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  Okazuje się, że nowy koronawirus ma wpływ nie tylko na płuca czy
serce, ale jest odpowiedzialny również za patologiczne zmiany
zachodzące w mózgu. U pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 często
obserwowano objawy neurologiczne, w tym ból głowy, zaburzenia
węchu i smaku, zaburzenia świadomości, drgawki, udar i zdarzenia
naczyniowe [1]. Huber i współpracownicy awykryli aRNA aSARS-CoV-2
w wielu narządach, w tym pośmiertnie w tkance mózgowej pacjentów
z COVID-19 [2]. Co ciekawe, badanie pacjentów z COVID-19 po sekcji
zwłok wykazało, że SARS-CoV-2 był obecny w neuronach korowych [3].
Ponadto wyniki badań organoidów (miniaturowe struktury
przypominające organy wyhodowane in vitro) ludzkiego mózgu
również wykazały zdolność SARS-CoV-2 do neuroinwazji [4]. Jednak
sposób z jakim wirus SARS-CoV-2 infekuje układ nerwowy nie jest do
końca znany. Badacze wskazują, że wirus może wpływać na ten układ
na wiele sposobów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. 

 Bezpośrednia infekcja mózgu przez SARS-CoV-2 może nastąpić
poprzez jego transport przez nerw węchowy, ostatecznie
doprowadzając ado ainfekcji kory awęchowej aoraz ainnych astruktur
w płacie skroniowym a nawet potencjalnie w pniu mózgu [5]. Możliwa
jest również droga krwiopochodna, która obejmuje przekraczanie
bariery krew-mózg. Jesienią 2020 roku na łamach pisma
„Neurobiology of Disease” zespół pod kierunkiem dr. Servio H.
Ramireza z Lewis Katz School of Medicine w Temple University
przedstawił badania [6], w których wykazano, że białko szczytowe
(białko S) koronawirusa SARS-CoV-2 może naruszać barierę krew-
mózg. Były to pierwsze dowody na to, że infekcja koronawirusem
może osłabić tę barierę i sprawić, że będzie ona nieszczelna.
Następnie na łamach „Nature Neuroscience” [7] ukazały się wyniki
eksperymentów na myszach na podstawie których wykazano, że białko
spike (S1) wirusa pokonuje barierę krew-mózg, przedostając się tym
samym do tkanki mózgu. 
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Z kolei, mechanizmy wtórne oddziaływania wirusa na układ nerwowy,
obejmują niedotlenienie spowodowane niewydolnością aoddechową,
a także nieprawidłową odpowiedź immunologiczną prowadzącą do
różnych aaapostaci aaencefalopatii, aauszkodzenia aaaistoty aaabiałej
i nieprawidłowego krzepnięcie krwi prowadzącego do udaru [5]. 

Wiele badań udokumentowało i scharakteryzowało różnorodne
procesy patologiczne i objawy neurologiczne związane z COVID-19.
Obserwowano szeroki zakres objawów neurologicznych u apacjentów
z COVID-19 w Wuhan w Chinach (gdzie wybuchła pandemia) [8].
Obejmowały one utratę zapachu i smaku; bóle głowy; zawroty głowy;
upośledzony poziom świadomości; ataksja; drgawki; oraz ostra
choroba naczyń mózgowych (niedokrwienne i krwotoczne CVA).
Najczęściej zgłaszane były Bóle i zawroty agłowy (aodpowiednio a17%
i 13%). Ogólnie objawy neurologiczne występowały u 36,4% próbki
pacjentów i miały tendencję do pojawiania się we wczesnym stadium
choroby. Grupa hiszpańskich badaczy dokonała przeglądu historii
klinicznej dużej liczby hospitalizowanych pacjentów, u których
zdiagnozowano COVID-19 w marcu 2020 r. [9]. Spośród 841
pacjentów 57,4% rozwinęło jakąś formę objawów neurologicznych.
Francuscy naukowcy poinformowali, że w próbie 58 pacjentów 84%
miało objawy neurologiczne. Obejmowały one encefalopatię,
dysfunkcję układu korowo-rdzeniowego, pobudzenie i majaczenie. 

Kompleksowy przegląd przeprowadzony przez międzynarodową grupę
naukowców reprezentujących Światową Federację Neurologii zebrał
imponujący materiał dowodowy na to, że zakażenie SARS-CoV-2
wpływa na ośrodkowy układ nerwowy (CNS-central nervous system),
obwodowy układ nerwowy (PNS-peripheral nervous system) i mięśnie
[10]. Wskazali, że bóle głowy i zmiany aktywności psychomotorycznej
prawdopodobnie są początkowymi wskaźnikami potencjalnego
zaangażowania neurologicznego. Jako częste wczesne objawy
zakażenia koronawirusem zgłaszano objawy zaburzeniami węchu
(anosmia, hiposmia, hipogeuzja). Autorzy postawili hipotezę, że
niewydolność oddechowa w COVID-19 ma prawdopodobnie
pochodzenie neurogenne.
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Nowa analiza tych samych autorów dowiodła, że u jednej na osiem
osób, u których wykryto COVID-19, zdiagnozowano pierwszą chorobę
psychiatryczną lub neurologiczną w ciągu sześciu miesięcy od
pozytywnego awyniku atestua na aobecność awirusa. Okazało asię, że
u jednego na dziewięciu pacjentów zdiagnozowano takie objawy, jak:
depresja lub udar, mimo że nie byli oni hospitalizowaniu w trakcie
COVID-19. Naukowcy wykorzystali elektroniczną dokumentację
medyczną do oceny 236379 hospitalizowanych i niehospitalizowanych
pacjentów w USA z potwierdzoną diagnozą COVID-19, którzy przeżyli
chorobę, porównując ich z grupą, u której zdiagnozowano grypę, oraz
kohortą, au aktórej azdiagnozowano ainfekcje adróg aaoddechowych
w okresie od 20 stycznia do 13 grudnia 2020 r. W analizie tej
uwzględniono czynniki ryzyka, takie jak wiek, płeć, rasa, podstawowe
warunki fizyczne i psychiczne i wykazano, że częstość występowania
schorzeń neurologicznych lub psychiatrycznych po COVID-19 w ciągu
sześciu miesięcy wynosiła 33,6% a prawie 13% ozdrowieńców
uzyskiwało pierwszą taką diagnozę [12].

Pandemia koronawirusa w bardzo wyraźny sposób odbija się nie tylko
na zdrowiu fizycznym ludzi. Poważnym problemem stają się również
zaburzenia psychologiczne, a nawet psychiatryczne. 

Naukowcy z Oxfordu przeprowadzili badanie kohortowe analizując
dane medyczne blisko 70 milionów osób z federalnej sieci TriNetX
Analytics aNetwork, aobejmującej a54 aorganizacje opieki zdrowotnej
w USA. Spośród tych osób 64 354 pomiędzy 20 stycznia a 1 sierpnia
2020 r. miało postawioną diagnozę COVID-19. Pomiędzy 19 i 90 dniem
od rozpoznania choroby, 18,1% z nich miało diagnozę zaburzenia
psychicznego (F20–F48), w tym 5,8% miało taką diagnozę pierwszy raz
w życiu. Najczęściej występowały zaburzenia lękowe, bezsenność oraz
otępienie, aktóre po araz apierwszy rozpoznano au a1,6% apacjentów
z COVID-19. Nieco rzadsze były zaburzenia nastroju. Osoby, które
wyzdrowiały z COVID-19, były około dwa razy bardziej narażone na
zaburzenia zdrowia psychicznego w porównaniu z osobami, które
miały np. grypę [11]. 



4

aWedług Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanie się drugim
najpoważniejszym schorzeniem na świecie. Z ostatnich danych wynika,
że cierpi na nią już 264 mln osób na całym świecie [13].  Wiele osób
leczyło się z powodu depresji jeszcze przed wybuchem pandemii.
Jednak konsekwencje pojawienia się koronawirusa przyniosły
dodatkowe czynniki ryzyka. Wiele osób odczuwa negatywny wpływ
zamknięcia w domach, ma obawy o pracę, martwi się o zdrowie swoje
i bliskich. Według ekspertów osobami, które mogą mieć szczególne
trudności w funkcjonowaniu w pocovidowej rzeczywistości, są młodzi.
Jest to bowiem grupa szczególnie wrażliwa. 

aW Polsce, w 2020 roku, znacznie wzrosła liczba zaświadczeń
lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania.  W aaporównaniu do 2019 r. liczba zaświadczeń wzrosła
o 25,3 proc., a aaliczba aadni aaabsencji chorobowej o 36,9 proc.
Tylko z tytułu depresji w 2020 r. wystawiono 385,8 tys. zaświadczeń na
7 803,8 tys. dni. To w porównaniu z 2019 r. wzrost liczby zaświadczeń
o 21,3 proc. a aliczby adni o 30,4 proc. aBlisko apołowa azaświadczeń
z powodu depresji dotyczyła osób w wieku 35-49 lat [14]. Potwierdza
to, że pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła i dalej wpływa na kondycję
psychiczną społeczeństwa.
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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.

 
 


