
 

Aktualna przyczyna światowego zamieszania - SARS-CoV-2  

- aspekty strategii koronawirusa. 

Wirus SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus), czynnik 

etiologiczny ostrych w przebiegu zachorowań, które zaczęły się w Chinach (miasteczko Wuhan, 

prowincja Hubei) pod koniec 2019 r. wywodzi się z rodziny koronawirusów (Coronaviridae). 

Wirusy te charakteryzują się niewielkim rozmiarem cząstek z zakresu 60-140 nm i kulistym 

kształtem z nieznacznym pleomorfizmem. W rdzeniu SARS-CoV-2, znajduje się jednoniciowy 

(ss) RNA i białko N, zaś otoczka wirusa zawiera białkowo-cukrowe wypustki/kolce (ang. spikes) 

określone jako glikoproteina S oraz dwa rodzaje białek M i E, Rys. 1.  

Rys. 1. Budowa cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 

(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86436446). 

 

 

Wykazano, że glikoprogteina S wirusa bierze udział w przyłączaniu się wirusa do komórek 

nabłonkowych, wiążąc się z receptorem ACE2 (ang. angiotensin-converting enzyme 2). Proces 

kolonizacji zaczyna się najpierw w górnych drogach oddechowych i po przedostaniu się do 

wnętrza nabłonkowych komórek ludzkich rozprzestrzenia się do dolnych dróg oddechowych i 

innych narządów. 

Odkrycie, że SARS-CoV-2 używa receptora ACE2 do wnikania do komórek ludzkich, ma ważne 

implikacje dla zrozumienia przenoszenia i patogenezy tego wirusa. Innym ważnym elementem 

strategii wirusa jest natychmiastowe po przyłączeniu się do ACE2 zaangażowanie proteinazy 

TMPRSS2 komórek ludzkich do wejścia wirusa do ich wnętrza [1]. Po pokonaniu barier 

odporności nieswoistej dochodzi do wejścia wirusa i jego namnożenia się (replikacji), a następnie 

ciężkiego uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej w wyniku uruchomienia prozapalnych 

szlaków komórkowych w tkance płuc i innych narządach.  



Kluczowym pytaniem jest, dlaczego płuca wydają się być najbardziej wrażliwym narządem 

docelowym. Jednym z powodów jest to, że duża powierzchnia płuc sprawia, że płuca są bardzo 

podatne na wdychane wirusy. Niestety ekspresję receptora ACE2 można również znaleźć w wielu 

tkankach poza płucami, w tym w sercu, nerce, śródbłonku i jelicie. Co ważne, receptor ACE2 

jest obecny także na powierzchni światła komórek nabłonkowych jelit, działając jako ko-receptor 

biorący udział we wchłanianiu składników odżywczych, w szczególności dla resorpcji 

aminokwasów z żywności [2]. Dystrybucja receptora ACE2 w innych narządach może wyjaśniać 

dysfunkcję wielu narządów obserwowaną u pacjentów z już zaawansowaną chorobą. 

Poznanie strategii działania tego wirusa pozwoli zapewne na opracowanie 

skutecznego podejścia terapeutycznego, które może obejmować, np.: przygotowanie 

szczepionki opartej na białku S, znalezienie inhibitorów ekspresji białka S i/lub substancji 

blokujących powierzchniowe receptory ACE2, czy znalezienie inhibitorów proteinazy 

TMPRSS2 lub wykorzystanie innych terapii wzmacniających mechanizmy odporności.  

Blokowanie powierzchniowego receptora ACE2 mogłoby nastąpić poprzez zastosowanie 

przeciwciał lub peptydów anty-ACE2; lub rozpuszczalnych form ACE2, które powinny 

spowolnić wejście wirusa do komórek poprzez konkurencyjne wiązanie z SARS-CoV-2, a tym 

samym zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa i chronić płuca przed uszkodzeniem. 

Blokowanie receptora ACE2 pozwoliłoby także na uruchomienie odpowiedzi komórkowej 

poprzez aktywowanie mitochondrialnego receptora MasR i włączenie ochronnej odpowiedzi 

komórkowej płuc z jednoczesnym zahamowaniem aktywności prozapalnej [2]. 

Choroba wywołana zakażeniem SARS-CoV-2 nazwana została COVID-19. Epidemia 

SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się gwałtownie i w porównaniu do epidemii SARS z 2002-2003 r., 

wywołanej także przez spokrewnionego koronawirusa wywołującego objawowo zbliżony ciężki 

ostry zespół oddechowy, rozprzestrzeniła się już na znacznie większy obszar i dotyczy aktualnie 

większej liczby osób.  

W walce o przeżycie liczy się czas i strategia obrony zastosowana globalnie. Zanim 

profesjonaliści znajdą skuteczny sposób, każdy człowiek powinien stosować opracowane 

obowiązujące zalecenia, dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania epidemii, zaś indywidualnie 

należy zadbać o wzmocnienie mechanizmów odporności.  
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