EПИДЕМИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ COVID-19
Проф. Др Нaташа Максимовић
Универзитет у Београду, Медицински факултет,
Институт за епидемиологију, Београд

Сажетак
COVID-19 представља вирусно обољење које изазива SARS-CoV-2 и идентификовано је први пут у
Вухану, у Кини, децембра 2019. године. Марта 2020. године Светска здравствена организација
прогласила је пандемију ове болести. Након првог таласа, током пролећа ове године уследио је
мирнији период у већини земаља света и смањивање броја новооболелих. С доласком јесени и
хладнијег времена, поново се бележи пораст броја оболелих. До сада је оболело преко 59
милиона људи, а умрло је близу 1,4 милиона људи широм света. До сада објављени подаци
показују да је главни пут преношења вируса са инфициране на осетљиву особу преко
респираторних капљица и директног или индиректног контакта и да старије особе од 70 година са
придруженим коморбидитетима представљају најосетљивију групу. Спречавање излагања вирусу
тренутно представља једину стратегију у борби против COVID-19 јер је вакцина још увек у развоју.
Преко 100 вакцина је у клиничкој фази испитивања. Овај прегледни рад приказује најважније
епидемиолошке карактеристике COVID-19.
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Увод
Први хумани корона вирус изолован је 1965. године [1]. Од тада, дијагностиковано је више
различитих коронавируса од којих неки изазивају лакша обољења слична прехлади, док други
могу да изазову високо летална обољења, као што су тешки акутни респираторни синдром (енгл.
Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS), блискоисточни респираторни синдром (енгл. Middle East
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Respiratoy Syndrome – MERЅ) и обољење изазвано вирусом корона (енгл. Coronavirus disease –
COVID-19).
Током последњих 20 година забележене су две велике епидемије изазване корона вирусима:
SARS-CoV-1 2002. године и MERS-CoV 2012. године. Крајем децембра 2019. године долази до
појаве епидемије непознате акутне респираторне инфекције у Вухану, у Кини. Касније,
проузроковач је идентификован као Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
[2]. Како се обољење брзо ширило, Светска здравствена организација (СЗО) је 30. јануара 2020.
године прогласила епидемију SARS-CoV-2 претњом по јавно здравље од међународног значаја [3].
Уложени напори да се сузбије епидемија и спречи глобално ширење нису дали резултате, па је
СЗО 11. марта 2020. прогласила пандемју COVID-19 [3].

Проузроковач
Коронавируси су добили име по свом изгледу налик на круну (лат. corona – круна). Представљају
фамилију вируса која припада реду Nidovirales, којем припадају фамилије Coronaviridae,
Arteviridae i Roniviridae [4]. Корона вируси су РНК вируси који примарно инфицирају птице и
сисаре. Подељени су у четири групе, α, β, γ и δ коронавируси [5], од којих α и β инфицирају сисаре,
а γ и δ птице [6]. SARS-CoV-1, проузроковач SARS-а, потиче од слепих мишева у Кини, а MERS- CoV,
проузроковач MERS-а, потиче од камила или слепих мишева на Блиском истоку [7, 8].
Слепи мишеви су животињски резервоари SARS-CoV-2, али се вирус може пренети и на мачке, псе
и панголине [9], док је прелазни животињски домаћин између слепих мишева и људи још увек
непознат [10]. SARS-CoV-2 се састоји од четири главна структурна протеина, укључујући „spike“ (S)
гликопротеин, мали гликопротеински омотач (Е), мембрански гликопротеин (М) и нуклеокапсидни
протеин (N) (11). Главни “кривац“ за улазак вируса у људске ћелије, што за последицу има
настанак инфекције, је S гликопротеин и то везивањем за ангиотензин-конвертујући ензим 2
(АЦЕ2) који се налази на ћелијама доњег респираторног тракта [11].
У експерименталним условима, стабилност SARS-CoV-2 је слична стабилности SARS-CoV-1. Такође,
показано је да SARS-CoV-2 може бити вијабилан и инфективан до неколико сати у аеросолу, а чак и
до неколико дана на површинама (зависно од инокулума) у лабораторијским условима, али се
верује да је у реалним условима овај период знатно краћи [12].
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Епидемиолошке карактеристике
Учесталост и распрострањеност COVID-19. Након првих случајева COVID-19 детектованих у Вухану,
обољење се веома брзо проширило на остатак света, изузев на Антарктик где нема детектованих
случајева болести. До 23. новембра 2020. године, у 218 земаља широм света потврђено је
59.096.542 случајева COVID-19 и 1.395.587 умрлих од COVID-19 [13].
Након иницијалног пораста броја особа новоинфицираних са SARS-CoV-2, почетком априла 2020.
године тај број је постао константан, да би се следећи пораст броја новоинфицираних догодио већ
почетком јуна и трајао све до августа 2020. године, када се поново бележи стагнирање у броју
новоинфицираних (око 250-300 хиљада дневно) [13]. Почетком октобра 2020. године поново
долази до промене епидемиолошке ситуације и пораста броја новоинфицираних особа дневно, а
последње четири недеље, закључно са 23. новембром 2020. године, било је забележено више
случајева COVID-19 него током првих шест месеци од почетака пандемије [13]. На графикону 1
приказан је ток пандемије широм света са бројем новооболелих и умрлих по данима.

Графикон 1. Број новооболелих и умрлих од COVID-19 по данима широм света од почетка
пандемије

Извор: worldometers.info/coronavirus/

k – gr. kilό – хиљаду
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Државе са највећим бројем потврђених случајева COVID-19, стопе инциденције и стопе
морталитета на милион становника, на дан 23. новембар 2020. године, приказане су у табели 1.

Табела 1. Државе са највећим бројем потврђених случајева COVID-19, стопе инциденције и стопе
морталитета, на дан 23. 11. 2020. године
Држава

САД

Укупан број
потврђених
случајева
COVID-19
12.590.220

Укупан
Стопа
Стопа
број
инциденције морталитета
умрлих од на милион
на милион
COVID-19
262 711
37949
792

Укупан број
тестираних

180,676,491

Укупан број
тестираних
на милион
становника
544,584

Индија

9,140,312

133,773

6,598

97

132,582,730

95,704

Бразил

6,071,401

169,197

28,483

794

21,900,000

102,742

Француска

2,140,208

48,732

32,760

746

19,898,736

305,584

Русија

2,114,502

36,540

14,487

250

72,949,596

499,794

Шпанија

1,589,219

42,619

33,985

911

20,742,051

591,914

Велика Британија

1,512,045

55,024

22,227

809

40,266,183

591,914

Италија

1,408,868

49,823

23,315

825

20,388,576

337,412

Аргентина

1,370,366

37,002

30,211

816

3,677,688

81,079

Извор: worldometers.info/coronavirus/

Узраст и пол. Од COVID-19 могу да оболе сви независно од узраста и од пола. Највећи број
оболелих чине одрасле особе средње и старије животне доби, док деца ређе оболевају. Најтеже
форме болести бележе се код старих особа. Иако подједнако оболевају особе мушког и женског
пола, уочено је да је клиничка слика тежа код мушкараца и да они имају већи ризик умирања од
COVID-19. Овакве разлике објашњавају се разликама у имунском одговору везаном за пол [14, 15].
Резервоар инфекције и путеви преноса. Присуство SARS-CoV-2 доказано је у назофарингеалном
брису, спутуму, бронхоалвеоларном лаважу, фибробронхоскопској биопсији, столици, очној
водици и у крви [16-18]. Досадашња истраживања показују да је главни пут преноса SARS-CoV-2 са
инфициране на осетљиву особу преко респираторних капљица и директног или индиректног
контакта [18, 19]. Капљични пут преноса могућ је када се осетљива особа налази на растојању
мањем од 1-1,5 м од инфициране особе, када је могуће да мукоза уста и носа или коњуктива буде
изложена капљицама у којима се налази вирус [18].
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Преношење путем аеросола сматра се мање вероватним, чак и током аеросолизујућих процедура
(трахеална интубација, неинвазивна вентилација, итд.) [18, 20]. Пренос вируса могућ је и
директним контактом мукозе уста и носа или коњуктиве са контаминираним рукама [18, 20].
Остали путеви преношења, као што су феко-орални, сексуални и вертикална трансмисија са мајке
на бебу, нису документовани у литератури [18]. Пренос вируса путем крви и крвних деривата,
такође, није доказан [21].
Како је потребан блиски контакт између резервора инфекције и осетљиве особе, пренос се обично
одиграва међу члановима породице, рођацима и пријатељима који се нађу у блиском контакту са
оболелим. Чланови домаћинства имају око 12% шанси да се заразе [18]. Не треба превидети ни
изложеност на радном месту код здравствених радника. Установе за негу старих лица, такође,
представљају важно место за трансмисију вируса, с обзиром на карактеристике самих корисника
ових установа. Окупљања ради прослава или посла омогућавају блиски контакт, па се све чешће
бележе случајеви заразе након окупљања овакве врсте. Важно је напоменути да било која
активност која омогућава блиски контакт између људи и која укључује већи број особа, посебно у
затвореном простору, представља ризик за преношење SARS-CoV-2.
Најважнији преносиоци SARS-CoV-2 су особе са симптомима болести, али забележен је и пренос
током периода инкубације [19]. „Тихим” преносиоцима инфекције SARS-CoV-2 сматрају се особе са
асимптоматском инфекцијом (укључујући и особе у периоду инкубације) и особе са атипичном
лаком клиничком сликом. Тежак облик пнеумоније је могућ и код особа које су се инфицирале
вирусом у контакту са асимптоматским носиоцем инфекције SARS-CoV-2 [22]. Иако је забележен
пренос вируса са асимптоматских носилаца инфекције, целокупан допринос укупном преношењу
COVID-19 остаје нејасан [23, 24].
Висока концентрација SARS-CoV-2 у горњим дисајним путевима, где се одиграва и репликација
вируса, чак и код асимптоматских носилаца инфекције, има кључну улогу у олакшаном ширењу
вируса, у односу на SARS-CoV-1 где се репликација вируса одвија у доњим дисајним путевима. Код
особе која има симптоме COVID-19, највећа количина вируса налази се у фаринксу у току прве
недеље од почетка симптома [18, 25, 26]. Једном инфицирана особа остаје заразна око 14 дана,
мада су документовани и случајеви где су особе биле заразне и преко 30 дана, а најдужи
потврђени период заразности је 63 дана [27, 28]. Основни репродуктивни број (Р0) за SARS-CoV-2
варира од 2 до 6, што значи да једна инфицирана особа зарази у просеку две до шест особа [29,
30].
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Клиничке карактеристике
Период инкубације. Процењено је да је инкубациони период за COVID-19 између 2 и 14 дана (са
медијаном 5-6 дана). Неколико потврђених случајева је имало инкубацију дужу од 14 дана. Особе
са инфекцијом SARS-CoV-2 су најзаразније 24-48 сати пре појаве првих симптома болести [18, 23].
Клиничка слика. Спектар клиничких манифестација инфекције [27, 28] креће се од благих
симптома до тешког респираторног обољења. Најчешће клиничке манифестације инфекције су
повишена температура (≥ 38⁰С), кашаљ, умор, кратак дах, губитак чула укуса и мириса, миалгија, и
губитак на тежини [31]. Такође, могу да се јаве и бол у грлу, назална конгестија, главобоља,
дијареја, мука и повраћање [18, 28, 31-33]. Пнеумонија представља најчешћу тешку клиничку
манифестацију инфекције SARS-CoV-2, а најозбиљнију компликацију представља акутни
респираторни дистрес синдром (АРДС) који може да настане изненада. Од других компликација
описана је аритмија, шок, акутно оштећење миокарда, поремећаји функције бубрега,
инсуфицијенција јетре и синдром мултипле органске дисфункције (МОДС) [34, 35].
Код деце су симптоматске инфекције SARS-CoV-2 ређе, а чак и када се испоље, симптоми су блажи.
Асимптоматски случајеви код деце су чести, али тачна учесталост није позната [23, 36] и зато деца
представљају значајан резервоар инфекције.
Осетљивост и фактори ризика за теже форме болести. Осетљивост на инфекцију SARS-CoV-2 је
општа. Старији узраст (преко 70 година), мушки пол, присуство коморбидитета (кардиоваскуларне
болести, дијабетес, хипертензија, хроничне болести плућа, малигнитети, хроничне болести
бубрега, гојазност, итд.) и имунокомпомитованост, повећавају ризик од појаве тежих форми
болести [37-42].
Лабораторијски и радиографски налази. Досадашња истраживања указују на велики значај
праћења неколико рутинских биохемијских параметара који могу, поред процене тежине болести,
указати и на прогресију COVID-19, чиме имају истовремено и улогу прогностичких биомаркера.
Најчешће уочене промене код одраслих оболелих особа су лимфопенија и повишен ниво
трансаминаза, дехидрогеназе и маркера инфламације (Ц реактивни протеин и седиментација
еритроцита). Пнеумонија изазвана SARS-CoV-2 вирусом може се уочити и код асимптоматских
носилаца вируса на компјутеризованој томографији грудног коша [34, 43].
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Леталитет. Ризик умирања оболелих од COVID-19 варира у различитим државама, чак и на истом
континенту и географском подручју, и креће се од 0,2% у Немачкој, до 7,7% у Италији [44].
Глобално гледајући, леталитет износи 3% [13]. Опоравак од умерено тешких облика болести је око
две недеље, а од тежих форми траје од три до шест недеља [29].

Дијагностика
Златни стандард у дијагностици COVID-19 представља RT-PCR (енгл. reverse transcriptase plymerase
chain reaction) узорака назофарингеалног и/или фарингеалног бриса, спутума и секрета доњих
партија респираторног тракта [45, 46]. Тестирање имунског одговора на инфекцију, засновано је на
одређивању присуства имуноглобулина М (IgM) и имуноглобулина Г (IgG), а у серолошким
студијама одређују се и имунноглобулин А (IgA) и укупна антитела на SARS-CoV-2 [47]. Серолошки
тестови (квантитативни тестови) у детекцији антитела имају више значаја у проналажењу
асимптоматских и блажих облика инфекције у популацији. На њиховој примени заснивају се
студије колективног имунитета које се спроводе широм света. Најраније током инфекције долази
до пораста IgM антитела која достижу свој пик у другој и трећој недељи, а након тога почиње да
им опада титар, док се, како време одмиче, јављају и IgG антитела која могу да буду присутна и
преко седам недеља [48]. Брзи имунодијагностички тестови могу само да детектују присуство или
одсуство антитела (квалитативни тестови). Потребне су додатне процене да би се тачно одредила
поузданост и прецизност ових тестова. Показано је да антитела на SARS-CoV-2 могу да имају
унакрсне реакције са антителима на друге корона вирусе [49].
Дијагноза се може поставити и радиографски (коришћењем компјутеризоване томографије или
рендгенографије грудног коша). Типичан налаз је двострано засенчење плућног паренхима налик
на млечно стакло (енгл. ground-glass) и знаци консолидације [50-53].

Превенција и сузбијање COVID-19
Најефикаснија мера примарне превенције заразних болести је имунизација. У недостатку вакцине
за COVID-19, мере превенције и сузбијања окренуте су, пре свега, ка спречавању преноса SARSCoV-2 са особе на особу и ка идентификацији и изолацији инфицираних особа, а све то кроз
епидемиолошко истраживање и тестирање, а затим кроз четрнаестодневни карантин
инфицираних особа и њихових контаката [18, 54].
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У циљу спречавања изложености SARS-CoV-2 најзначајније опште мере превенције у овом
тренутку су, поред држања физичке дистанце и избегавања места на којима се окупља велики
број људи, редовно прање руку, покривање носа и уста приликом кијања/кашљања (најбоље
марамицом), избегавање додиривања носа и уста и чишћење површина која се често додирују
(код куће, на послу, у школи итд.). У ситуацијама када сапун и вода нису доступни, прање руку
треба обавити средствима на бази алкохола за суво прање руку. Препоруке за ношење маске
варирају између држава, у неким државама је обавезно ношење маске и на отвореном и у
затвореном простору, у неким само у затвореном, док неке државе нису регулисале ношење
маски [55]. У нашој земљи обавезно је ношење маске у затвореном простору, као и на отвореном
простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти [56]. Званичан став СЗО
је да се не препоручује ношење маске у популацији за особе без симптома, дакле, маске би
требало да носе само особе које имају неке респираторне тегобе [57].
Након контакта са особом код које је потврђена или се сумња на инфекцију SARS-CoV-2, саветује се
да особа која је била у контакту буде у изолацији наредних 14 дана, да избегава виђање, а самим
тим и контакт са људима који су у ризику да развију теже форме болести (старији са
коморбидитетима) [54]. Уколико се развију симптоми, особе би требало да се јаве у надлежну
здравствену установу. Тестирање асимптоматских (здравих) контаката не може да замени
изолацију јер негативан тест код ових особа не значи нужно да се инфекција неће развити, те је
кључна мера изолација контаката [54].
За чишћење површина показано је да дезинфекција са 0,1% натријум хипохлоритом или 62-71%
етил алкохолом или 0,5% хидроген-пероксидом, смањује инфективност вируса и онемогућава
његово даље преживљавање на овим површинама [58].
Колективни имунитет. У контролисању пандемије COVID-19 значајну улогу има и степен
колективног имунитета. С обзиром на све раније истакнуте особине SARS-CoV-2, процењује се да је
потребно да око 65% популације буде имуно да би се спречило даље ширење вируса [59]. Према
најновијим подацима, у земљама Европске уније колективни имунитет је око 15%, што је далеко
ниже од вредности потребних да се сузбије епидемија COVID-19 [60].
Вакцина. Тренутно је у развоју преко 100 кандидата за COVID-19 вакцину [61]. У клиничким
фазама испитивања на људима налази се 48 кандидата [62]. СЗО је развила план за вакцинацију
против COVID-19 , према коме би здравствени радници први требало да приме вакцину јер су у
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највећем ризику да оболе од инфекције изазване SARS-CoV-2 [63]. Према прогнозама, очекује се
да вакцина буде доступна за примену почетком или средином 2021. године [64], што ће значајно
повећати степен колективног имунитета.
Закључак
Пандемија COVID-19 је јавноздравствени проблем широких размера који није забележен још од
пандемије Шпанског грипа почетком 20. века. У недостатку вакцине за COVID-19, мере превенције
и сузбијања окренуте су, пре свега, ка спречавању преноса SARS-CoV-2 са особе на особу и ка
идентификацији и изолацији инфицираних особа и њихових контаката.
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