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UVOD
O prvih primerih okužb z virusom SARS-CoV-2 so
poročali iz Vuhana na Kitajskem. Domnevajo, da virus
izvira iz netopirjev in se je preko živali gostiteljice,
najverjetneje pangolina, prenesel na ljudi. Svetovna
zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 razglasila
pandemijo virusa SARS-CoV-2, ki pri ljudeh povzroča
bolezen Covid-19. V Sloveniji smo prvi primer dokazali
4. marca 2020. Primer je bil uvožen iz Italije, vendar
smo kmalu zatem zaznali porast primerov tudi v
Sloveniji in 12. marca 2020 razglasili epidemijo.
Okužbo z virusom SARS-CoV-2 dokazujemo z metodo
RT-PCR v realnem času, predvsem v kliničnih vzorcih
zgornjih (bris nosnega dela žrela) ali spodnjih dihal
(sputum, aspirat traheje ali bronhoalveolarni izpirek).
Poleg neposrednega dokaza virusne nukleinske kisline
z molekularnimi metodami je za proučevanje virusnih
značilnosti pomembna tudi izolacija virusa iz kliničnih
vzorcev na celičnih kulturah.

METODE
Izolacijo virusa SARS-CoV-2 smo izvedli v laboratoriju 3.
stopnje biološke varnosti, pri čemer smo kužnino
bolnika s Covid-19 filtrirali in inokulirali na celično linijo
Vero E6. Po 2 do 5 dneh po inokulaciji smo na
celičnem monosloju lahko opazili značilen citopatogen
učinek virusnega pomnoževanja. Za transmisijsko
elektronsko mikroskopijo (JEOL 1400-Plus) smo pripravili
vzorce po postopku negativnega kontrastiranja z 2%
fosforvolframovo kislino. Poleg tega smo okužene
celice vklopili v smolo (epon), za pripravo ultratankih
rezin.

REZULTATI
Dokazali smo viruse z ovojnico, velikosti med 120 in 140
nm z značilnimi površinskimi beljakovinami, ki
spominjajo na krono, kar je značilno za viruse iz družine
Coronaviridae. Značilne virusne strukture smo dokazali
tudi v ultratankih rezinah celic Vero E6.
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Slika 1 : Virus Sars-CoV-2 (A,B), osamljen na celični liniji Vero
E6. Negativno kontrastiranje. Velikost merila: 100 nm.

ZAKLJUČEK
Izolacija virusov iz kliničnih vzorcev na celičnih kulturah
nam omogoča natančno proučevanje antigenskih,
bioloških in morfoloških značilnosti posameznih virusnih
izolatov in povezavo s kliničnim potekom bolezni.
Poleg tega je določitev, kako dolgo je virus viabilen pri
okuženi osebi, tudi izjemnega pomena za zamejevanje
širjenja epidemije.
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Slika 2: Ultratanke rezine, celic Vero E6, okuženih z virusom
Sars-CoV-2. Velikost merila: 5 µm.
Zahvala:
Raziskavo sta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS P3-0083 in MRIC-UL-ICBSL3+, IP-022) in Evropska komisija (EVA-GLOBAL H2020 GA
No. 871029).
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