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Typowe objawy COVID-19 
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98.6%   gorączka

69.6%   zmęcznie

59.4%   suchy kaszel

W badaniu Wanga i wsp.**

typowe objawy obejmowały:

Źródło: Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese
Center for Disease Control and Prevention. JAMA. February 24, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.2648

Źródło: Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel
Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061–1069. doi: 10.1001/jama.2020.1585

*
 

**

zwykle powoduje
objawy grypopodobne,

w tym gorączkę  i kaszel 

ok. 80.9%* zakażeń
ma łagodny przebieg 

stosunkowo niewiele 
przypadków występuje 

wśród dzieci

4.7% przebiega w sposób 
ciężki, jako: niewydolność 
oddechowa, wstrząs septyczny
i niewydolność wielonarządowa 

ok. 2% zgłoszonych 
przypadków wirusa
jest śmiertelnych

pacjenci ze współistniejącą 
chorobą sercowo-naczyniową 
mają wyższe ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19 



Objawy COVID-19 

2
gorączka

stan ciężki

podczas hospitalizacji
(47% 38,1-39,0°C) 

przy przyjęciu
do szpitala

wyników z uwidocznionymi
nieprawidłowościami

Większość pacjentów miała 
podwyższone stężenia:
CRP, AlAT, AspAT, kinazy 
kreatynowej oraz D-dimerów.

Źródło: Guan WJ, Ni ZY, Hu Y et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28.
doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

88.7%
43.8%

kaszel

nudności i wymioty

biegunka

drugi co do
częstości objaw67.8%

obraz mlecznej szyby 56.4%
obustronne niejednolite zacienienia 51.8%

Leukopenia 33.7%
Limfopenia

Trombocytopenia

83.2%
36.2%

5.0%
3.8%

chorych było o 7 lat
starszych niż mediana
2x częstsze choroby towarzyszące
(38,7% vs 21,0%) ;
ekspozycja równie częsta 

stwierdzony przy przyjęciu

w badaniu CT klp 

w badaniach laboratoryjnych

15.7%

86.2%
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Choroby współistniejące

spośród badanej populacji

osoby palące częściej ciężko
przechodziły infekcję
niż osoby niepalące   

16.9%
vs.
11.8%

złożony pierwotny punkt końcowy 

przyjęcie na OIT

inwazyjna wentylacja mechaniczna 

śmierć

miało przynajmniej jedną 
chorobę współistniejącą23.7%

spośród 173 pacjetnów, których stan oceniono jako ciężki,
złożony pierwotny punkt końcowy wystąpił u 24.9%
Źródło: Guan WJ, Ni ZY, Hu Y et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28.

doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

!

głównie: przewlekła choroba obturacyjna płuc, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroba wieńcowa, choroba naczyń mózgowych, wirusowe zapalenie wątroby 
typu B, nowotwór, przewlekła choroba nerek, niedobór odporności 
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przyjęcie na oddział intensywnej terapii, użycie inwazyjnej 
wentylacji mechanicznej, śmierć

6.1%

2.3%

5.0%

1.4%



SARS-CoV-2 virusHuman Cell

ACE2 receptor
ACE2 receptor binding SARS-CoV-2 

Pajcenci z chorobą sercowo-naczyniową
a przebieg COVID-19

możliwe wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu

! 4W badaniach na modelach zwierzęcych zarówno inhibitory ACE-i,
jak i sartany powodują zwiększoną ekspresję receptorów ACE2
w komórkach mięśnia sercowego. Stąd teoria, że pacjenci przyjmujący 
ww. leki są w grupie  ryzyka ciężkiego przebiegu  COVID19 .

towarzystwa kardiologiczne na świecie nie zalecają 
odstawienia inhibitorów konwertazy angiotensyny
Są kluczowe dla chorych i nie ma obecnie dowodówna większą 
korzyść po ich odstawieniu.

Receptory dla konwertazy 
angiotensyny 2 (ACE2) są
miejscem wnikania
SARS-CoV-2 do komórek 
organizmu człowieka.

Źródło: Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China, N Engl J Med. 2020 Feb 28
Huang, C. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 395, 497–506 (2020). 
Lu R., Zhao X., Li J., Niu P., Yang B., Wu H. et al. (2020) Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: 
Implications for virus origins and receptor binding, Lancet 395, 565–574  
Hoffmann M et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease 
Inhibitor, Cell, 2020 Mar 4, pii: S0092-8674(20)30229-4



Transmisja międzyludzka SARS-CoV-2 

Źródło: The New England Journal of Medicine, SARS-CoV-2 Viral Load in Respiratory Specimens od Infected Patients          

dane z dnia
19.03.2020

5
droga kroplekowa

mechaniczne przeniesienie
na błony śluzowe 
zalecane częste mycie rąk

prawdopodobnie najwyższe ryzyko transmisji 
choroby na wczesnym etapie infekcji

najwyższa wiremia



Raportowane statystyki, dotyczące ryzyka transmisji
po kontakcie z osobą zakażoną, istotnie różnią się,
m.in. w zależności od podjętych działań kontrolnych. 

badanych spośród
wszystkich objętych 
aktywnym monitoringiem 
osób z bliskiego kontaktu

445

osób rozwinęło objawy
infekcji o potencjalnym
podłożu SARS-CoV-2
i zostało przebadanych

12.0%

przebadanych otrzymało
pozytywne wyniki
w kierunku SARS-CoV-2

0.45%
2 osoby

ok. 53 osoby

Źródło: Burke RM, Midgley CM, Dratch A, et al. Active Monitoring of Persons Exposed to Patients with Confirmed COVID-19
— United States, January–February 2020, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:245–246.

doi: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6909e1external icon

dane z dnia
06.03.2020
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Raport połączonej misji WHO i Chin
na temat choroby COVID-19*:
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Źródło: Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)            
Źródło: Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia
in Wuhan, China. JAMA.2020;323(11):1061–1069. doi:10.1001/jama.2020.1585

*
 **

dane z dnia
28.02.2020

85%
1-5%

3-10%

zachorowań w Chinach było związanych
z transmisją pomiędzy domownikami

osób z potwierdzonego kontaktu
miało pozytywny wynik w kierunku 
SARS-CoV-2 

ryzyka zakażenia w przypadku
kontaktu domowego

3.5%

1099 badanych spośród wszystkich hospitalizo-
wanych pacjentów z dodatnim wynikiem 
RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 

0.9% pacjentów stanowiły 
osoby poniżej 15 r.ż. 

chorych to pracownicy
służby zdrowia

58.1%
47 lat

4 dni

pacjentów stanowili
mężczyźni

mediana wieku pacjetów
przyjmowanych do szpitala 

mediana okresu inkubacji,
połowa rozwija objawy w ciągu tygodnia CH

IN
Y

Charakterystyka kliniczna
choroby COVID-19**:



Raport Włoskiego Instytutu Zdrowia 
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dane z dnia
19.03.2020
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Włochy mają obecnie największą liczbę zgonów z powodu 
koronawirusa na świecie, przewyższając Chiny .

osób spośród zmarłych
było poniżej 50 r.ż17

5 osób spośród zmarłych
było poniżej 40 r.ż. i byli to 
mężczyźni z chorobami 
towarzyszącymi

osoby zmarły
we Włoszech
do 17.03.20 r.2003 601

kobiet

średnia wieku
zmarłych kobiet83 lata

średnia wieku
zmarłych mężczyzn79 lat

średnia wieku zmarłych 
17 lat wyższa niż w innych krajach

80 lat
ponad

We Włoszech do 19.03.20 r.  zaraziło się  41 035 osób z 60 480 000 ludności. 

1402
mężczyzn



Leczenie

9
pacjenci łagodnie przechodzący 
infekcję mogą być leczeni
w warunkach domowych

w szpitalu pacjenci są leczni
głównie objawowo 

część chorych wymaga
tlenoterapii biernej

o ile mogą się skutecznie izolować (stanowisko WHO, CDC) 

WHO i CDC nie zalecają używania GKS w leczeniu infekcji 
COVID-19 chyba, że współistnieją inne wskazania
(np. zaostrzenie OChP)  

W niektórych badaniach wykazano, że GKS mogą zwiększać 
śmiertelność u pacjentów z grypą i przedłużać infekcję
u pacjentów z MERS 

ograniczona rola
glikokortykosteroidów 
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przedstawiciel Ministerstwa Nauki
i Technologii w Chinach 17.03.20 r. 
oficjalnie stwierdził, że lek wykazał 
się wysokim stopniem bezpieczeń-

stwa i skuteczności w leczeniu
infekcji SARS-CoV-2 

Favipirawir 
lek przeciwwirusowy

stosowany m.in. w leczeniu grypy

Leki testowane w leczeniu COVID-19

obecnie prowadzonych jest 
kilkanaście badań w celu oceny 

skuteczności remdesiviru w leczeniu 
COVID-19 o średnim i ciężkim 

nasileniu, w tym dwa badania III fazy

wykazuje aktywność
przeciwko SARS, SARS-CoV-2
i MERS w badaniach in vitro
oraz na zwierzętach

Remdesivir
nowy analog nukleotydowy

wcześniej testowany m.in. w leczeniu
zakażeń wywołanych wirusem Ebola

obie substancje działają hamująco
na SARS-CoV-2 w warunkach 

in vitro, hydroksychlorochina silniej 

ARECHIN – 13.03.20 r. w ChPL 
dodano nowe wskazanie 
terapeutyczne: „Leczenie 
wspomagające w zakażeniach 
koronawirusami typu beta takimi 
jak SARS-CoV, MERS-CoV i 
SARS-CoV-2” 

Chlorochina
/hydroksychlorochina 

leki przeciwmalaryczne

wytyczne leczenia China National 
Health Commission zalecają 
tocilizumab u pacjentów z ciężkim 
przebiegiem COVID-19
i podwyższonym poziomem IL-6 

być może zapobiega występowaniu 
burzy cytokin i nadreaktywności 

układu immunologicznego na 
infekcję, które przez niektórych 

naukowców są uważane za główną 
przyczynę zgonów

Tocilizumab 
lek immunosupresyjny

przeciwciało monoklonalne wiążące się
z receptorem dla interleukiny 6,

stosowany m.in. w leczniu RZS, MIZS  



Źródło: Internetional Jurnal of Antimicrobial Agents, Hydroxycholoroquine and azithromycin
as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Źródło: BMJ 2020;368m:1086 - https://doi.org/10.1136/bmj.m1086

*
 

**
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pacjentów brało
udział w próbie36
otrzymało leki 
przeciwmalaryczne20

grupa
kontrolna16

tylko 600 mg 
hydroksychlorochiny14
dodatkowo 500 mg 
azytromycyny w 1. dobie 
następnie 250 mg /dzień

6

Próba kliniczna z lekami przeciwmalarycznymi 
w leczeniu COVID-19 - 17.03.2020*

Kontrowersje wokół NLPZ

W sobotę 14.03. francuski Minister Solidarności i Zdrowia Olivier Veran
wydał ostrzeżenie, że niesteroidowe leki przeciwzapalne,
w tym ibuprofen, mogą potencjalnie pogarszać przebieg COVID-19**  

W odpowiedzi 18.03. European Medicines Agency:
„…There is currently no scientific evidence establishing a link between ibuprofen 
and worsening of COVID-19. EMA is monitoring the situation closely and will 
review any new information that becomes available on this issue in the 
context of the pandemic.” 

!



 

Szczepionka

Źródło: NIH Clinical trial of Investigational Vaccine for COVID-16 BEGINS 
Study Enrolling Seatle-BAsed Healthy Adult Volunteers, 16.03.2020

dane z dnia
06.03.2020
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około 20 innych firm prowadzi 
badania nad szczepionkami
przeciwko SARS-CoV-2

Szczepionka zawiera mRNA-1273 zawarte 
w nanocząsteczce lipidowej, po jego
podaniu w ludzkich komórkach powinno 
dojść do ekspresji białka fuzyjnego 
SARS-CoV-2 (Spike glycoprotein),
a następnie produkcji przeciwciał
przeciwko temu białku.

mieszkańców Seattle 16.03.20 r. 
otrzymało domięśniowy zastrzyk4
dorosłych, zdrowych ochotników 
w wieku 18-55 lat  weźmie udział 
w testach45

Rozpoczęła się I faza badań klinicznych
nad szczepieniem ochronnym przeciwko
COVID-19 firmy Moderna:

każdy otrzyma dwie dawki 
w odstępie 28 dni

Envelope

Spike Glycoprotein (S)

M-Protein

Hermagglutinin-esterase dimer (HE)

E-Protein

RNA and N protein

  


