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     Do końca kwietnia 2021 roku chorobę COVID-19, wywołaną przez
koronawirusa SARS-CoV-2, apotwierdzono au ponad 150 mln ludzi, a u ponad
3 mln choroba zakończyła się zgonem [1]. Obraz kliniczny choroby rozciąga
się od przypadków bezobjawowych, poprzez łagodne infekcje dróg
oddechowych i objawy grypopodobne (głównie gorączka, kaszel i zmęczenie),
do ciężkiej postaci z towarzyszącym uszkodzeniem płuc, niewydolnością
wielonarządową  i zgonem [2].  

     Chociaż płuca są zdecydowanie
pierwszym narządem docelowym
zakażenia SARS-CoV-2, coraz więcej
dowodów wskazuje, że wirus może
się rozprzestrzeniać w organizmie
zakażonego i uszkadzać serce,
naczynia akrwionośne, anerki, ajelita
i mózg [3] Zdolność wirusa SARS-
CoV-2 do infekowania różnych
narządów aczłowieka ajest związana
z obecnością na ich powierzchni
receptora ACE2 i abiałka
neuropiliny-1. ACE2 znajduje się
m.in. na powierzchni komórek
nabłonkowych pęcherzyków
płucnych, komórek nabłonka błony
śluzowej jelita cienkiego, naczyń
krwionośnych, w sercu, nerkach,
wątrobie oraz trzustce.

Rys. 1 Rozmieszczenie receptorów ACE-2 w organizmie człowieka [11]

 Sars-cov-2 vs. mers i sars-COV

     Z kolei neuropilina-1 znajduje się w dużej ilości w drogach oddechowych,
naczyniach krwionośnych i neuronach. Dowiedziono, aże białko S awirusa
SARS-CoV-2 wiążąc się z receptorem ACE2 wnika do wnętrza komórek gdzie
dochodzi do jego namnażania [4,5].
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     Naukowcy porównali mechanizm z jakim wirus zakaża komórki do modelu
klucza i zamka, gdzie białko S jest kluczem a ACE zamkiem przez które wirus
wnika do komórki gospodarza, a neuroplinę można przedstawić jako cząstkę
która kieruje wirusa do drzwi czym tłumaczy się zdecydowanie wyższą
zakaźność SARS-CoV-2 w porównaniu z MERS-CoV czy SARS-CoV-1 [6].
Obecność receptorów powierzchniowych uczestniczących we wnikaniu wirusa
do komórki stwierdzono również w przypadku aMERS i aSARS. Dla awirusa
SARS-CoV-1 receptorem błonowym był ACE-2 czyli ten sam co dla wirusa
wywołującego COVID-19. Wirus MERS-CoV infekował komórki poprzez
oddziaływanie z innym receptorem a mianowicie DDP (peptydaza
dipeptydylowa-4).Podobieństwo SARS-CoV-2 do wcześniejszych pandemicznych
koronawirusów widoczne jest również w samej sekwencji nukleotydowej
genomów wirusów. SARS-CoV-2 wykazuje 79,5% homologię sekwencji z SARS-
CoV i stwierdzono że oba te wirusy są betakoronawirusami linii B [7,8].
Homologia z MERS-CoV którego zalicza się również do betakoronawirusem,
jednak alinii aC ajest aznacznie niższa i awynosi a40% apodobieństwa a[9,10].
U rosnącego odsetka osób które pokonały COVID-19, lekarze obserwują
utrzymujące się objawy i znaczną dysfunkcję różnych anarządów, kilka tygodni
a nawet miesięcy po zakażeniu SARS-CoV-2. Osoby takie nazywają siebie
długodystansowcami a(long haulers) aa astan w aktórym asię aznajdują a"post-
COVID-19 syndrome" lub "long COVID-19." Najczęstsze oznaki i objawy, które
utrzymują się w czasie, obejmują m.in: zmęczenie, duszność, kaszel, ból stawu,
ból w klatce piersiowej, ból mięśni lub ból głowy, szybkie lub mocne bicie serca,
utrata zapachu lub smaku, problemy z pamięcią, koncentracją lub snem,
wysypka lub wypadanie włosów. 
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   Podobne  długoterminowe  objawy  po  zakażeniu  obserwowano  również
u pacjentów zakażonych koronawirusami odpowiedzialnymi za wcześniejsze
pandemie SARS i MERS. Jednak COVID-19 to nowa choroba i pozostaje
niepewność co do możliwych długoterminowych następstw zdrowotnych.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów z ciężką postacią
choroby, w szczególności tych, którzy podczas pobytu w szpitalu wymagali
wentylacji mechanicznej, u których można spodziewać się długotrwałych
powikłań i niepełnego powrotu do zdrowia po wypisie.



      Bardzo ciekawą analizę danych przeprowadzili Lopez-Leon i wsp. [12],
której celem było zidentyfikowanie w recenzowanych artykułach pacjentów,
którzy zgłaszali jakiekolwiek objawy po przechorowaniu COVID-19 (po minimum
dwóch tygodniach po początkowych objawach). Uwzględniano wyłącznie
badania z udziałem co najmniej 100 pacjentów. W badaniu wykorzystano bazę
LitCOVID 6 (PubMed i Medline) oraz Embase. Do metaanalizy włączono
publikacje które ukazały się przed 1 stycznia 2021r. Z 18 251 przejrzanych
publikacji (tytuły i streszczenia) do metaanalizy wybrano 15 badań:

9 badań z UK, 3 z USA, po 1 z Australii, Chin, Egiptu i Meksyku
okres obserwacji pacjenta wynosił od 14 do 110 dni
liczba pacjentów w kohortach wahała się od 102 do 44 799
uwzględniono osoby dorosłe w wieku 17-87 lat

Zidentyfikowano łącznie 55 długoterminowych skutków związanych z COVID-19
w przeanalizowanej literaturze. Większość skutków odpowiada objawom
klinicznym, takim jak zmęczenie, bóle głowy, bóle stawów, brak węchu i smaku
itp. Występowały również choroby, takie jak udar i cukrzyca. Mierzalne
parametry aobejmowały a6a apodwyższonych aparametrów alaboratoryjnych,
tj. ainterleukinę-6 a(IL-6), aaprokalcytoninę, aaferrytynę aw asurowicy, abiałko
C-reaktywne (CRP), NT-proBNP (N-końcowego fragmentu (pro) peptydu
natriuretycznego typu B) i D-dimery. Obserwowano również nieprawidłowy
obraz aarentgenowski aklatki apiersiowej / atomografię akomputerową a(CT).
Na podstawie metaanalizy oszacowano że 80% analizowanych pacjentów po
COVID-19 zgłaszało jeden lub więcej objawów długofalowych w okresie
minimum 2 tygodni od zakażenia. Do najczęstszych objawów po COVID-19
zaliczono zmęczenie (58%), ból głowy (44%), zaburzenia koncentracji uwagi
(27%), wypadanie włosów (25%), duszność (24%) ). Nieprawidłowy RTG / CT
klatki apiersiowej azaobserwowano u 34% (95%) pacjentów. W badaniach
laboratoryjnych obserwowano podwyższone astężenie aD-dimerów a(20%),
NT-proBNP (11%,) białka CRP (8%), ferrytyna w surowicy (8%), prokalcytoniny
(4%) i IL-6 (3%). 
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Inne objawy dotyczyły zaburzeń w afunkcjonowaniu płuc a(kaszel, dyskomfort
w klatce piersiowej, azmniejszona azdolność adyfuzyjna płuc, abezdech senny
i zwłóknienie płuc), problemów sercowo-naczyniowych (arytmie, zapalenie
mięśnia sercowego), neurologicznych (demencja, depresja, lęk, zaburzenia
uwagi, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), a inne były niespecyficzne, takie
jak szum w uszach i nocne poty.

Rys 2. Długoterminowe skutki choroby COVID-19 [12]
Skróty: białko C-reaktywne (CRP), tomografia komputerowa (CT), interleukina-6 (IL-6), NT-proBNP (N-końcowego

fragmentu (pro) peptydu natriuretycznego  typu B), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – nerwica natręctw (OCD),
zespół stresu pourazowego (PTSD).
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Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie dostępnych publikacji naukowych. 
Intencją autorów jest zwrócenie uwagi czytelników 

na najważniejsze aspekty związane z pandemią SARS-CoV-2 
celem podniesienia ich wiedzy i świadomości 

w tematach ochrony zdrowia i życia ludzi. 
Treść w nim zawarta ma charakter edukacyjny i informacyjny, 

nie może ono być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji i jako takie nie może
zastępować porady lekarza lub z farmaceuty.

 Źródła będące podstawą wybranych cytatów lub szerszych wątków zostały podane 
w końcowej części materiału.

Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają charakter jedynie ilustracyjny,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia jakie leki/wyroby
medyczne powinny być przyjmowane przez daną osobę.

Publikacja może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z działalnością Spółki
lub wyciągi z artykułów prasowych. 

Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są
publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki. 

Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować
ich jako opinii lub zobowiązań Spółki.

Publikacja amoże azawierać aodnośniki a(linki) ado astron internetowych aosób trzecich.
Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko. 

Spółka nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób
trzecich.

 „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby publikowane
materiały były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, 

jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności.
 „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy

straty powstałe w związku z korzystaniem z publikacji 
ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o udostępniane informację (medyczne

lub inne). Materiał nie ma charakteru komercyjnego 
i nie stanowi oferty handlowej.

 
 


