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Czym są koronawirusy?

Rodzaj wirusów, należących do podrodziny Coronavirinae
z rodziny Coronaviridae w rzędzie Nidovirales. Wyodrębnia 
się ich cztery rodzaje: alfa-, beta-, delta- oraz gamma-
koronawirusy.

Koronawirusy są trudne w hodowli in vitro – niektóre 
szczepy rosną tylko na hodowlach ludzkich komórek 
tchawicy. 



Budowa koronawirusów

Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić 

RNA, a rozmiar genomu znanych koronawirusów 

jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA. 

Źródło: (EPA/CDC/C.S. GOLDSMITH AND A. TAMIN/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH)



Koronawirusy zwierzęce

Koronawirusy zakażają ptaki i ssaki, powodując 

liczne choroby układu oddechowego, nerwowego, 

narządów wewnętrznych czy układu pokarmowego. 

Źródło: (EPA/CDC/C.S. GOLDSMITH AND A. TAMIN/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH)



Koronawirusy cechują się dużym rozpowszechnieniem i 

częstością występowania, dużym zróżnicowaniem 

genetycznym i częstym występowaniem rekombinacji.

Zmienność koronawirusów

Źródło: (EPA/CDC/C.S. GOLDSMITH AND A. TAMIN/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH)



Koronawirusy ludzkie

Groźny gatunek ludzkiego koronawirusa zidentyfikowano 
w 2002 roku w chińskiej prowincji Kwantung 
(Guangdong). Wirus SARS-CoV, nazwano tak od 
wywoływanego przez niego zespołu SARS- (ang. Severe 
Acute Respiratory Syndrome)- zespół ciężkiej niewydolności 
oddechowej. Do 31 lipca 2003 roku potwierdzono 8096 
przypadków choroby i 774 śmierci z powodu SARS. 

SARS



MERS

Następnym zidentyfikowanym wirusem był MERS-
CoV, wyizolowany po raz pierwszy od chorego w 2012 
roku w szpitalu w Dżuddzie (Arabia Saudyjska), 
należący do rodzaju koronawirusów- wywołujących 
MERS- (od ang. Middle East Respiratory Syndrome-
Bliskowschodni zespół oddechowy. Do 21 lipca 2017 
roku potwierdzono 2 040 przypadków choroby i 712 
śmierci z powodu MERS. 



Wirus SARS-CoV-2



Wirus SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2 – wirus RNA należący do 

rodziny koronawirusów, z pojedynczą nicią RNA.

Wirus przenosi się drogą kropelkową i u niektórych 

chorych wywołuje ciężkie zapalenie płuc. 



Odkrycie SARS-CoV-2

Zachorowania powodowane niezidentyfikowanym wirusem 

rozpoczęły się w grudniu 2019. Odnotowano wówczas grupę 

pacjentów cierpiących na zapalenie płuc nieznanej etiologii. 

W dniu 7 stycznia 2020 potwierdzono oficjalnie, że zachorowania 

powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów nazwany 

prowizorycznie 2019-nCoV, a 5 dni później dysponowano już jego 

zsekwencjonowanym genomem. 



Objawy infekcji SARS-CoV-2



Diagnostyka SARS-CoV-2

By wykryć koronawirusa u pacjenta z podejrzanymi 

objawami, wykonuje się test genetyczny z materiału 

pobranego z górnych i dolnych dróg oddechowych.



Leczenie SARS-CoV-2

Obecnie nie istnieje leczenie przyczynowe, zalecane 

jest leczenie objawowe.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w styczniu, 

że do leczenia nowego wirusa z Wuhan można wykorzystywać leki 

stosowane w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.



Szczepionka przeciw SARS-CoV-2

Nad szczepionką pracują już m.in. naukowcy z Wielkiej 
Brytanii. Zakładają, że może być ona gotowa za kilka miesięcy. 
Latem mają zostać przeprowadzone testy na ludziach.

Już w styczniu organizacja pozarządowa Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations ogłosiła rozpoczęcie prac nad trzema 
szczepionkami przeciw koronawirusowi z Wuhan. 



SARS-CoV-2     → COVID19

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę 
COVID19- "co" w nazwie oznacza koronę, "vi" -

wirus, a "d" - disease (ang. choroba). Liczba 19
wskazuje rok jej pojawienia się - 2019. 



Jak ustrzec się wirusa?



Higiena rąk





Aktualna sytuacja

Do 5.03.20. odnotowano ponad 95 425 potwierdzonych przypadków zakażenia 

koronawirusem (SARS-CoV-2), 3286 osób zmarło. 

W dniu 4.03.2020 w Zielonej Górze stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia 

SARS-CoV-2 w Polsce.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html





Szerzenie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2



















Czy paczki z Chin są bezpieczne?

Szansa na to, że koronawirus zostanie 
przywieziony z Chin na paczce, jest 

mikroskopijna, niemal zerowa. 

Paczki są bezpieczne, bo zanim zostaną dostarczone do 
Polski, wirus zginie. Czas jego utrzymywania się na 

powierzchni zależy od wilgotności i temperatury 
powietrza, ale nie jest to taki czas, który wystarczyłby na 

dotarcie wirusa do naszego kraju – powiedział Jan 
Bodnar, rzecznik prasowy GIS-u. 
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