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➢ Виром је укупан геном виралних честица у специфичном окружењу.

➢ Основна улога вирома је пренос информација између различитих генома.

➢ Хумани виром се састоји од следећих елемената:

▪ Еукариотски виром – вируси који инфицирају еукариотске ћелије;

▪ ДНК секвенце генома еукариотских ћелија (транспозони) који су пореклом од ДНК или РНК

вирусног материјала;

▪ Прокариотски виром – вируси (нпр. бактериофаги) који инфицирају прокариотске (бактеријске) 

ћелије организма; у ову групу спадају и вируси који инфицирају и све остале микроорганизме који 

живе у хуманом организму (паразити, протозое, гљивице, квасци, алге, и др.) 



➢ Код сисара, осим у хромозомима еукариотских ћелија, 

виром насељава и све мукозне површине.

➢ Након проласка акутне фазе вирусне инфекције, 

вируси могу перзистирати у системским нишама 

(неурони, хематопоезни органи, васкуларни ендотел и 

у многим другим типовима ћелија и ткива).

➢ Херпесвирус остаје у неуронима, хематопоетским 

прекурсорним ћелијама и дугоживећим 

лимфоцитима. 



Опште карактеристике вируса

➢ Вируси су најбројнији биолошки ентитети на планети Земљи који садрже најбрже 

мутирајуће генетске елементе.

➢ Карактеришу их следеће особине:

✓ Вируси су инфективни, облигатни интрацелуларни паразити.

✓ Генетички материјал вируса је увек ДНК или РНК.

✓ Вирусни генетички материјал улази у ћелију домаћина и директно производи градивне 

јединице нових вирусних партикула (вириони).

✓ Нови вириони настају у ћелији домаћина спајањем поменутих градивних јединица.

✓ Новонастали вириони у једној ћелији домаћина, потом транспортују вирусни генетички 

материјал до друге ћелије домаћина или организма, како би извели нови циклус или круг 

инфекција.

➢ Вируси не садрже водену средину, мембрану и енергетске молекуле, основне компоненте 

које, поред наследног материјала, дају основну предиспозицију за развој живог система –

нису ћелијски ентитети. Сходно томе, вируси су на ивици живог-неживог света и за 

свој животни циклус захтевају ћелију. 

➢ Величина вируса креће се од 10-300 nm тако да се могу видети само помоћу 

електронског микроскопа.

➢ Вируси су ћелијски специфични.

➢ Вируси су ацелуларни, ултрамикроскопски организми неспособни да се 

размножавају ван ћелије домаћина. Изван ћелије домаћина они не показују особине 

живих бића. 



Структура вируса
➢ Вируси су партикуле грађене из две компоненте: нуклеинске киселине и капсида, који заједно граде 

нуклеокапсид. 

➢ Неки вируси могу да садрже и додатни омотач изграђен од липида (воде порекло од мембране ћелије 

домаћина) и гликопротеина.

➢ Нуклеинска киселина је ДНК или РНК, при чему оба типа могу бити једноланчане и дволанчане.

➢ Нуклеинска киселина јесте вирусни геном, а геном садржи једну копију гена (хаплоидни су).

➢ Основна функција нуклеинских киселина вируса је пренос информација између различитих генома 

прокариотских и еукариотских ћелија, али и пренос информација измећу вирома.

➢ Вирусни геном може садржати од неколико гена до неколико стотина гена. 



➢ Капсид је омотач, изграђен од протеина, који обавија нуклеинску киселину. Састоји се од једнаких 

протеинских јединица - капсомера.

➢ Капсид има више улога:

▪ штити нуклеинску киселину од разарајућег дејства ензима ћелије домаћина;

▪ омогућава преношење нуклеинске киселине од једне до друге ћелије домаћина;

▪ реактивне групе у капсиду омогућавају да се вирус веже за рецепторе циљане ћелије домаћина;

▪ протеини капсида имају својства антигена.

➢ Вируси могу садржати и ензиме који им омогућују да нападну ћелију, као и ензиме за 

размножавање у тој ћелији. 



Подела вируса

➢ Балтимор је 1971. године на основу

репликације-експресије, а посебно на основу

облика нуклеинске киселине која је уграђена

у вирионе, класификовао вирусе на 7 група.

1. Дволанчани ДНК вируси (dsDNA)

2. Једноланчани ДНК вируси (ssDNA)

3. Дволанчани РНК вируси (dsRNA)

4. РНК вируси са позитивним ланцем (вириони 

садрже РНК исте поларности као 

информациона РНК, иРНК; messenger RNA, 

mRNA)

5. РНК вируси са негативним ланцем (вириони 

садрже молекуле РНК комплементарне иРНК)

6. Реверзно-транскрипциони вируси са 

позитивним РНК ланцем

7. Реверзно-транскрипциони вируси са 

дволанчаном ДНК (dsDNA) - откривени су 

након Балтиморове објаве





Животни циклус вируса

➢ Вируси специфично препознају своје ћелије домаћине, инфицирају их и свој ДНК или РНК материјал 

ослобађају у ћелијску цитоплазму или нуклеоплазму. У зависности од физиолошког стања ћелије 

домаћина, вируси даље улазе у лизогену или литичку фазу животног циклуса.

➢ Лизогена фаза подразумева инсерцију вирусног генома у геном ћелије 

домаћина. 

✓ ДНК вируси се директно инсертују у геном домаћина.

✓ РНК вируси се реверзном транскрипцијом преводе у ДНК молекуле, а затим 

се инсертују у геном домаћина.

✓ На овај начин, вирусни геном се пасивно умножава са геномом ћелије 

домаћина и прати њене ћелијске циклусе.

✓ На овај начин су настале секвенце транспозона у сисарским геномима, које 

чине чак преко 45% секвенци хуманог генома.

➢ Литичка фаза подразумева лизу и смрт инфициране ћелије након вирусне 

инфекције, а вироми користе ћелијске механизме за сопствено умножавање.

✓ ДНК вируси се умножавају механизмима репликације.

✓ РНК вируси се умножавају механизмом транскрипције или реверзне 

транскрипције – репликације – транскрипције. Протеини вирусног капсида 

се синтетишу механизмима транскрипције – транслације.

✓ Паковање вирусних партикула и ослобађање вируса уз лизирање ћелије.

➢ Латентност вируса је преживљавање вирома интегрисањем у геном ћелије домаћина или као епизом 

у случају херпесвируса, све до тренутка реактивације и стварања инфективних вирусних партикула.



➢ Основне фазе при умножавању вируса су:

1. адсорпција (припајање) - везивање вируса за рецептор ћелије 

домаћина;

2. пенетрација - улазак вируса у ћелију;

3. декапсидација - губљење капсида. Дешава се по уласку вируса у 

ћелију. Ензими ћелије домаћина разлажу капсид, а вирусна нуклеинска 

киселина се ослобађа омотача.

4. синтеза вирусних компоненти - репликација вирусне ДНК или РНК;

5. сазревање - стварање нуклеокапсида комбиновањем нуклеинске 

киселине и протеина;

6. ослобађање вириона - разлагањем (лизом) 

ћелије што доводи до смрти ћелије,

или егзоцитозом.



Транспозони у еукариотском геному

➢ Поновљене секвенце расуте по геному су секвенце ДНК чије су јединице

понављања појединачно распоређене по целом геному на случајан начин.

➢ Имају способност транспозиције која подразумева премештање на нову

позицију у геному. Због ове особине се називају мобилни генетички елементи

или транспозони.

➢ Заузимају преко 40% хуманог генома и имају важну улогу у еволуцији.

➢ Воде порекло од вируса.

➢ Присутни су у свим деловима генома од 

перицентромерног хетерохроматина, 

теломера, регулаторних региона до егзона и 

интрона. Највише их има у 

хетерохроматину и регулаторним 

регионима.



➢ Транспозони су врло мутагени због способности да се уграде 

у егзоне, промоторе и појачиваче и на тај начин доводе до 

нарушавање нормалног оквира читања током 

транслације, мењају ниво експресије гена или образац 

алтернативног сплајсовања.

➢ Делују као хомологни низови који омогућавају 

хромозомске реаранжмане и дупликације/делеције гена.

➢ Могу се уградити у нехомологне делове генома и омогућити 

да се између тих делова одигра crossing-over, иако су 

нехомологни.

➢ Транспозони поред гена који су неопходни за њихова 

премештања имају и један или више гена који кодирају неке 

друге функције.

➢ Од њихове транспозонске активности, еволутивно је 

значајнија могућност да иницирају рекомбинацију, било да 

се она одвија између два дела истог хромозома или између 

различитих хромозома, што резултује прерасподелама у 

геному. Ове рекомбинације могу бити штетне јер резултују 

губитком важних гена, али могу резултовати и еволутивним, 

адаптибилним помацима



➢ Транспозони се уграђују у геном хоризонталним преносом, вероватно вирусима или 

интрацелуларним паразитима. 

➢ Након тога следи фаза ширења у геному како би се задржао у популацији, која траје све док се 

елементи не инактивирају мутацијама или док се не активирају одбрамбени механизми домаћина 

против инвазивне ДНК (нпр. метилација ДНК). 

➢ Ако промене изазване уградњом ових елемената у геном нису смртоносне, може доћи до 

фиксације елемента у популацији. 

➢ Током овог процеса долази до промена у структури транспозона тако да од изворног инвазивног 

елемента настају различите популације мобилних генетичких елемената.

➢ Овај процес стварања различитих популација транспозона из једног изворног елемента назива се 

вертикална диверзификација.



➢ У зависности од механизма транспозиције транспозони се 

деле на:

I. ДНК транспозоне;

II. РНК транспозоне који се деле на:

1. LTR елементи – на крајевима имају дуге поновљене 

секвенце (eng. LTR - Long terminal repeats):

a. Ендогени ретровируси - ретровируси интегрисани у 

геном; могу да произведу нове вирусе, или су 

инактивисани; 20 000 у геному човека (8,3% генома);

b. Ретротранспозони – слични ендогеним вирусима, 

заступљени код бескичмењака, биљака, гљива и 

једноћелијских еукариота;

2. Елементи са поли-А репом (ретропозони):

a. LINE (енгл. long interspersed nuclear elements) низови –

дуги расути нуклеарни елементи, имају ген за реверзну 

транскриптазу (L1 код човека, заузима око 19,2% 

генома);

b. SINE (енгл. short interspersed nuclear elements) низови –

кратки расути нуклеарни елементи, немају ген за 

реверзну транскриптазу (Alu елемент код човека, 

заузима око 10,5% генома).



ДНК транспозони

➢ Премештају се директно без РНК интермедијера, кодирају ензим транспозазу.

➢ На крајевима имају инвертно понављајуће секвенце TIR (енгл. terminal inverted repeats). Обезбеђују 

хоризонталан трансфер гена између врста.

➢ У геному се премештају конзервативном или репликативном транспозицијом.

➢ Неактивни су 37-40 милиона година; познато је 125 фамилија у хуманом геному (hAT и Tc1/mariner су 

две најпознатије); заузимају 3% хуманог генома.

➢ Током конзервативне (енгл. cut and paste)

транспозиције транспозаза држи две инвертоване 

ДНК секвенце заједно, формирајући ДНК петљу. 

➢ Инсерција у циљни хромозом јавља се на месту 

инсерције, које је обележено као кратак дирекни 

поновак циљне ДНК секвенце. 

➢ Иако је прекид у донорском хромозому поново 

спојен, репарациони механизам обично мења ДНК

секвенцу изазивајући мутације на оригиналном 

месту исеченог транспозона.

➢ Овим механизмом мења се положај ДНК 

транспозона у геному, а не повећава се број копија.

➢ У току репликативне (енгл. copy and paste) транспозиције, ДНК секвенца 

транспозона се копира помоћу ДНК репликације. Крајњи продукти су ДНК

молекули који су идентични оригиналном донору и циљном ДНК молекулу који 

садржи инсертовани транспозон.



РНК транспозони

➢ Ретротранспозони се инсерцијом 

комплементарне ДНК у геном шире на нова 

места ,,Copy and Paste’’ механизмом.

➢ Премештају се у геному преко РНК интермедијера 

процесом који је се назива ретротранспозиција. 

Укључује три корака.

➢ РНК копија се синтетише процесом транскрипције.

➢ Реверзна транскриптаза преводи иРНК (mRNA) у 

комплементарну ДНК (енгл. complement - cDNA).

➢ Полимераза синтетише други ланац ДНК.

➢ Инсерција новосинтетисаног сегмента ДНК у неки 

део генома.

➢ Две копије ретротранспозона.



➢ LTR елементи имају LTR-ове на крајевима елемената (у истој

оријентацији) и између њих један или неколико оквира читања

(ORF) у којима се налазе кодирајуће секвенце за протеине

укључене у животни циклус елемента. Најчешће имају два

ORF-а: gag и pol. Gag кодира структурни протеин, а pol садржи

неколико гена и то за протеазу (PR), интегразу (INT), реверзну

транскриптазу (RT) и рибонуклеазу Х (RNaza H). Ендогени

ретровируси садрже ген env за протеин мембране ретровируса,

битан за њихову инфективност.

➢ LINE елементи настају од транскрипата RNА pol II.

Дужине су до неколико хиљада бп. Аутономни су

јер садрже два оквира читања. ORF1 кодира РНК-

везујући протеин, а ORF2 протеин са активношћу

реверзне транскриптазе и ендонуклеазе. LINE

транскрипт саржи поли-А реп на 3’ крају који

препознаје ендонуклеаза. L1 код човека.

➢ SINE елементи настају од транскрипата RNА pol

III. Величине су 85-500 бп. Не кодирају ензиме па

су због тога неаутономни. За ретротранспозицију

користе ензиме од LINE елемената. Alu и SVA код

човека.



➢ Механизми пропагације РНК и ДНК транспозона и вирома у хуманом геному/микробиому су:

1. Транспозициона место специфична рекомбинација - исецање крајева транспозона и њихово 

уграђивање у неспецифична места;

2. Конзервативна место-специфична рекомбинација - захтева кратку ДНК секвенцу која је иста у 

донорском и акцепторском месту DNK молекула; ензими рекомбиназе, интегразе; у микробиому.

Транспозонска место-специфичана 

рекомбинација помоћу ретровируса или 

ретровирус-налик ретротранспозона
➢ У почетном кораку интеграза формира ДНК петљу

и сече један ланац вирусне ДНК остављајући на

крају слободну 3‘OH групу.

➢ Сваки од ових 3‘OH крајева затим директно

нападају фосфодиестарску везу на супротној страни

случајно одабраног места на циљном хромозому.

➢ Инсерција вирусне ДНК секвенце у циљни

хромозом оставља кратке празнине на сваком месту

инсерције која се попуњавају током ДНК

репарације. Зато што се попуњавају празнине, овај

тип механизма оставља кратке поновке циљних

ДНК секвенци на сваком месту интегрисаног ДНК

сегмента (као cut and paste транспозони).

➢ Секвенце су дуге 3-12 нуклеотида у зависности од

интегразе.



Транспозициона место-специфична рекомбинација неретровирусних 

ретротранспозона (ретропозони са поли-А репом)

➢ Транспозиција помоћу L1 елемената почиње транскрипционом синтезом L1 

РНК.

➢ Затим долази до синтезе реверзне транскриптазе и  ендонуклеазе, које се 

везују на 3‘OH L1 РНК. 

➢ Овај комплекс прави засек у циљној ДНК на месту где ће се извршити 

инсерција. 

➢ Ово сечење ослобађа 3‘OH крај у циљној ДНК, који се касније користи као 

прајмер за реверзну транскрипцију. 

➢ На овај начин се ствара једноланчана ДНК копија елемента који је дирекно 

повезан са циљном ДНК.

➢ У следећој реакцији, даље процесовање једноланчане ДНК копије резултује 

стварањем нове дволанчане ДНК копије L1 елемента који инсертује на 

место где је направљен почетни прекид.

➢ Рекомбинација између транспозона је обликовала хумани геном и 

допринела брзој еволуцији вишећелијских организама на три начина:

1. стварањем фамилије гена дупликацијом гена;

2. стварањем нових гена од постојећих егзона комбиновањем или 

мешањем егзона;

3. формирањем сложенијих регулаторних региона за контролу 

експресије гена специфичних за тип ћелије или фазу развића.



Молекуларни механизми преноса 

информација између вирома SARS-CoV-2 и 

хуманих генома прокариотских и 

еукариотских ћелија

КОРОНА ВИРУСИ У КОМУНИКАЦИЈИ СА ХУМАНИМ 

ГЕНОМОМ-МИКРОБИОМОМ-ВИРОМОМ



Пандемија корона вируса – Covid-19 (Corona Virus Infectious Disease 2019)

➢ Пандемија корона вируса 2019-2020. године је пандемија корона вирусне болести 

која је изазвана инфекцијом корона вирусом SARS-CoV-2.

➢ Први случај заразе корона вирусом потврђен је 08.12.2019. године у Вухану, главном 

граду провинције Хубеи у Кини, који има 11 милиона становника.

➢ Светска здравствена организација (СЗО; енгл. World Health Organization, WHO) је 

30.01.2020. године прогласила међународну забринутост за јавно здравље поводом 

ширења вируса. Такође, СЗО је препоручила да привремени назив болести која 

изазива тренутну епидемију буде 2019-nCoV акутна респираторна болест.

➢ 11. фебруара 2020. године Међународни комитет за таксономију вуруса (енгл. 

International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) донео је одлуку да се вирус 

назове корона вирусом који изазива тешки акутни респираторни синдром 2 (енг.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-Cov-2), а СЗО је донела 

коначну одлуку да се болест која је изазвана овим вирусом зове Covid-19.

➢ После опсежног избијања болести у више земаља, са хиљадама смртних случајева, 

широм света СЗО је 11.03.2020. године прогласила пандемију корона вируса.

➢ До сада је регистровано више од 7,9 милиона потврђених случајева, а умрло је 

више од 430 000 људи.

➢ Излечено је више од 4 милиона људи.

➢ Најгора ситуација је у САД-у где је више од 2 милиона заражених и више од 110 000 

умрлих.



Број потврђених случајева 



Број смтних случајева



Број заражених у Европи
➢ У Европи, инфекција вирусом се иницијално појавила у Италији у јануару 2020. године,

одакле се проширила на остале европске државе. Најтеже погођене државе Европе су

Италија, Шпанија, Уједињено Краљевство, Немачка и Русија са највећим бројем

оболелих и бројем смртних случајева.



➢ Многе земље су прогласиле ванредно стање, а са циљем сузбијања пандемије предузете су мере 

карантина, полицијског часа и затварања граница.

➢ Крајем марта 2020. године, готово четвртина светске популације је била у карантину.

➢ Школе и универзитети су затворени у више од 160 земаља, што се одразило на преко милијарду и по 

ученика и студената (91%) широм света.

➢ Пандемија је довела до глобалних социоеконoмских поремећаја у свету.

➢ Бројни међународни скупови, културни и религијски догађаји су одложени или отказани, а календар 

глобалног спорта је претрпео највеће промене након Другог светског рата.

➢ СЗО је, такође, упозорила и на „инфодемију” због учесталог ширења лажних вести и теорија завере 

везаних за ово обољење.



➢ У Републици Србији први случај корона вируса је 

потврђен 06.03.2020. године у Суботици, а ванредно 

стање на територији целе земље је проглашено 

15.03.2020. године.

➢ Укупан број потврђених случајева на територији 

Републике Србије је 12 426, а број преминулих је 256.

➢ Излечена је 11 348 особа.

➢ Проценат смртности износи 2,06%.

➢ 06.05.2020. године Народна Скупштина Републике Србије 

је прогласила крај ванредног стања, при чему ванредне 

мере и даље важе.



Covid-19 (Corona Virus Infectious Disease 2019) 

➢ Идентификован је РНК вирус који изазива 

респираторне инфекције и акутни респираторни 

синдром (SARS-CoV-2).

➢ Преноси се капљичним путем.

➢ Tежи облик болести развијају особе стaрије од 55 

година, мушког пола, са нарушеним имуним системом 

и већ постојећим медицинским проблемима 

(кардиоваскуларне болести, дијабетес, хроничне 

респираторне болести).

➢ Деца, млади и психо-физиолошки здрави људи су 

релативно имуни на инфекцију и не показују 

изражене симптоме.

➢ Уобичајни и најчешћи симптоми су приказани на 

слици.

➢ Даљи развој болести може довести до тешке упале 

плућа, синдрома акутног респираторног дистреса, 

сепсе, септичког шока и смрти.

➢ Период инкубације (време између инфекције и појаве 

симптома) креће се од 1-14 дана (најчешће 5 дана).





➢ Како би се смањило ширење заразе СЗО препоручује мере 

превенције:

✓ редовно прање руку сапуном и водом или дезинфекција 

средствима на бази алкохола;

✓ одржавање најмање 1 m физичке дистанце;

✓ избегавање додиривања лица;

✓ прeкривање уста и носа приликом кашљања и кијања;

✓ избегавање пушења и других активности која слабе плућа;

✓ избегавање непотребних путовања;

✓ избегавање окупљана великих група људи.



➢ Лечење:

✓ У овом тренутку не постоје вакцина или специфични антивирусни лекови против SARS-CoV-2.

✓ У недостатку вакцина примењивани видови терапије су: антивирални лекови, примена високог 

протока кисеоника, механичка вентилација, кортикостероиди, хидроксихлороквин, 

тоцилизумаб, интерферони, интравенски имуноглобулини.

✓ Терапија крвном плазмом особа које су оздравеле након инфекције – плазма је обогаћена 

интерферонима и специфичним антителима на SARS-CoV-2.



Корона вируси (fam. Coronaviridae)

➢ Корона вируси припадају реду Nidovirales , фамилији Coronaviridae.

➢ Фамилија Coronaviridae обухвата две подфамилије, од којих се Orthocoronavirinae класификује на 4 рода.

➢ Корона вируси су важни патогени за кичмењаке. Изазивају инфекције респираторног, 

гастроинтестиналног, цревног и централног нервног система код птица и сисара.

➢ α и β корона вируси инфицирају само сисаре.

➢ Код човека најчешће изазивају инфекције респираторног тракта. Могу да изазову и упалу плућа, 

директно (вирусну упалу плућа) или секундарним путем (бактеријску упалу плућа).

➢ Корона вируси су зоонотични, што занчи да се преносе између животиња и људи.

➢ Сматра се да су на човека пренети са слепих мишева, директно или преко преносиоца.

➢ Коронавируси се релативно лако прилагођавају новим срединама мутацијом и рекомбинацијом.



➢ Тренутно је познато седам врста хуманих корона вируса:

1. хумани вирус корона 229E (HCoV-229E);

2. хумани вирус корона OC43 (HCoV-OC43);

3. тешки акутни респираторни синдром корона вирус (енгл. 

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus, SARS-CoV) -

смртност ~ 10%;

4. хумани вирус корона NL63 (HCoV-NL63);

5. хумани вирус корона HKU1;

6. блискоисточни акутни респираторни синдром корона вирус 

(енгл. Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus, MERS-

CoV), претходно познат као нови вирус корона 2012 и HCoV-

EMC - смртност ~ 35%;

7. тешки акутни респираторни синдром корона вирус 2 (енгл. 

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2, SARS-CoV-2), 

претходно познат као 2019-nCoV или нови вирус корона 2019 -

смртност ~ 2-10%.



Структура корона вируса

➢ Корона вируси формирају кружне или сферичне партикуле дијаметра 

100-160 nm.

➢ Њихов геном је позитивна једноланчана РНК (ssRNA) дужине 27-32 

kb.

➢ Корона вируси припадају групи најдужих РНК вирома.

➢ Појам „вирус корона” потиче од латинске речи ,,coronaˮ, са значењем 

„круна” или „ореол”, а односи се на изглед честица вириона под 

електронским микроскопом (на површини имају протеинске израслине 

због којих подсећају на краљевску круну).

➢ Вирион садржи четири главна структурна 

протеина:

1. spike гликопротеини (S) – састоје се из две 

субјединице (глава са RBD, енгл. Receptor Binding 

Domen, S1 и тело - S2);

2. мембрански протеини (M);

3. envelop протеини (E);

4. протеини који граде нуклеокапсид (N).



➢ S гликопротеин олакшава везивање вируса за осетљиве ћелије, изазива фузију 

вирусне и ћелијске мембране домаћина и индукује неутрализацију антитела. 

➢ RBD домен је слабо везан за вирус и може заразити више домаћина. SARS-CoV 

и MERS-CoV препознају егзопептидазе, док остали корона вируси углавном 

препознају аминопептидазе или угљене хидрате као кључне рецепторе за улазак 

у ћелију домаћина. Механизам уласка корона вируса зависи од типа ћелијских 

протеаза, које укључују катепсине или трансмембранску протеазу серин 2 

(TMPRSS2), које цепају S протеин и успостављају даље пенетрационе промене. 

MERS-CoV користи дипептидил пептидазу 4 (DPP4), а SARS-CoV употребљава 

ангиотензин конвертујући ензим (ACE-2) као рецептор.

➢ M протеин има главну улогу у састављању вируса јер претвара ћелијске мембране домаћина у фабрике у 

којима се формирају нове вирусне партикуле.

➢ Е протеин се експримира у инфицираној ћелији током репликације. Сматра 

се да има следеће улоге:

1. интеракција између цитоплазматских репова протеина М и Е, што 

сугерише да Е учествује у саставу вируса; 

2. хидрофобни трансмембрански домен Е протеина је неопходан за 

ослобађање вириона;

3. укључен је у патогенезу вируса.

➢ N протеин формира нуклеокапсид. Његова примарна функција је да се веже

за РНК геном корона вируса. Има улогу у репликацији вирусне РНК и улогу

у ћелијском одговору домаћина на вирусну инфекцију.



РНК геном корона вируса

➢ 2/3 генома чине секвенце које кодирају неструктурне (функционалне) протеине - овај део генома је исти 

код свих корона вируса.

➢ Ближе 3’ крају налазе се секвенце које кодирају структурне протеине.

➢ Садржај GC парова варира од 32% (HCoV-HKU1) до 43% (Pi-BatCoV HKU5 и MunCoV HKU13).

РНК Betacoronaviruse-а:

➢ 5’-UTR, ORF1a и ORF1b кодирају два 

полипротеина, pp1а/ab, који се даље 

цепају у 16 функционалних протеина. 

Ови протеини су укључени у 

транскрипцију и умножавање 

(репликацију) генома.

➢ Гени за структурне протеине: spike 

гликопротеине (S), мембранске 

протеине (M), envelop протеине (Е), 

протеине који граде нуклеокапсид (N).

➢ Помоћни гени специфични за врсту, 3’-

UTR.



SARS-CoV-2 (енгл. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

➢ РНК геном SARS-CoV-2 садржи 29903 нуклеотида који кодирају 9860 аминокиселина.

➢ Геном SARS-CoV-2 је 89,1% сличан геному SARS-CoV и корона вирусима сличним SARS-

у (SARS-CoV-GD02, SARS-CoV-SZ3).

➢ Још једна сличност SARS-CoV-2 са SARS-CoV и корона вирусима сличним SARS-у јесте ген 

ORF 8, који не постоји код осталих група вируса.

➢ SARS-CoV 2 поседује 16 функционалних (неструктурних) 

протеина као што су РНК зависна РНК полимераза, 3-

химотрипсин протеаза, папајн протеаза, хеликаза и помоћни 

протеини. Шиљци S протеина SARS-CoV2 садрже 3D структуру 

у RBD региону коју одржавају Ван дер Валсове силе. Остатак 

глутамина 394 у RBD региону SARS-CoV2 препознаје се по 

критичном остатку лизина 31 на хуманом ACE рецептору.

➢ SARS-CoV-2 изазива сличне симптоме као и остали корона 

вируси (суво грло, висока температура, грозница, упала плућа).

➢ SARS-CoV-2 је јачи патоген у односу на SARS-CoV и MERS-

CoV по човека и много брже се преноси у људској популацији.



SARS-CoV-2 (енгл. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

➢ Геном SARS-CoV-2 садржи најмање десет оквира читања (ORF). 

➢ 2/3 РНК генома на 5-крају, ORF1a/b, кодира два велика полипротеина (pp1a/ab) који се даље 

цепају у 16 неструктурних протеина укључених у репликацију и транскрипцију генома. 

➢ Остатак генома чине ORF-ови који кодирају четири главна структурна протеина (исти за 

све корона вирусе): spike гликопротеине (S), мембранске протеине (M), envelop протеине (Е), 

протеине који граде нуклеокапсид (N), као и неколико додатних протеина са непознатим 

функцијама који не учествују у вирусној репликацији.



Механизми инфекције SARS-CoV-2 специфичних ћелија респираторног тракта

➢ SARS-CoV-2 као своје рецепторе специфично препознаје ангиотензин конвертујући протеин  (ACЕ-2) и 

специфично инфицирa цилијарне бронхо-епителне ћелије и тип 2 пнеумоцита.

➢ Везивање  SARS-CoV 2 за ACE-2 у пнеумоцитама типа 2 покреће каскаду инфламације у доњим дисајним 

путевима.
➢ Spike протеини (S1 субјединица) се везују за АСЕ-2 рецептор на површини ћелије. Ово везивање се 

одвија у RBD домену S протеина. 

➢ Овај комплекс протеолитички прерађује трансмембранска серин протеаза тип 2 (TMPRSS2), што 

доводи до цепања ACE-2 на два дела и активирања spike протеина, слично као код инфекције вируса 

инфлуенце и хуманог метапнеумовируса. Ови процеси олакшавају улазак вируса у циљану ћелију.

➢ Протеин TMPRSS2 није неопходан за развој и хомеостазу, те је потенцијална мета терапије.

➢ Сматра се да су ћелије које садрже ACE-2 и TMPRSS2 осетљивије на улазак вируса.



➢ Након везивања рецептора, вирус мора добити приступ цитосолу ћелије домаћина. Ово се постиже

протеолитичким цепањем S протеина катепсином, TMPRRS2 или неком другом протеазом,

праћеном фузијом вируснe и ћелијскe мембранe.

➢ Цепање S протеина се одвија на два места унутар S2 субјединице, при чему је прво цепање важно

за раздвајање RBD и фузијских домена S протеина, а друго за излагање фузијском пептиду. Фузија

се обично дешава унутар закишељених ендозома.

➢ Цепање у S2 открива фузијски пептид који се убацује у мембрану, након чега следи спајање две

хептаде у S2 субјединици, формирајући антипаралелни сноп са шест спирала. Формирање овог

снопа омогућава мешање вирусне и ћелијске мембране, што резултира фузијом и на крају

ослобађањем вирусног генома у цитоплазму.



Литички циклус SARS-CoV-2 – механизми 

транскрипције и транслације
➢ Након уласка ендоцитозом посредованом рецепторима и 

ослобађањем генома у цитоплазму ћелије домаћина, SARS-

CoV-2 започиње свој литички циклус транслацијом 5̓-

проксималних ORF-а вирусног генома (ORF1a и ORF1b), што 

резултира синтезом два велика полипротеина (pp1a и pp1ab). 
➢ Да би се експримирала оба полипротеина, вирус користи 5′-

UUUAAAC-3′ секвенцу (клизећи низ), као и РНК која узрокује 

померање рибозомалног оквира читања (RFS) у ORF1b близу 3̓

краја ORF1a. Рибозом одмотава структуру РНК и наставља 

транслацију док ORF1a не наиђе на стоп кодон. 

➢ Понекад РНК блокира рибозом у току елонгације, узрокујући 

заустављање на клизећем низу, померајући оквир читања уназад за 

један нуклеотид (а-1 “frameshift”), пре него што рибозом буде 

способан да растопи структуру РНК и продужи транслацију у ORF1b, 

резултујући синтезом pp1ab.

➢ Овај регулаторни механизам доводи до смањеног нивоа 

експресије протеина кодираних ORF1b у поређењу са 

неструктурним (функционални) протеинима кодираним 

ORF1а (nsps). Протеолитичким цепањем pp1а и pp1аb, које 

врше две или три ORF1а-кодиране протеазе, ослобађа се 16

nsps.



➢ Nsp3 садржи један или два домена протеаза сличних папаину (PL1pro и PL2pro, или PLpro за SARS-CoV и 

вирус инфективног бронхитиса) који обрађују nsp1-4 део репликазних полипротеина. 

➢ Преостала места цепања обрађује главна вирусна протеаза која се налази у nsp5, ензим сличан 

химотрипсину, такође познат као 3C протеаза. 

➢ Репликазни протеини имају разне (ензимске) активности и функције које су потребне за синтезу и 

паковање РНК вируса, као што је РНК зависна РНК полимераза (RdRp, RNA-dependent RNA polymerase -

nsp12), хеликаза (nsp13), метилтрансфераза (nsp14 и nsp16) и егзорибонуклеаза (nsp14). 

➢ Заједно са регрутованим протеинима ћелија 

домаћина, неструктурни протеини вируса (nsps)

формирају мембрански повезане репликационе и 

транскрипционе комплексе (RTCs), који се 

локализују на мрежу мембранских структура 

вируса у перинуклеарном подручју инфициране 

ћелије, стварајући погодно окружење за синтезу 

вирусне РНК.

➢ Многи nsps имају више функција у синтези или 

обради вирусне РНК или у интеракцијама вирус-

домаћин са циљем да створе оптимално окружење 

за репликацију вируса олакшавајући улазак 

вируса, експресију гена, синтезу РНК или 

ослобађање вируса. 



➢ У RTC комплексу се умножава геномска РНК вируса. Такође, у RTC комплексу транскрипцијом 

настају и суб-геномске вирусне РНК (енгл. sub-genomic RNAs, sgRNAs) које имају заједничке 

секвенце на 5̓ и 3̓ крајевима.

➢ Суб-геномске РНК служе као информационе - иРНК (енгл. subgenomic messenger RNAs, mRNAs) за 

структурне протеине који су кодирани ORF низводно од ORF за nsp протеине.

➢ Геномска и суб-геномска РНК настају путем РНК интермедијера негативних ланаца.



➢ Након умножавања геномске РНК и синтезе 

субгеномске РНК, долази до транслације S, Е 

и M протеина који одлазе у ендоплазматични

ретикулум (ЕR). Истовремено долази до 

формирања нуклеокапсида (N протеини и 

вирусна РНК) у цитоплазми.

➢ S, Е и М протеини се крећу секреторним путем 

у ЕР-Голџи интермедијарни одељак (ERGIC) 

где се нуклеокапсид окружује мембраном, што 

резултира стварањем новог вируса.

➢ Нако тога вирус сазрева у Голџијевом 

комплексу и напушта ћелију пратећи 

егзоцитозни пут.

➢ Код неких корона вируса, spike протеин, који не улази 

у састав вириона, излази на површину ћелије где 

врши фузију између заражених и суседних 

(незаражених) ћелија. Ово доводи до стварања 

џиновских ћелија и омогућава ширење вируса у 

организму при чему га антитела специфична за 

вирус не препознају.



Механизам рекомбинације SARS-CoV-2

➢ Корона вируси имају високу фреквенцу рекомбинације РНК, која је вероватно последица величине 

њиховог РНК генома, која је упарена са машинеријом за умножавање.

➢ Рекомбинација је обликовала генетичку структуру корона вируса омогућивши им преношење међу 

врстама и патогенезу, истовремено компликујући израду вакцине.

➢ Разматрањем полимеразе корона вируса и њене улоге у репликацији вирусне РНК, сугерише се да постоји 

много могућих молекуларних механизама које ови вируси користе како би заразили другу ћелију, ткиво и 

врсту. 

➢ Три главна механизма која су вероватно допринела настанку SARS-CoV-2 у људској популацији су:

1. стопа грешке РНК полимеразе;

2. хомологна рекомбинација;

3. истрајност.

➢ Као РНК вируси, корона вируси кодирају РНК-зависну 

РНК полимеразу (RdRp) која катализује синтезу нове 

вирусне РНК. In vitro истраживања процењују стопу 

грешке сличних полимераза на 10-3 до 10-5 мутација по 

нуклеотиду по циклусу репликације.

➢ Претпоставља се да је стопа грешке SARS-CoV-2 по 

циклису репликације износи 10-6 мутација по 

нуклеотиду.



➢ Корона вируси користе хомологну рекомбинацију у којој размењују генетички материјал у 

контексту коинфекције.

➢ Претпоставља се да постоји најмање седам потенцијалних региона рекомбинације у геному 

SARS-CoV-2 (региони који кодирају репликационе протеине и spike протеине).

➢ Могући рекомбинациони партнери су:

1. PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea Virus);

2. TGEV (Transmissible Gastroenteritis Virus);

3. BCoV (Bovine Corona Virus);

4. HCoV-229E;

5. MHV (Mouse Hepatitis Virus);

6. IBV (Infectious Bronchitis Virus).

➢ Иако је тачно филогенетско порекло и време настанка SARS-CoV-2 још увек непознато, 

из доступних истраживања, процењује се да је геном који је успешно заразио људе, 

делимично обликован мутацијама и рекомбинацијама током неодређеног времена у 

још неидинтификованом броју врста домаћина. 

➢ Велики број студија показује да су рекомбинантни геноми одрживи и да 

рекомбинација обликује генетичку структуру корона вируса и вероватно утиче на 

ширење распона домаћина. 
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