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Infekčné agens koronavírus a COVID-19

Koronavírus patrí do čeľade Coronaviridae (Betakoronavírusy), kde sa zara-
ďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú
odlišnosť (1). Otázkou však stále ostáva, čo je to vírus. Vedecká obec opako-
vane vedie diskusie o tom, či je vírus živý, alebo neživý organizmus. Vírus nemá
svoj vlastný proteosyntetický aparát, a preto sa reprodukuje výlučne vo vnútri
živej bunky. Sú to malé častice, viditeľné len v elektrónovom mikroskope. Ob-
sahujú DNA a RNA, ktoré sú nositeľmi genetickej informácie, obalené proteí-
nom. Ich štruktúra je jednoduchá, preto vírusy podliehajú častým mutáciám, čím
sa prispôsobujú zmenám podmienok. Bunka napadnutá vírusovou infekciou
produkuje protivírusové bielkoviny (interferóny), ktoré bránia tomu, aby prešla
infekcia z infikovaných buniek na susedné zdravé bunky. Liečba vírusov je pro-
blematická, ak neexistuje voči danému vírusu účinné očkovanie. Existujúce vi-
rostatiká v tele blokujú niektoré vírusové enzýmy, čím zabraňujú množeniu
vírusov v hostiteľskej bunke. Liečba vírusov je len symptomatická (2). Lekári
z Wu-chanu ako liečbu proti koronavírusu SARS-CoV-2 používajú a odporú-
čajú podávanie krvnej plazmy od uzdravených pacientov, pretože v krvi na-
kazeného sú prítomné protilátky proti danému vírusu (3).

Štruktúra SARS-nCoV-2 je charakterizovaná štyrmi hlavnými štruktúrnymi
proteínmi, ktoré sú dôležité pre infekčnosť a replikáciu (4). Tieto proteíny za-
hŕňajú hrotové (S), membránové (M), obalové (E) a nukleokapsidové (N)
proteíny (5,6). S Proteín, ktorý obsahuje dve proteínové podjednotky (S1 a S2),
dodáva vírusu jeho dobre známy vzhľad, pretože proteín S vyčnieva z mem-
brány (7). Špička vyčnievajúceho proteínu S má tvar podobný korunke (latin-
sky corona). S proteín je tiež dôležitý pre väzbu na receptor angiotenzínu
konvertujúceho enzýmu 2 (ACE2), ktorý je vstupným bodom vírusu do ľudského
a zvieracieho hostiteľa (8). Ďalej sa predpokladá, že S proteín je hlavným pri-
spievateľom k imunogénnemu proteínu. Odpoveď: preto je S proteín cieľom
väčšiny vakcín (8,9). M proteín je transmembránový proteín dôležitý pre víru-
sovú patogenézu (10). O E proteíne sa toho vie len málo; je však známe, že
hrá úlohu vo vírusovej replikácii a infekčnosti (11,12). Nakoniec N proteín umož-
ňuje reguláciu replikácie, transkripcie a syntézy vírusovej RNA (13).
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Globálnu pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 pomenovala WHO ako
ochorenie COVID-19 11. februára 2020. COVID-19 znamená: „CO“ corona
(korona), „VI“ virus (vírus) a „D“ disease (choroba). Ide o vírusové ochorenie,
a po prvýkrát bolo hlásené v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, v pro-
vincii Chupej. Podľa WHO príznakmi ochorenia sú TT nad 38°C, suchý kašeľ,
malátnosť, bolesť hlavy, bolesť kĺbov a svalov, sťažené dýchanie (dýchavica),
strata čuchu, strata chuti, bolesť hrdla, triaška, nádcha, zvracanie, búšenie
srdca, hnačka, vykašliavanie hlienu. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Bol po-
tvrdený prenos koronavírusu SARS-CoV-2 z človeka na človeka kvapôčkovou
infekciou (1). Zásadou protiepidemiologických opatrení pri eliminácii faktorov
prenosu kvapôčkovej infekcie je účinná izolácia, bariéra, umývanie rúk
a ochranná dezinfekcia.

Najbežnejšie príznaky COVID-19 sú:
• horúčka,
• suchý kašeľ,
• únava.
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Obrázok 2 Štruktúra koronavírusu



Medzi ďalšie príznaky, ktoré sú menej časté a môžu postihnúť niektorých
pacientov, patria:

• strata chuti alebo čuchu,
• upchatý nos,
• konjunktivitída (tiež známa ako červené oči),
• bolesť hrdla,
• bolesť hlavy,
• bolesť svalov alebo kĺbov,
• rôzne typy kožných vyrážok,
• nevoľnosť alebo zvracanie,
• hnačka,
• zimnica alebo závrat.

Medzi príznaky závažného COVID -19 patria:
• lapanie po dychu (dýchavica) ,
• strata chuti do jedla,
• zmätok,
• pretrvávajúca bolesť alebo tlak na hrudníku,
• vysoká telesná teplota (TT) (nad 38 °C).

Ďalšie menej časté príznaky sú:
• podráždenosť,
• zmätok,
• úzkosť,
• depresia,
• poruchy spánku,
• závažnejšie a zriedkavejšie neurologické komplikácie, ako sú mozgové 

príhody, zápaly mozgu, delírium a poškodenie nervov (14).

Spomedzi tých, u ktorých sa objavia príznaky, sa väčšina (asi 80 %) z cho-
roby vylieči bez nutnosti nemocničného ošetrenia. Asi 15 % ťažko chorých vy-
žaduje kyslík a 5 % ťažko kriticky chorých potrebuje intenzívnu starostlivosť (14).

Komplikácie vedúce k smrti môžu zahŕňať zlyhanie dýchania, syndróm akút-
nej respiračnej tiesne (ARDS), sepsu a septický šok, tromboembolizmus a / alebo
multiorgánové zlyhanie vrátane poškodenia srdca, pečene alebo obličiek.
V zriedkavých situáciách sa u detí môže vyvinúť závažný zápalový syndróm nie-
koľko týždňov po infekcii. Cieľom protiepidemických opatrení je predchádzanie
alebo potlačenie infekčného ochorenia (izolácia zdroja nákazy, prerušenie pre-
nosu nákazy, zvýšenie odolnosti vnímavých osôb (očkovanie). 
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