COVID-19 patogenees raku
bioloogia perspektiivist lähtudes
Robert J. Mason

Pathogenesis of COVID-19 from a cell biologic perspective.
European Respiratory Journal 2020 55: 2000607;
DOI: 10.1183/13993003.00607-2020

VÕRU
OKT 2020

SISSEJUHATUS
Koroonaviirushaigus 2019 (COVID-19)
COVID-19 poolt põhjustatud haigusel esineb 3 VÕIMALIKKU STAADIUMI, MIS ON
SEOTUD KOPSU SELLE OSAGA, mis parajasti on INFEKTSIOONIST HAARATUD.
Kerge vorm piirdub hingamisteedega, seevastu raske haigusvorm haarab kopsu
gaasivahetusala.
https://bit.ly/2vGndRQ
COVID-19 kujutab endast rasket terviseriket ja on eriti kahjustav eakatele,
haigustekitajaks on SARS-CoV-2 viirus.
Vaatamata kliinilise kulu ja sümptomite praegusele tuntusele ON VÄHE TEADA
selle haiguse PATOBIOLOOGIAST. Eriti vähe on teada rakulisest vastusest viirusele.
Samas võib infitseeritud rakkude profiili põhjal COVID-19 jagada kolme faasi,
need vastavad erinevatele kliinilistele staadiumidele [1].

Staadium 1: Asümptomaatiline kulg
(infektsiooni esimesed 1–2 päeva)
Sissehingatud SARS-CoV-2 viirus tõenäoliselt seostub ninaõõne epiteeli rakkudele ja hakkab
paljunema. ACE 2 on peamine retseptor nii SARS-CoV-2 kui varem olnud SARS-CoV
infektsioonile [2, 3].
Varasemad in vitro katsete andmed näitasid, et ripsepiteeli rakud saavad esimesena haaratud
[4]. Siiski üksikraku RNA katse näitas, et ACE 2 tase ja ekspressioon neis hingamisteedes oli
madal. Tänaseks ongi leitud veel üks oluline retseptor neuropiliin [5].
Lokaalselt toimub küll viiruse paljunemine, kuid vastusena ilmneb vaid piiratud kaasasündinud
immuunreaktsioon. Selles staadiumis võib viirust leida ninaneelust tampooniga võetud
materjalist. Kuigi viiruse tase võib olla madal, ometi on need indiviidid nakkusohtlikud.
RT-PCR uuringul leitud viiruse RNA hulga abil võib ennustada viiruse koormust ja järgnevat
infektsioossust ja kliinilist kulgu. Võibolla saab nii leida ka superlevitajaid.
Edasiseks oleks oluline RT-PCR tsüklite arv proovi võtmise protseduuriks standardiseerida.
Nina limaskesta proovid näivad olevat tundlikumad kui kurgu proovid.

Staadium 2: Ülemised hingamisteed, ühendusteed ja
bronhid (vastusreaktsioon järgmistel päevadel)
SARS-CoV-2 viirus paljuneb ja liigub hingamisteid pidi allapoole, järgneb tugev kaasasündinud
immuunvastus.
Ninas tampooniga võetud materjalist leitakse viirust ja ka varaseid immuunmarkereid: leukotsüüdid,
makrofaagid, CRV marker.
Selleks momendiks on COVID-19 kliiniliselt manifesteerunud.
CXCL10 või mõne teise tsütokiini tase võib ennustada järgnevat kliinilist kulgu [6]. Viirusest
nakatunud epiteelirakud on põhilised beeta- ja lambda- interferooni allikad [7]. CXCL10 on
interferooni vastutav geen, mis võimaldab eristada II tüüpi alveolaarrakkude kahjustust [9] ka SARS
puhul [6, 10].
Peremehe kaasasündinud immuunsuse näitajate jälgimine võimaldab parandada kliinilise kulu
ennustamist koos vajadusega agressiivsemaks raviks.
80% haigetest jääb haigus kergeks ja piirdub ülemiste hingamisteede ja bronhidega [1]. Neid haigeid
saab ravida kodus konservatiivse sümptomaatilise raviga.
Peamisteks sümptomiteks on:
peavalu, kurguvalu, palavik, haistmis-maitsmismeelte kadu, ninakinnisus, nohu, köha, väsimus ja
nõrkustunne, lihasvalu, konjunktiviit, kõhulahtisuse episoodid.

ARDS – äge respiratoorse distressi sündroom
Staadium 3:
hüpoksia, klaasjad hüaliinsed infiltraadid, ARDS areng

Kahjuks ligi 20% nakatunud patsientidest jõuavad haiguse kolmandasse staadiumi: neil tekivad kopsu infiltraadid
ja mõnel kujuneb väga raske haigus.
Letaalsus on ligikaudu 2%, kuid see varieerub oluliselt seoses vanusega [1]. Haigestumise ja suremuse näitajad
hinnatakse tõenäoliselt ümber, kui kergete ja asümptomaatiliste juhtude olemus saab paremini defineeritud.
Viirus ründab gaasivahetuse elutähtsaid ühikuid kopsude II tüüpi alveolaarsetes rakkudes. SARS-CoV-2 ja
gripiviirus eelistavad nakatada just neid rakke [11, 12]. Kui SARS-CoV-2 neis paljuneb, vabaneb suures hulgas
viirusosakesi ja inimese rakud hukkuvad (joonis 1) [8].
Lõpptulemuseks on justkui isereplitseeruv pulmonaarne toksiin, kuivõrd vabanenud viirusosakesed nakatavad
ümbritsevaid rakke. Kopsud tõenäoliselt kaotavad enamiku II tüüpi alveoolidest ja sisse lülitub epiteliaalse
regeneratsiooni teistsugune rada.
COVID-19 puhul esinev patoloogiline leid on difuusne alveolaarne kahjustus fibriinirikaste
hüaliinmembraanidega ja väheste multinukleaarsete rakkudega [17, 18]. Haigusest paranemine võib viia
tugevale armistumisele ja fibroosile võrreldes teiste ARDS vormidega. Paranemine vajab tugevat kaasasündinud
ja omandatud immuunvastust ja epiteeli regeneratsiooni.
Autori arvates (sarnaselt gripile) ei soodusta paranemist epiteeli kasvufaktorite lisamine, tekitades rohkem ACE
2 ekspresseerivaid rakke [19]. Eakad on suuremas riskis seoses nende vähenenud immuunkaitsega ja langenud
võimega parandada kahjustatud epiteeli. Eakatel esineb ka nõrgem mukotsiliaarne limaskestapindade
puhastumine, mistõttu viirus levib kiiremini gaasivahetuse ühikutesse [20].

LOODETAVASTI COVID-19 patogeneesi lüngad saavad täidetud lähemate kuude
jooksul.
Näiteks eelkirjeldatud artikli autor ei teadnud veel neuropiliin-retseptorist, kuid
mainib CD209L retseptorit.
KOKKUVÕTTEKS: COVID-19 haigust, mis piirneb kopsu ühendusteedega (bronhid),
tuleb ravida sümptomite-põhiselt kodus. Seevastu patsiendid, kellel haigus on
jõudnud kopsu gaasivahetusalasse, vajavad hoolikat ravi, et toetada organismi
parimate võimaluste piires.
KAUGTAGAJÄRJED
Varieeruvad, vanus, haigusvorm ei määra
Liigese-, lihasevalud, autoimmuunhaigused
Kirjeldatud isegi kordusinfektsiooni, hüpotees viiruse püsimisest organismis

Joonis 1
Inimese alveolaarsed II tüüpi rakud nakatatud SARS-CoV-2-ga. Rakud isoleeriti kopsust, kasvatati in
vitro ja nakatati. Viiruspartikleid on näha alveoolides (a) ja apikaalsete mikrohattude lähedal (b).
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