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А б с т р а к т  

Нови корона вирус (SARS CoV-2) је нови инфективни агенс за хуману популацију 

и веома је брзо детектован у великом броју земаља. Брзо ширење, одсуство 

имунитета на овај вирус и одсуство поузданих тестова за детекцију вируса у 

тренутку избијања пандемије су болест изазвану овим вирусом брзо претворили у 

здравствени и друштвени проблем највишег приоритета на глобалном нивоу. 

Иако су највеће биотехнолошке компаније убрзано почеле са развојем и масовном 

производњом дијагностичких тестова и вакцина, њихова доступност у тренуцима 

највеће потражње је и даље недовољна, а цене истих су лимитирајући фактор за 

бољу контролу болести и ширења пандемије. Тестови имају и своја ограничења, 

посебно када су у питању антигенски тестови, тако да се и даље ради на 

унапређењу осетљивости истих. У фокусу наших истраживања је развој 

дијагностичких и серолошких тестова за COVID-19. Дијагностички тестови 

детектују делове вируса: генетског материјала вируса , односно протеинске 

компоненте вируса. Серолошки тестови који детектују присуство антитела на 

протеине вируса. Важна компенента ових тестова је рекомбинанто произведен 

протеин. Истраживачки тим Хемијског факултета је до сада произвео 

рекомбинантне протеине шиљка и нуклеокапсида за потребе развоја серолошког 

теста и N протеин високе чистоће на великој скали за потребе добијања 

специфичких антитела и развоја антигенског теста. Добијена високо специфична 

поликлонска антитела на N протеин вируса из имунизованих животиња, биће 

употребљена за дизајн основног сендвич ЕЛИСА теста за детекцију SARS CoV-2 

вируса на бази препознавања N-протеина вируса.  Oчекује се даље унапређење 

осетљивости теста применом различитих техника, као што су имобилисана 

специфична антитела на принципу имуноафинитетног ЕЛИСА теста што ће 

омогућити хватање вирусних антигена у хуманим телесним течностима попут 

крви, урина и пљувачке, и њихово даље концентрисање, што са једне стране 

повећава могућност за тачан резултат а са друге стране шири репертоар врсте 

узорака.   



Кључне речи: SARS CoV-2, рекомбинантна производња протеина, нуклеокапсид, 

антигенски тест 

1. УВОД 

Нови корона вирус (SARS CoV-2) који се појавио у Вухану 2019 године припада групи 

једноланчаних РНК вируса [1]. Представља нови инфективни агенс за хуману популацију 

и веома је брзо детектован у великом броју земаља. Узрочник је респираторних инфекција 

које могу да буду праћене и веома тешком клиничком сликом. Брзо ширење, одсуство 

имунитета на овај вирус и одсуство поузданих тестова за детекцију вируса у тренутку 

избијања пандемије су болест изазвану овим вирусом брзо претворили у здравствени и 

друштвени проблем највишег приоритета на глобалном нивоу. Иако су највеће 

биотехнолошке компаније убрзано почеле са развојем и масовном производњом 

дијагностичких тестова и вакцина, њихова доступност у тренуцима највеће потражње је и 

даље недовољна, а цене истих су лимитирајући фактор за бољу контролу болести и 

ширења пандемије [2]. Развој сопствених и одржива производња тестова и вакцина за 

COVID-19 су од великог друштвеног значаја. 

2. ТЕСТОВИ ЗА COVID-19 

Тестови који се користе у контроли болести изазване новим корона вирусом могу да се 

поделе на три основна типа [3,4]: 

Дијагностички тестови детектују делове вируса: real time RT PCR тестови за детекцију 

генетског материјала вируса и антигенски тестови који детектују протеинску компоненту 

вируса). 

Серолошки тестови који детектују присуство антитела на протеине вируса и други 

тестови који детектују адаптивни имуни одговор. 

Тестови за менаџмент пацијената су тестови који детектују биомаркере инфламације. 

Најпоузданији дијагностички тест за утврђивање инфекције новим коронавирусом је 

тренутно RT-PCR и изводи се узимањем назалног и, или фаригнеалног бриса. Принцип 

теста је прво реверзна транскрипција потенцијално присутне вирусне једноланчане РНК, а 

затим умножавање одабраних делова генома PCR-ом употребом специфичне 



олигонуклеотидне пробе. Највећа предност ових тестова је њихова висока специфичност и 

због тога се и сматрају златним стандардом у дијагностици SARS CoV-2 изазваних 

инфекција. Међутим, више различитих фактора може довести до лажно негативних 

резултата у случају RT-PCR тестова. Неки од њих су лош квалитет узорка, прикупљање 

узорка у прераној или прекасној фази инфекције, неисправно руковање или транспорт 

узорка, оштећење вирусне РНК или инхибиција саме RT-PCR -а реакције различитим 

контаминантима ензима који се користе у овом тесту (реверзна транскриптаза, ДНК 

полимераза). Поред тога, извођење RT-PCR тестова је процес који траје релативно дуго и 

захтева изузетно добро обучен кадар, што негативно утиче на ефикасност и брзину 

тестирања, као и на контролу болести у најранијим фазама инфекције [1].  Ови тестови се 

најлакше и најбрже развијају. Неопходан предуслов за нове тестове је познавање генома 

вируса и њехових специфичних секвенци. Информације о геному вируса су веома брзо 

биле доступне научној јавности (први геном SARS CoV-2 је био доступан јавности већ у 

јануару 2020) и развој одговарајућих тестова је потом захтевао оптимизацију реакције 

употребном специфичних олигонуклеотидних проба које се рутински синтетишу. Подаци 

о секвенци генома вируса су изузетно значајни за праћење епидемиологије и настанка 

SARS CoV-2, као и за проучавање миграције различитих варијанти вируса. Популарна 

база GISAID је до данас прикупила више од два милиона секвенци SARS CoV-2 вируса из 

више од 120 земаља (https://www.gisaid.org/). 

Серолошки тестови детектују присуство антитела на SARS CoV-2 у серуму инфицираних 

особа и важно су помоћно дијагностичко средство за праћење тока болести и имунског 

одговора на вакцинацију [5]. Први серолошки тестови за детектовање инфекције SARS 

CoV-2 су били имунофлуоресцентни тестови и ензимима посредовани имуносорбентни 

тестови (ЕЛИСА) са ћелијама зараженим коронавирусом или са лизатима таквих ћелија. 

Иако је осетљивост таквих тестова била велика, велика мана им је била безбедност – висок 

ниво безбедности је неопходан како би се изводили тестови који користе целе вирусе 

способне за инфицирање ћелија. Осим тога, специфичност оваквих тестова није била 

висока. Различите протеинске компоненте вируса поседују различите степене хомологије 

са сличним вирусима што је узрок лажно позитивних резултата. 

https://www.gisaid.org/


Боље познавање биологије вируса и проучавање протеинских секвенци битних за имунски 

одговор на вирус је брзо довело и до унапређења серолошких тестова, јер су исти могли да 

се дизајнирају употребом протеинских компоненти вируса (антигена), које је могуће 

производити хетерологом експресијом у различитим експресионим системима техником 

рекомбинантне производње протеина.  Рекомбинантно произведени протеини нису 

инфективни и тестови на бази рекомбинантних протеина се лакше стандардизују. Важно 

питање је, мећутим, који од вирусних протеина одабрати за развој серолошког теста. 

Правилним одабиром антигена, њихове комбинације, или фрагмената истих, могуће је 

постићи високу осетљивост и високу специфичност серолошких тестова. Први серолошки 

тестови на рекомбинантне протеине су били на бази протеина нуклеокапсида, 

најзаступљенијег протеина SARS CoV-2.  Данас су више у употреби тестови на бази 

комбинације антигена, или на бази протеина шиљка, уколико је праћење ефикасности 

вакцинације у фокусу.  

Дијагностички тестови који детектују протеине вируса (антигенски тестови) су 

најзахтевнији за развој и представљају алтернативу PCR тесту. Одликује их много краће 

време постизања резултата у односу на PCR тест, не захтевају високо обучен кадар за 

извођење и економски су исплативији од PCR тестова. За развоје теста не само да је 

потребан стандардни протеин, антиген вируса, већ је потребно произвести и друге 

компонентне теста, специфична антитела која се користе у детекцији антигена. 

Специфична антитела се најједноставније добијају имунизацијом животиња, или 

технологијом производње моноклонских антитела у култури ћелија. Основни тест је на 

бази ензимима посредованог имуносорбентног теста (ЕЛИСА), а варијанте антигенског 

теста са латералним протоком су популарне за тзв. брзу, кућну дијагностику присуства 

протеина вируса у назофарингеалном брису. Нека основна решења таквих тестова су 

комерцијално доступна од ране јесени 2020, а неки постижу већ завидну тачност од преко 

90%. Како је реакција препознавања антиген-антитело веома специфична, ове тестове 

карактерише висока специфичност, али и мала осетљивост, због чега имају ограничену 

употребу у дијагностици инфекције SARS CoV-2. 

 



Табела 1. Упоредни преглед компоненти потребних за развој тестова за детекцију вируса и 

имунског одговора на бази ЕЛИСА 

 Серолошки тестови Антигенски тестови 

Вирус-специфичне 

компоненте теста 

Антиген Антиген 

Антиген-специфична 

антитела 

Стандардне компоненте 

теста 

Специфична анти-хумана 

антитела за детекцију IgG 

или IgM и визуализацију 

сигнала 

Секундарна обележена 

антитела за визуализацију 

сигнала 

 

 

3. ПРОТЕИНИ ВИРУСА 

 

Вирусни геном кодира структурне и неструктурне протеине вируса. Структурни протеини 

вируса су главни кандидати за антигене и важни протеини за инфекцију и улазак вируса у 

ћелије домаћина. Једноставна структура вируса је изграђена од 4 структурна протеина: 

протеин шиљка (S), протеин омотачa (E), мембрански протеин (M) и протеин 

нуклеокапсида (N), који је и најзаступљенији протеин вируса [6].  

S протеин је гликопротеин масе око 180 kDa и поседује 849 аминокиселина. Присутан на 

површини вируса као тример и поседује два домена, рецептор-везујући домен (S1) и 

домен за фузионисање вируса са ћелијом домаћина (S2) [7]. S1 домен се састоји од два 

дела од којих N-терминални субдомен везује сијалинску киселину, а део C-терминалног 

субдомена (RBD) се везује специфично за рецепторе на површини ћелија домаћина. Важна 

улога у процесу инфекције вирусом, чине га главним кандидатом за вакцину која 

генерише антитела за неутрализацију овог протеина, онемогућавајући га да интерагује са 

специфичним рецепторима на површини ћелија (ACE2 рецепторима) [8]. Протеин шиљка 

је и важан антиген вируса и често је компонента и серолошких тестова. Сложена 

структура и виског степен гликозилације овог протеина чине да се његово добијање 



рекомбинантном технологијом углавном изводи у еукариотским експресионим системима 

[9, 10].  

N протеин молекулске масе 50 kDa има  високо конзервирану аминокиселинску секвенцу. 

Већи део структуре овог протеина је неуређен [11]. Садржи пет домена од којих сви 

учествују у везивању РНК [12, 13]. Поседује и домен за димеризацију. Протеини 

нуклеокапсида (N протеин) су високо очувани међу члановима фамилије коронавируса, 

укључујући и хумане коронавирусе, који су заступљени у људској популацији и изазивају 

симптоме сличне симптомима прехладе [15]. Због тога, иако су главни кандидати за 

антигене, и лако се производе у рекомбинантној форми, често могу да реагују 

неспецифично у серолошком тесту [16]. 

 

4. РЕКОМБИНАНТНА ПРОИЗВОДЊА ПРОТЕИНА 

Рекомбинантна технологија омогућава производњу протеина у организмима који не 

производе дати протеин (хетеролога производња), пре свега ради пречишћавања протеина 

у циљу различитих апликација. Најважнији организми за експресију рекомбинантних 

протеина су бактерије, квасци, инсекти и еукариотске ћелије. За сваки организам 

технологија клонирања гена, производње протеина и узгајање организма за експресију 

имају своје специфичности. Технологија клонирања у сврху производње протеина може 

да олакша поступак пречишћавања протеина, захваљујући употреби наменски 

дизајрнираних вектора који олакшавају процесовање производа увођењем секвенци које 

касније могу да се користе у поступку пречишћавања протеина. 

Сисарски експресиони системи по правилу имају нижи ниво експресије од квасаца и 

бактерија. Квасце и бактерије је, међутим, немогуће користити за производњу 

гликопротеина због хипергликозилације у случају квасаца и одсуства гликозилације у 

бактеријама. 

Основне фазе рекомбинанте производње протеина су: 

• Избор антигена; 

• Избор гена (варијанте гена, фрагмента гена); 



• Избор домаћина; 

• Синтеза гена и оптимизација кодона; 

• Избор вектора (олакшано пречишћавање); 

• Клонирање гена; 

• Трансфекција; 

• Узгајање ћелија (производња рекомбинантног протеина); 

• Пречишћавање протеина и потврда примарне, секундарне и терцијарне структуре. 

Релевантни антигени протеина новог корона вируса су са успехом добијени у циљу 

њихове производње за потребе развоја и производње домаћих тестова на бази антитела на 

COVID-19 током 2020. године. Фрагмент N протеина молекулске масе 40 kDa је добијен 

експресијом у бактеријским ћелијама [17]. Протеин шиљка и његови фрагменти су 

добијени експресијом у сисарским ћелијама. 

 

5. РАЗВОЈ ОДРЖИВИХ ТЕСТОВА ЗА COVID-19 

5.1.Употреба рекомбинантних протеина за потребе развоја серолошког ЕЛИСА 

теста 

Произведени антигени су се имунолошки тестирали у оквиру пројекта ”Sustainable 

production of serological IgG test for SARS CoV-2",  у ко-координацији са ИНЕП 

институтом, који је финансирао USAID УНДП. Резултат овог пројекта је регистрован 

домаћи одрживи ЕЛИСА кит за детекцију антитела на нови корона протеин, који је од јула 

2021. године у употреби у специлајизованим дијагностичким лабораторијама. Тест 

детектује оба антигена новог корона вируса и за потребе регистрације, екстерну 

валидацију је радио Торлак институт. Тест је базиран на два антигена, оба произведена у 

лабораторијама Хемијског факултета и први је домаћи тест који је регистрован од стране 

Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије на бази рекомбинантних 

протеина произведених у земљи. 

 



5.2. Развој антигених тестова за детекцију протеина омотача вируса SARS CoV-2 у 

биолошким течностима COVID-19 пацијената 

Пројекат „Развој антигених тестова за детекцију протеина омотача вируса SARS CoV-2 у 

биолошким течностима COVID-19 пацијената“ – CAPSIDO, је биомедицински  пројекат 

којим координише Хемијски факултет Универзитета у Београду, а реализује се уз сарадљу 

са Пољопрвредним факултетом Универзитета у Београду и Институтом за примену 

нуклеарне енергије као спољним партнером пројекта. Финансиран је од стране Фонда за 

Науку Републике Србије из позива Специјалног програма истраживања  COVID-19. Циљ 

пројекта је креирање антигених тестова који би били потпуно произведени у Србији али и 

унапређени у смислу осетљивости. Основа ових антигених тестова јесте у сендвич 

ЕЛИСА методи. Два специфична антитела су неопходна да би се антиген корона вируса 

заробио у „сендвичу“ између два антитела. Специфичан сигнал се умножава детекцијом уз 

секундарно антитело обележено ензимом и квантификује у односу на стандард, 

пречишћени протеин вируса. За потребе развоја основног теста, одабрани антиген је N 

протеин, и у првој фази пројекта је на већој скали произведен протеин у довољним 

количинама и високе чистоће да омогући имунизацију животиња и припрему стандарда за 

тест. У првој фази пројекта је добијено 16 милиграма протеина високе чистоће (више од 

95%), чија тржишна вредности износи 2600 USD по милиграму протеина. Истраживачки 

тим је решио и проблеме који прате изоловање протеина, склоног агрегацији и 

деградацији током поступка пречишћавања [18]. Упоредно су произведени протеини у 

бактеријама и сисарским ћелијама и након провере стабилности и чистоће протеина, 

протеин за потребе развоја теста је произведен на великој скали само из солубилне 

фракције протеина добијених експресијом у бактеријским ћелијама. Масеном 

спектрометријом високе резолуције је валидирана структура произведеног протеина 

(Слика 1), а реактивност према IgG и IgM антителима је проверена техником имуноблота 

(Слика 2).  

 

Слика 1 

 



Слика 2 

Добијена високо специфична поликлонска антитела на N протеин вируса из имунизованих 

животиња, биће употребљена за дизајн основног сендвич ЕЛИСА теста за детекцију SARS 

CoV-2 вируса на бази препознавања N-протеина вируса.  У првом триместру друге године 

имплементације пројекта, очекује се даље унапређење осетљивости теста применом 

различитих техника, као што су имобилисана специфична антитела на принципу 

имуноафинитетне ЕЛИСА теста што ће омогућити хватање вирусних антигена у хуманим 

телесним течностима попут крви, урина и пљувачке, и њихово даље концентрисање, што 

са једне стране повећава могућност за тачан резултат а са друге стране шири репертоар 

врсте узорака.   

 

6. Закључак 

Применом рекомбинантне технологије произведени су SARS CoV-2 протеини 

одговарајућих особина за потребе развоја дијагностичких и серолошких тестова. 

Применом рекомбинантне технологије, уз оптимизацију и стандардизацију производног 

процеса, као и валидацију савременим аналитичким методама, могуће је развијати и даље 

унапређивати иновативне дијагностичких тестове, као предуслов њихове одрживе 

производње у земљи. 
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S umm ar y  

The new corona virus (SARS CoV-2) is a new infectious agent for the human population 

and has been detected very quickly in a large number of countries. The rapid spread, lack 

of immunity to this virus and the absence of reliable tests to detect the virus at the time of 

the pandemic outbreak have quickly turned the disease caused by this virus into a health 

and social problem of the highest priority globally. Although the largest biotechnology 

companies have rapidly begun to develop and mass-produce diagnostic tests and 

vaccines, their availability in times of greatest demand is still insufficient, and their prices 

are a limiting factor for better disease control and pandemic spread. Tests also have their 

limitations, especially when it comes to antigen tests, and more work in needed in order 

to improve their sensitivity. The focus of our research is the development of diagnostic 

and serological tests for COVID-19. Diagnostic tests detect parts of the virus: the genetic 

material of the virus, or the protein component of the virus. Serological tests detect the 

presence of antibodies to virus proteins. An important component of these tests is 

recombinantly produced protein (antigen). The research team of the Faculty of Chemistry 

has so far produced recombinant spike proteins and nucleocapsids for the development of 

a serological test and high-purity N protein on a large scale for the purpose of obtaining 

specific antibodies and antigen tests development. The obtained highly specific 

polyclonal antibodies to the N protein of the virus from immunized animals will be used 

to design a basic sandwich ELISA test for the detection of SARS CoV-2 virus based on 

the recognition of the N-protein of the virus. It is expected to further improve the 

sensitivity of the test using various techniques, such as immobilized specific antibodies 

on the principle of immunoaffinity ELISA test which will allow the capture of viral 

antigens in human body fluids such as blood, urine and saliva, and their further 

concentration, which on the one hand increases the possibility of accurate result and on 

the other hand expands the repertoire of sample types. 
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