
1

COVID-19 – trzy lata pandemii: nowe warianty, stała konieczność szczepień, narastający post-COVID ROZDZIAŁ I



Autorzy publikacji:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal
Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak 
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
Dr Jacek Krajewski
Dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pyrć
Dr hab. n. med. Piotr Rzymski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Dr Michał Sutkowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

Więcej informacji na stronie: naukaprzeciwpandemii.pl 

Email: naukaprzeciwpandemii@ptzp.org

Warszawa, 24 lutego 2023 r. 

Autorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu niniejszej pracy  
Mateuszowi Babickiemu, Dorocie Kiedik i Piotrowi Karniejowi.

naukaprzeciwpandemii.pl
mailto:naukaprzeciwpandemii@ptzp.org


 Spis treści

Wstęp   4

Podsumowanie  5

ROZDZIAŁ I 
Krótka historia przebiegu pandemii w perspektywie globalnej 6

ROZDZIAŁ II 
Korzyści z realizacji programów szczepień przeciw COVID-19 8

ROZDZIAŁ III 
Redukcja śmiertelności z powodu COVID-19 w zależności od stopnia wyszczepienia 
i pojawiania się kolejnych wariantów wirusa 10

Populacja dorosłych 10

Populacja dziecięca  11

ROZDZIAŁ IV 
Mutacje 13

ROZDZIAŁ V 
Różnice pomiędzy wariantami 18

ROZDZIAŁ VI 
Przebieg kliniczny COVID-19 - wpływ wariantów 22

ROZDZIAŁ VII 
Zespół post-COVID – epidemiologia, czynniki ryzyka, patogeneza 24

ROZDZIAŁ VIII 
Najczęstsze objawy post-COVID u dorosłych (neurologia, autoimmunologia, układy oddechowy i krążenia) 26

ROZDZIAŁ IX 
Post-COVID u dzieci 29

ROZDZIAŁ X 
Powikłania poinfekcyjne to nie tylko domena COVID-19! 31

RODZIAŁ XI 
Jakimi szczepionkami szczepić się teraz? Kiedy sensowne jest wprowadzanie nowej szczepionki?  
Co w najbliższej przyszłości? 33

RODZIAŁ XII 
Struktura systemu szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Nadzór nad szczepieniem kolejnymi dawkami  
– rola lekarzy POZ, czyli czy moi pacjenci są zaszczepieni? Jak ma się szczepienie do chorowania,  
jakie szczepionki są dostępne 35

RODZIAŁ XIII 
Dostępne leczenie 37

Słowniczek 40

Źródła 42



4

COVID-19 – trzy lata pandemii: nowe warianty, stała konieczność szczepień, narastający post-COVID 

 Wstęp

Szanowni Państwo!

11 marca 2023 r. mijają trzy lata od momentu, gdy Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia podczas konferencji praso-
wej de facto ogłosił pandemię COVID-19 na świecie. Według oficjalnych statystyk w ciągu tego czasu w wyniku infekcji wirusem 
SARS-CoV-2 zachorowało na świecie na COVID-19 ok. 760 mln osób, a ponad 6,8 mln w efekcie zmarło, co stanowi mniej więcej 
1% wszystkich zachorowań. W Polsce odsetek ten jest większy, wynosi w przybliżeniu 1,8% (6,4 miliona zachorowań przy ponad 
118 tys. zgonów). Formalnie pandemia na świecie nadal trwa, Światowa Organizacja Zdrowia dotychczas jej nie odwołała, a jest to 
jedyna organizacja mająca do tego prawo.

Minione trzy lata stanowiły niezwykle trudny okres dla całej społeczności światowej. Z jednej strony wielka liczba zgonów, trudne 
do przewidzenia kolejne fale pandemii, ewoluujący obraz przebiegu choroby. Z drugiej − nieustające wysiłki lekarzy i naukowców 
w dążeniu do coraz lepszego poznania kliniki SARS-CoV-2 (czyli objawów i przebiegu infekcji wirusem) i  w  efekcie skuteczniej-
szego leczenia chorych na COVID-19. Wreszcie pojedynek z czasem i  samym wirusem, który mutując, tworzył kolejne warianty. 
W tym pojedynku zdołaliśmy uzyskać przewagę – udało się nam skutecznie i szybko wprowadzić szczepienia przeciw SARS-CoV-2.  
Szczepienia są w naukach medycznych największą zdobyczą w historii, nie ma drugiego takiego osiągnięcia, które uratowało tyle 
ludzkich żyć, że wystarczy wspomnieć szczepienia przeciw ospie prawdziwej, wściekliźnie, tężcowi, grypie czy polio.

Trzecią część opracowania z serii „Nauka przeciw pandemii” stanowi krótkie kompendium prezentujące przebieg pandemii, 
dominujące objawy kliniczne, dostępne leczenie. Dużo uwagi jest poświęcone wpływowi zmienności wirusa na te parametry 
oraz dominującej roli szczepień, ich zasięgu, harmonogramu i możliwościom adaptacji szczepionki. Podkreślamy, że liczba 
celowanych leków przeciw SARS-CoV-2 jest znikoma, wskazania do ich zastosowania dotyczą przede wszystkim pacjentów 
o ciężkim przebiegu choroby lub osób o zmniejszonej istotnie odporności. Nie ulega zmianie fakt, że szczepienia pozostają 
podstawowym narzędziem dążenia do zakończenia pandemii i próby eradykacji wirusa.

W niniejszym opracowaniu analizujemy także ważną część pocowidowej mapy zdrowotnej świata. Tworzą ją i na pewno na długo 
z nami pozostaną zespoły objawów i dolegliwości obecne u wielu osób, które przechorowały COVID-19. Powszechnie znamy je 
jako post-COVID. Dotyczyć mogą w zasadzie wszystkich układów: nerwowego, krążenia, oddechowego. Stanowią istotny ele-
ment pogorszenia zdrowia, ograniczający w wielu przypadkach jakość życia, sprawność i możliwości naszego funkcjonowania. 

Zespół ekspertów inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” oddaje tę trzecią księgę z nadzieją, że zawarte w niej informacje pozwolą 
jeszcze skuteczniej tłumić pandemię i zapobiegać skutkom i powikłaniom zdrowotnym COVID-19.

W imieniu autorów

Andrzej M. Fal 
Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego 

Przewodniczący Rady programowej inicjatywy  
„Nauka przeciw pandemii”

Warszawa, luty 2023
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 Podsumowanie

Wirus SARS-CoV-2 jest RNA-wirusem, co skutkuje jego 
dużą zmiennością, czyli pojawianiem się kolejnych mutacji 
w jego genomie. Szczególnie istotne dla cech wirusa zespoły 
mutacji generują kolejne jego warianty. Najpowszechniejsze 
dotychczas warianty: podstawowy (Wuhan), Alfa, Beta, 
Gamma, Delta i w końcu Omikron, różnią się pomiędzy sobą 
stopniem transmisyjności, ciężkością powodowanych infek-
cji oraz wpływem na skuteczność prowadzonych szczepień 
i stosowanych leków.

Najbardziej obecnie rozpowszechniony wariant Omikron 
cechuje wysoka transmisyjność, która umożliwiła temu 
wariantowi zdominowanie i wyparcie poprzednich warian-
tów. Obserwacje z praktyki klinicznej wskazują na łagod-
niejszy przebieg infekcji Omikronem. Jest to zjawisko dosyć 
typowe dla zmian wielu wirusów (zwiększająca się trans-
misyjność przy zmniejszającej zjadliwości), wynika jednak 
również z faktu wzrastającej odporności ludzi na zakaże-
nie wskutek już przebytych infekcji, a przede wszystkim 
w wyniku kolejnych szczepień przeciw COVID-19. 

W efekcie mutacji kolejne warianty może cechować zdol-
ność do ucieczki przed ochronnym działaniem przeciwciał 
wytworzonych w wyniku wcześniejszych infekcji innymi 
wariantami SARS-CoV-2 oraz, a właściwie przede wszyst-
kim, w wyniku szczepień. Poza tym efekty poinfekcyjny 
i poszczepienny niestety nie są stałe. Z czasem poziom 
przeciwciał spada. Z tych powodów może dochodzić do 
infekcji u ozdrowieńców i osób zaszczepionych. Zazwyczaj 

jednak w takich przypadkach infekcja ma łagodny, nie-
wymagający hospitalizacji przebieg. Zwiększone ryzyko 
hospitalizacji może dotyczyć jedynie osób starszych i obcią-
żonych chorobami współistniejącymi. To wskazuje, że kon-
tynuacja szczepień będzie prawdopodobnie konieczna tak 
długo, jak długo SARS-CoV-2 będzie obecny. Trudno jest 
obecnie ocenić, jak często będzie wskazane przyjmowanie 
dawki przypominającej.

Bardzo istotny jest również ograniczający wpływ szczepień 
na ryzyko wystąpienia długotrwałych objawów utrzymu-
jących się po infekcji SARS-CoV-2 określonych jako zespół 
post-COVID. Najczęstsze jego objawy: zmęczenie, dusz-
ność, zaburzenia funkcji poznawczych, zgłasza okresowo 
nawet do 50% wszystkich chorujących na COVID-19.

Podsumowując, pomimo że pandemia COVID-19 w lutym 
2023 r. wygląda mniej groźnie niż w poprzednich latach, 
wydaje się, że jeszcze dość długo pozostanie istot-
nym elementem zdrowia publicznego na świecie. 
Poszukiwanie skutecznych leków trwa, a do czasu ich 
opracowania szczepienia przeciw SARS-CoV-2 pozostaną 
najbardziej skuteczną bronią w walce z wirusem i następ-
stwami zakażenia. Szczepienia zmniejszają ryzyko 
zachorowania, ale przede wszystkim ciężkiego przebiegu 
choroby, w tym hospitalizacji i zgonu. Ze względu na 
wzrastającą liczbę osób cierpiących z powodu post-COVID  
równie istotne jest zmniejszenie ryzyka tego zespołu 
u osób szczepionych.
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Krótka  
historia  
przebiegu 
pandemii 
w perspektywie 
globalnej
11 marca 2020 r. dyrektor generalny Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dr Teoros Adhanom Ghebreyesus podczas 
konferencji prasowej w Genewie wyraził zaniepokojenie 
zarówno „alarmującym poziomem rozprzestrzeniania 
się, intensywnością, jak i alarmującym brakiem działań”. 
W efekcie uznano COVID-19 za pandemię. 

W momencie ogłaszania pandemii wirus SARS-CoV-2 
rozprzestrzenił w 110 krajach, odnotowano 121,2 tys. zaka-
żeń, z czego 4,3 tys. zakończyło się śmiercią. W Chinach 
kontynentalnych odnotowano ponad 80 tys. zakażonych 
i ponad 3,1 tys. zgonów, we Włoszech odpowiednio 10,5 
tys. i 827  zgonów, w Iranie 9 tys. i 350 zgonów, w Korei 
Południowej 7,7 tys., 61 zgonów. 

Pandemia (z grec. pan „wszyscy”, demos „lud”) oznacza epi-
demię o szczególnie dużym zasięgu występującą na dużym 
obszarze, obejmującym kraje i kontynenty. Z kolei „epide-
mia” (z grec. epi „na”, demos „lud”) – jest definiowana jako 
występowanie w określonym czasie innych zjawisk związa-
nych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Definicja 
polska (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008 
Nr. 234 poz. 1570) uściśla: „(...) w liczbie wyraźnie większej 
niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienia zakażeń lub 
chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”.

Na rozwój pandemii mają wpływ: niska relatywnie śmier-
telność zakażonych osób, wysoka zaraźliwość (R0>1), długi 
okres zakaźności w okresie bezobjawowym lub z niewiel-
kimi objawami, co skutkuje lekceważeniem zagrożenia 
wśród nosicieli, brak naturalnej odporności. 

Administracyjne ogłoszenie epidemii czy pandemii COVID-19 
nie zastępuje precyzyjnego opisu zjawisk do niej prowadzą-
cych poprzez ściśle naukowe dowody. To właśnie monitoro-
wanie tych dowodów decyduje o stwierdzeniu eskalacji od 
lokalnej epidemii z niskim zasięgiem do pandemii z zajęciem 
kontynentu, a następnie utrzymywaniu się masowych ognisk 
na co najmniej dwóch. Niezależność występowania ognisk 
i globalizacja stwarzają i będą stwarzać warunki do trwania 
pandemii.

Obraz pandemii COVID-19 co do miejsca, chwilowej dyna-
miki rozprzestrzeniania, obrazu klinicznego choroby, śmier-
telności czy potencjalnych powikłań, a także wielu innych 
elementów zależy od: 

1. biologii i zmienności genetycznej wirusa,
2. programów szczepień i liczebności zaszczepionej 

populacji,
3. trwałości efektu poszczepiennego,
4. sposobów zarządzania pandemią,
5. monitorowania rozprzestrzeniania wirusa (w tym prze-

prowadzania testów, monitorowania zmienności wirusa),
6. dostępności i skuteczności leków, 
7. indywidualnych zachowań (niezależnie od przepisów 

lokalnych lub ich braku), w tym głównie stosowania 
środków ochrony osobistej, 

8. kondycji zdrowotnej społeczeństw, 
9. naukowej, medycznej i społecznej współpracy 

międzynarodowej. 

Powstające kolejne warianty wirusa SARS-CoV-2 stanowią 
przyczynę zmienności charakteru pandemii oraz jej fal. 

WHO kwalifikuje nowe warianty w zależności od zakaź-
ności, ciężkości przebiegu choroby i możliwości ucieczki 
immunologicznej. Aktualna kwalifikacja obejmuje trzy 
kategorie, z  których Variant of Concern (VoC) – warianty 
budzące obawę, charakteryzują się zwiększoną zakaźno-
ścią, mniejszą efektywnością środków osobistych, w tym 
szczepień, testów diagnostycznych i leków.

Zmienność molekularna wirusa SARS-CoV-2 zarówno 
z ewolucją nowych linii (wariantów), jak i selekcją mutacji, 
głównie w regionie kodującym białko kolca S, bezpośred-
nio wpływa na epidemiologię pandemii, ciężkość przebiegu 
klinicznego, skuteczność szczepień, skuteczność terapii, 
ryzyko reinfekcji czy czułość metod diagnostycznych. 
Kluczowy jest region białka S zbudowanego z dwóch pod-
jednostek czynnościowych, ponieważ przy jego udziale 
(podjednostka S1) wirus wnika do komórki gospodarza 
poprzez wiązanie z receptorem ACE2 (konwertaza angio-
tensyny) oraz łączy się z błoną komórkową gospodarza 
(podjednostka S2). Podjednostka S1 stanowi główny cel 
produkowanych przez układ odpornościowy przeciwciał 
neutralizucjących. 

Filogenetyczne linie są nazwane numerami kodowymi na 
podstawie międzynarodowych baz danych (GISAID, PANGO, 
NEXTSTRAIN) z określeniem kluczowych mutacji w geno-
mie białka S, ze szczególnym uwzględnieniem regionu 
RBD (ang. receptor binding domain), które jest pierwszym 
elementem białka kolca wchodzącego w interakcje z ludzką 
komórką.

Zmienność, charakterystyka poszczególnych fal pandemii 
zależą w dużym stopniu od pięciu linii stopniowo zakwa-
lifikowanych jako VoC: Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma 
(P.1), Delta (B.1.616.2), Omikron (B.1.1.529). 

Na przebieg pandemii miały i mają wpływ również mobil-
ność populacji oraz szybkość transportu międzynarodo-
wego. Wprowadzane modele zarządzania pandemią, takie 
jak chińskie „zero COVID” (surowe restrykcje, lockdowny 
i obowiązkowe kwarantanny) czy szwedzki model Andersa 
Tegnella (bez lockdownu i z zaleceniami zamiast zakazów), 
reprezentowały dwa odmienne podejścia do pandemii. 

Obawy dotyczące ograniczonych zasobów szpitalnych 
(dostępne łóżka, sprzęt medyczny, leki), potrzeby rato-
wania osób ciężko chorych to powody tzw. lockdownów. 
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Bezobjawowy (20-30%) lub łagodny przebieg zakażenia, 
możliwość zakażania co najmniej dobę przed pojawieniem 
się objawów to powody, które wpływały na sposoby zarzą-
dzania pandemią. 

W pierwszych falach (pierwotny wirus Wuhan, α, β, χ) od 
listopada 2019 r. do lutego 2021 r. o niezwykle szybkim 
tempie rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 w nieodpornej 
populacji świadczył jego wysoki podstawowy współczyn-
nik reprodukcji R (czyli uśredniona liczba zakażających 
się od jednego chorego). Został on oszacowany na 2,4-3,1 
(jeśli wartość R jest wyższa od 1, to znaczy, że epidemia się 
rozwija). 

Od 8 grudnia 2020 r., kiedy w szpitalu w angielskim Coverty 
90-letnia Margaret Keenan otrzymała jako pierwsza osoba 
na świecie szczepionkę przeciwko SARS CoV-2 w analizie fal 
pandemii należy uwzględniać tę najważniejszą interwen-
cję, która zmniejsza nie tylko liczbę chorujących, ale także 
liczbę powikłań COVID-19 i jego następstw.

Początkowo w Chinach, potem w Europie dominował bar-
dziej zakaźny wariant z mutacją kwasu asparaginowego na 
glicynie w pozycji aminokwasowej 614 białka S (D 614G). 
Będący wynikiem jego mutacji Alfa wariant (tzw. wariant 
brytyjski) szybko się rozprzestrzenił na całym świecie 
(B.1.1.7 z gałęzią ewolucyjną GRY i zmianą aminokwasów 
L18F, N501Y, AS70D i wspomniany D614G) i spowodował 
falę zachorowań od późnej jesieni 2020 r. do wiosny 2021 r. 
Niemal równocześnie z wariantem Alfa pojawił się wariant 
Beta (tzw. południowoafrykański) B.1.351 (gałąź ewolucyjna 

GHY/501Y.2/ i zmiany K417N, E484K, N501Y, A701V), który 
przyniósł kolejne zachorowania na południu Afryki, głównie 
w RPA. Kolejny wariant Gamma (tzw. brazylijski) P.1 (gałąź 
ewolucyjna GR/501Y.V3 i zmiany K417T, E484K, N501Y, 
D614G) rozpowszechnił się i był powodem dużej liczby 
zachorowań w Ameryce Południowej. Wariant Delta (tzw. 
indyjski) B.1.617.2 (gałąź ewolucyjna G/478K.V1 i zmiany 
L452R, T478K, P681R) spowodował dużą liczbę zgonów 
i problemów systemów opieki zdrowotnej na całym świe-
cie, głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych, z apogeum 
jesienią 2021 r. i na początku 2022 r. Delta jest uznany za 
dotychczas najbardziej niebezpieczny wariant SARS-CoV-2.

Według oficjalnych danych na dzień 19 stycznia 2023 r. naj-
bardziej dotkniętymi pandemią regionami na świecie były: 
Europa (245,4 mln przypadków), Azja (213,6 mln) i Ameryka 
Południowa (123,9 mln zakażeń). W Europie zmarło 29,7% 
wszystkich zakażonych koronawirusem, w Azji 22,6%, 
a tylko w Stanach Zjednoczonych 1,140 mln, co stanowi 
16,8%  ofiar. Należy mieć świadomość, że statystyka ta 
w pewnej mierze jest efektem powszechności testowania 
w tych regionach. Ze względu na istniejące różnice pomię-
dzy krajami w stosowaniu leków, zasobów medycznych, 
rozwiązań proceduralnych, możliwości testowania istnieją 
różnice w lokalnych, krajowych przebiegach pandemii.

Także różne techniki rejestracji przypadków zachorowań 
i istotne różnice w polityce informacyjnej niektórych 
państw powodują, że światowe statystyki zachoro-
wań i liczby zgonów okresu pandemii mogą być istotnie 
niedoszacowane. 
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Korzyści 
z realizacji 
programów 
szczepień przeciw 
COVID-19

Priorytetem szczepień przeciw COVID-19 było, jest i będzie 
przeciwdziałanie poważnym skutkom klinicznym infekcji 
SARS-CoV-2, w tym zgonom. Dostępne dane badawcze 
wyraźnie wskazują, iż szczepienia osiągają ten cel. Globalna 
analiza oparta na modelowaniu matematycznym opubli-
kowana na łamach czasopisma „The Lancet” wykazała, iż 
tylko w pierwszym roku realizacji programu szczepień prze-
ciw COVID-19 zapobiegły one 19,8 mln zgonów na świecie 
i zmniejszyły śmiertelność związaną z pandemią o mniej 
więcej dwie trzecie. Statystycznie oznacza to, że aby zapo-

biec zgonowi jednego człowieka z powodu COVID-19, trzeba 
było zaszczepić w 2021 r. przeciętnie 227 osób.

Zgony w przebiegu pandemii są jej najbardziej tragicznym 
wymiarem. Mają jednak również swój wymiar ekonomiczny. 
W 2021 r. podano na świecie ok. 9,1 mld dawek szczepionki 
przeciw COVID-19; przyjmując koszt pojedynczej dawki 
w zakresie 10-15 USD (był on istotnie zróżnicowany w zależ-
ności od producenta i regionu świata), koszt uratowania życia 
jednej osoby wahał się od ok. 2,3 tys. do ponad 6,5 tys. USD. 
Dla porównania, przeciętny koszt hospitalizacji pacjenta, 
który zmarł z powodu COVID-19 w szpitalu na terenie Unii 
Europejskiej w 2021 r., wynosił ok. 19 tys. USD, a w Stanach 
Zjednoczonych – 27 tys. USD. Szacuje się, że programy huma-
nitarne, których rolą było dostarczanie szczepionki do krajów 
uboższych, w 2021 r. przyczyniły się do uratowania ok. 7,4 mln 
osób. Efekt ten byłby jeszcze bardziej spektakularny, gdyby 
doszło do spełnienia pierwotnego założenia Światowej 
Organizacji Zdrowia o osiągnięciu wyszczepienia przynaj-
mniej 40% populacji każdego kraju. W takim scenariuszu nie 
doszłoby do zgonu kolejnych 600 tys. osób z powodu COVID-19  
w  pierwszym roku realizacji programu szczepień. Analizy 
przeprowadzone dla obszaru Europy wskazują, że stopień 
wyszczepienia populacji wiązał się z mniejszą częstością 
hospitalizacji, w tym przyjęć do oddziałów intensywnej tera-
pii, i mniejszą liczbą zgonów. Efekt ten obserwowano również 
w okresie dominacji wariantu Delta, najbardziej dotychczas 
niebezpiecznego klinicznie wariantu wirusa SARS-CoV-2. 
Na przykład stopień redukcji zgonów w grupie osób w wieku 
>60 lat był najwyższy w krajach o wysokim stopniu wyszcze-
pienia osób w wieku podeszłym przynajmniej dwiema daw-
kami (Islandia, Szkocja, Norwegia). W Polsce dzięki dość 

Każdy, kto przyjął szczepionkę, wziął udział w tym 
globalnym akcie społecznej odpowiedzialności.

Kraj
Procent redukcji śmiertelności

w grupie 60 lat i więcej
Stopień zaszczepienia dwiema 

dawkami w grupie 60 lat i więcej
Liczba zgonów, którym udało się 
zapobiec w grupie 60 lat i więcej

Islandia 93 100 52

Szkocja 86 100 27656
Norwegia 80 97 2792
Irlandia 74 100 9074
Malta 74 100 860
Finlandia 72 92 2609
Hiszpania 72 97 89515
Anglia 68 97 157604
Portugalia 54 98 14222

Macedonia Północna 31 65 1774
Czarnogóra 29 64 581
Łotwa 26 64 961
Czechy 21 82 5587
Rumunia 20 40 7522
Polska 19 73 1992
Chorwacja 16 69 251
Słowacja 14 67 1605
Mołdawia 13 41 527
Ukraina 6 20 3056

Tabela 1. Redukcja śmiertelności w grupie 60 lat i więcej w okresie grudzień 2020 r.-listopad 2021 r. w Europie. Dziesięć najlepiej 
i najsłabiej wypadających pod względem tej statystyki krajów. Na podstawie Mesle M.M. i wsp., 2021 r.
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dobremu początkowo wyszczepieniu tej grupy wiekowej 
udało się w 2021 r. zmniejszyć śmiertelność osób w wieku lat 
60+ o ok. 19% (tabela 1.).

Korzystny wpływ szczepień przeciw COVID-19 w kontek-
ście medycznym i ekonomicznym był zauważalny również 
w 2022 r. Co do zasady wszystkie analizy przeprowadzone 
w USA, Europie czy Azji wskazują, że szczepienia przez dwa 
lata zmniejszyły liczbę zgonów (w USA o 3,2 mln, w Wielkiej 
Brytanii o 290 tys.), liczbę hospitalizacji (w USA o 18,5 mln, 
w  Wielkiej Brytanii o 1,1 mln). Największy ochronny efekt 
szczepień obserwowano w okresie dominacji wysoce pato-
gennego wariantu Delta, a także w okresie, gdy na prze-
łomie 2021/2022 r. pojawił się wariant Omikron, i później, 
gdy stał się dominującą wersją SARS-CoV-2. Amerykanie 
podają, że szczepienia pozwoliły zaoszczędzić ok. 1,15 bln 
USD kosztów medycznych, które w przeciwnym razie zosta-
łyby poniesione w związku z leczeniem pacjentów ambula-
toryjnych i hospitalizowanych.

Istotną, obecnie coraz bardziej widoczną korzyścią odnie-
sioną dzięki szczepieniom jest ich ograniczający wpływ na 
ryzyko wystąpienia długotrwałych objawów utrzymują-
cych się po infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 znanych 
jako zespół post-COVID. Z metaanalizy 15 badań wynika, 
że ryzyko względne wystąpienia post-COVID w gru-
pie osób zaszczepionych, u których wystąpiła infekcja  
SARS-CoV-2, było zmniejszone o ok. 30% w stosunku do 
grupy niezaszczepionej. Istotnie rzadziej u takich osób 
występowały poinfekcyjne zaburzenia poznawcze, bóle 
mięśni, dolegliwości ze strony nerek i zaburzenia snu. 

Co więcej, siedem z jedenastu przeprowadzonych badań 
wykazało, iż objawy post-COVID mogą ustąpić bądź zostać 
złagodzone po otrzymaniu kolejnej dawki szczepionki. 
Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii 
realizacja programu podawania dawki przypominającej 
pozwoliła tylko w pierwszym kwartale 2022 r. zmniejszyć 
liczbę nowo zdiagnozowanych przypadków post-COVID 
o 68% (3,7 mln przypadków mniej). Warto zaznaczyć, że 
redukcja występowania zespołu post-COVID ma również 
wymiar ekonomiczny. Według szacunków zwolnienia od 
pracy wskutek post-COVID powodują tylko w USA straty 
na poziomie 1% PKB.

Podsumowując, przeprowadzone analizy zarówno o cha-
rakterze globalnym, kontynentalnym, jak i ograniczone do 
poszczególnych krajów wyraźnie wskazują, iż szczepienia 
przeciw COVID-19 przynoszą wymierne korzyści dla zdro-
wia publicznego, gdyż zmniejszają ryzyko zgonu, ciężkość 
przebiegu infekcji SARS-CoV-2 oraz ryzyko wystąpienia 
długoterminowych jej konsekwencji, tym samym odcią-
żają sektor ochrony zdrowia, zmniejszają tzw. dług zdro-
wotny oraz ograniczają gospodarcze skutki pandemii.

Ponieważ z czasem efekt ochronny szczepienia 
się zmniejsza, w przypadku trwania zagrożenia 
(pandemii, epidemii) są konieczne szczepienia 
przypominające.
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Redukcja 
śmiertelności 
z powodu COVID-19 
w zależności 
od stopnia 
wyszczepienia  
i pojawiania 
się kolejnych 
wariantów wirusa 
Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęto w grudniu 2020 r. 
w populacji dorosłych, poczynając od grup najwyższego 
ryzyka rozwoju powikłań, hospitalizacji i zgonu. Narodowy 
Program Szczepień przeciw COVID-19 zakładał wprowadze-
nie masowych szczepień za pomocą dwóch dawek, począw-
szy od pracowników ochrony zdrowia (grupa 0). Następnie 
szczepieniami objęto pensjonariuszy domów pomocy spo-
łecznej i osoby starsze, zaczynając od najstarszych grup 
wiekowych (etap 1.), potem dorosłych przed 60.  rokiem 
życia z towarzyszącymi chorobami przewlekłymi (etap 2.). 
Trzeci etap szczepień obejmował wszystkich dorosłych od 
18. roku życia. Dzieci zaczęto szczepić później, w czerwcu 
2021 r. Początkowo była to młodzież w wieku 12-17 lat. 
Następnie w grudniu 2021 r. wprowadzono szczepienia 
dzieci w wieku 5-11 lat. Wreszcie, od 12 grudnia 2022 r., 
szczepienia rozszerzono na najmłodszą grupę w wieku  
6 miesięcy-4 lata. 

Populacja dorosłych

Wyniki badań klinicznych oceniają immunogenność, bez-
pieczeństwo i skuteczność szczepionki w określonych 
populacjach względem określonych punktów końcowych. 
Próby te są przeprowadzane na dość jednorodnej grupie 
badanych, w kontrolowanych warunkach, można powie-
dzieć, prawie w idealnych warunkach. Jednak dopuszcze-
nie szczepionki do powszechnego stosowania nie kończy 
badań nad jej skutecznością. Jest ona nadal monitorowana, 
a wyniki są publikowane, określane jako badanie „w świe-
cie rzeczywistym” (ang. real word data-RWD lub effec-
tivness). Ocena skuteczności może się zmieniać wraz  
z pojawianiem się kolejnych wariantów, liczbą wprowadza-
nych dawek przypominających (tzw. boostery) czy zmianą 
składu (np. szczepionki biwalentne).

Wpływ szczepień na parametry epidemiologiczne i medyczne 
w populacji jest mierzony przez odsetek wyszczepionej popu-
lacji skutecznie chroniony przed: 
1. zachorowaniem (wirusologicznie potwierdzona obja-

wowa choroba),
2. wydłużeniem czasu trwania choroby,
3. hospitalizacją (z powodu ciężkiego przebiegu choroby),
4. zgonem wskutek choroby.

Te parametry są nazywane punktami końcowymi i stano-
wią zarówno podstawę oceny skuteczności poszczególnych 
szczepionek, jak i miarę trwałości działania. 

Badania wykazały, że w przypadku szczepień przeciw 
SARS-CoV-2 dwie dawki szczepionki (cykl podstawowy) 
są w 65-95% skuteczne w zapobieganiu objawowej choro-
bie COVID-19 spowodowanej wariantem Delta, z wyższym 
poziomem ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby, 
łącznie z hospitalizacją i zgonem. Jednak zgodnie z powyż-
szą regułą wraz z upływem czasu obserwowano słabnięcie 
ochrony przed zakażeniem i chorobą. Określono, że istotna 
ochrona utrzymuje się do pięciu miesięcy po przyjęciu dru-
giej dawki. Skuteczność szczepionek jest na ogół nieco 
wyższa u osób młodszych. Jednak także w populacji osób 
starszych stwierdzono, że szczepienie istotnie zmniejsza 
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liczbę hospitalizacji (do 90%). Dotyczyło to skuteczno-
ści wszystkich szczepionek przeciwko wariantowi Alfa, 
a następnie Delta. Redukcję liczby zgonów wywołanych 
przez wariant Delta, po zaszczepieniu dwiema dawkami 
szczepionek, oszacowano na ponad 90%.

Kolejne warianty wirusa różnie reagowały na wytworzoną 
szczepieniami odporność. Skuteczność szczepień przeciwko 
chorobie objawowej wywołanej przez wariant Omikron oka-
zała się znacznie niższa niż w przypadku wariantów Alfa 
i Delta, z szybkim spadkiem ochrony (rysunek 1.). Jednakże 
podanie trzeciej dawki (pierwszy booster) przywracało 
wysoką ochronę.

Dokonano wielu ocen skuteczności szczepionek w odnie-
sieniu do różnych punktów końcowych oraz w zależności od 
wieku w zakażeniach wariantem Omikron i jego subwarian-
tami. Między innymi oceniono efektywność ochrony przed 
zgonem u osób w wieku lat 50+. Po ponad 25 tygodniach od 
podania drugiej dawki skuteczność szczepionki w stosunku 
do tego punktu końcowego zmniejszała się do około 50%, 
ale po dwóch tygodniach po szczepieniu przypominającym 
osiągnęła 93,6%, a po 10 tygodniach 87,6%. 

Faktem jest jednak dość niska skuteczność podstawowych 
szczepień (dwie dawki) przeciwko objawowej chorobie 
wywoływanej kolejnymi subwariantami wariantu Omikron 
i szybkie jej zanikanie.

We wszystkich danych szacunkowych są używane skom-
plikowane narzędzia, modele matematyczne, w tym sza-
cunki wskaźnika reprodukcji wirusa R, różnego dla kolejno 
pojawiających się wariantów, które zmierzają do większej 
zakaźności, ale w kierunku łagodniejszego przebiegu. 
Przeprowadzane są symulacje liczby zakażeń i zgonów, 
które miałyby miejsce bez szczepienia. Całkowity wpływ 
jest następnie obliczany przez porównanie liczby zakażeń 

i śmiertelności po szczepieniu z symulowanymi wynikami 
bez szczepienia (rysunek 2.).

Uzyskiwane wyniki należy traktować jako wpływ programu 
szczepień na liczbę zakażeń, ciężkość przebiegu choroby 
i śmiertelność.

Populacja dziecięca

Ocena wpływu szczepień dzieci na chorobowość i zgony 
z powodu COVID-19 jest bardzo złożonym zagadnieniem 
z kilku powodów. Przede wszystkim dzieci chorują znacznie 
łagodniej na COVID-19 w porównaniu z dorosłymi, stanowią 
ogólnie zdrową grupę wiekową i z wyjątkiem okresu około-
porodowego cechują się niską śmiertelnością podstawową. 
Ponadto szczepienia dzieci zostały wprowadzone późno 
i objęły stosunkowo niewielki odsetek populacji dziecięcej. 
Chociaż COVID-19 przebiega w populacji dziecięcej znacznie 
łagodniej w porównaniu z populacją dorosłych, w tej grupie 
wiekowej również zdarzają się hospitalizacje, ale do zgonu 
dochodzi sporadycznie. 

Analiza danych dotyczących długości życia i umieralności 
mieszkańców Polski w 2020 i 2021 r. wskazuje, że w latach 
pandemii COVID-19 nastąpiło zasadnicze pogorszenie 
stanu zdrowia Polaków mierzone średnią długością życia 
(spadek o mniej więcej dwa lata), jednak nie dotyczyło ono 
dzieci. W populacji dzieci do 14. roku życia obserwowano 
paradoksalnie zjawisko przejściowego spadku umieral-
ności. Podobne obserwacje poczyniono w innych krajach. 
Przykładowo w Wielkiej Brytanii w pierwszym roku pande-
mii śmiertelność dzieci była najniższa w historii. 

Natomiast obserwowano wzrost samobójstw w środo-
wisku miejskim. Choć w drugim roku pandemii śmiertel-
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ność była wyższa niż 2019 r., łącznie w Wielkiej Brytanii 
w czasie pandemii umarło mniej dzieci niż w okresie 
przedpandemicznym. 

W Polsce w 2020 r. zmarło łącznie 1836 dzieci (1477 nowo-
rodków i dzieci do 4 lat oraz 

359 dzieci w wieku 5-14 lat), a w 2021 r. łącznie 1944 dzieci 
(1306 noworodków i niemowląt oraz 638 dzieci do 14 lat). 
Spośród 41 442 zgłoszonych w 2020 r. zgonów na COVID-19  
jedynie 7 dotyczyło dzieci (4 dzieci do 4 lat i 3 w wieku 
5-9 lat). Spośród 92 780 osób zmarłych na COVID-19 w 2021 r. 
odnotowano tylko 32 zgony dzieci (w tym 8 niemowląt, 
10 dzieci w wieku 2-4 lat, 6 w wieku 5-9 lat oraz 8 w wieku 

10-14 lat). Nie oznacza to wcale, że szczepienia dzieci nie 
są uzasadnione. Do najważniejszych argumentów za szcze-
pieniami dzieci należą możliwy długoterminowy, odległy 
negatywny wpływ zakażenia SARS-CoV-2 na zdrowie dzieci 
(post-COVID) oraz ryzyko rozwoju dziecięcego wieloukła-
dowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19, który 
może wystąpić nawet po łagodnym zakażeniu SARS-CoV-2. 
Ponadto dzieci stanowią rezerwuar wirusa dla pozostałych 
części społeczeństwa. 

Chociaż w czasie pandemii zmieniały się warianty wywołu-
jące zachorowania, a szczepienia nie nadążały z aktualiza-
cją składu za ewolucją wirusa, co powodowało spadek ich 
skuteczności, przeprowadzona symulacja matematyczna 
wskazuje, że szczepienia dzieci i młodzieży zmniejszyłyby 
całkowitą śmiertelność związaną z COVID-19 o 57%, a przy-
padki post-COVID o 75%. 

Spadek umieralności dzieci w okresie restrykcji 
pandemicznych i zamkniętych szkół przypisano 
zmniejszonej zapadalności na wszystkie 
zakażenia, przede wszystkim przenoszone drogą 
kropelkową, w tym inwazyjne zakażenia bakteryjne 
pneumokokowe i meningokokowe.

Analiza wpływu szczepień dzieci na zachorowania 
dorosłych wykazała, że szczepienia dzieci w dużym 
stopniu chroniły przed zachorowniami, hospitalizacją 
i zgonami także starsze grupy wiekowe. 
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Mutacje

W porównaniu z innymi patogenami, w tym również bakte-
riami, wirusy podlegają istotnie szybszej zmienności. Jednak 
również w świecie wirusów zmienność ta może być bardzo 
zróżnicowana. Motorem zmienności są mutacje. Wirusy, 
których materiałem genetycznym jest DNA, mutują istot-
nie wolniej (ok. 100-krotnie) w porównaniu z wirusami RNA. 

Różnica ta wynika przede wszystkim z faktu, iż mechanizmy 
kopiowania RNA charakteryzują się zdecydowanie większą 
podatnością na błędy. Mutacja jest takim błędem przy two-
rzeniu nowego DNA lub RNA w procesie powielania się wirusa. 
Z jednej strony niższa wierność procesu replikacji (większa 
liczba błędów!) pozwala wirusom RNA szybciej przystosować 
się do różnych presji selekcyjnych i nowych warunków (dlatego 
łatwiej im pokonać bariery międzygatunkowe, w tym mię-
dzy zwierzętami a człowiekiem), a z drugiej strony zwiększa 
ryzyko zajścia katastrofalnych błędów, które mogą doprowa-
dzić do ich wyginięcia.

SARS-COV-2 WIRUSY GRYPY TYPU A I B

  

Materiał genetyczny jednoniciowe RNA osiem segmentów RNA

Wielkość genomu ok. 30 tys. par zasad ok. 14 tys. par zasad

System kontroli błędów podczas 
kopiowania materiału genetycznego

tak (kompleks białek nsp10 i nsp14) nie

Reasortacja genetyczna nie tak

Tempo mutacji ok. 1 x 10-6 zmian na cykl replikacyjny ok. 3 x 10-5 zmian na cykl replikacyjny

Tabela 2. Porównanie koronawirusa SARS-CoV-2 z wirusami grypy typu A i B. Na podstawie Manzanares-Meza, L.D. i wsp., 2020 r.

Rysunek 3. Dwie główne drogi ewolucji SARS-CoV-2. Opracowanie własne autorów na podstawie dostępnych publikacji

Rekombinacja Mutacje punktowe

Odmiana wirusa 1

Jednoczesna 
infekcja

Infekcja 
komórki

Nowa odmiana wirusa 
(rekombinant)

Wirus z białkiem 
zmienionym przez 
mutację

Replikacja materiałów 
genetycznych wirusów 
i połączenie ich 
fragmentów

Replikacja materiału 
genetycznego wirusa

Odmiana wirusa 2

Błąd podczas replikacji
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Rysunek 4. Uproszczone drzewo ewolucyjne SARS-CoV-2. Na podstawie danych bazy NEXTSTRAIN

Czas trwania pandemii

Origin

Alpha

Gamma

Omicron

Beta

Delta Delta-plus

BA.1 BA.4

BA.2 BA.5 BQ.1

XBB

Inne warianty wirusa

Tempo tego mutowania ocenia się na ok.10-6 zmian na cykl 
replikacyjny.

Wirusy mogą się zmieniać na drodze mutacji punktowych 
lub rekombinacji (rysunek 3.). Oba procesy mają charakter 
losowy. W zależności od natury zachodzących zmian mogą 
one nie mieć żadnego wpływu na biologię wirusa, być dla 
niego szkodliwe bądź korzystne. Szkodliwe zmiany, np. 
ograniczające zdolność do zakażania komórek lub zmniej-
szające tempo jego replikacji, będą selekcjonowane nega-
tywnie. Zmiany zwiększające szanse wirusa na tworzenie 
kopii będą podlegać selekcji pozytywnej i się upowszechniać.

Mutacje punktowe polegają na drobnych zmianach w ukła-
dzie nukleotydów, czyli cegiełek, które budują materiał 
genetyczny (rysunek 3.). W rezultacie zmiany te mogą, ale 
nie zawsze muszą prowadzić do zmian w układzie poszcze-
gólnych aminokwasów, które budują białka. U wirusów RNA 
ich najczęstszą przyczyną są pomyłki polimeraz, enzymów 
odpowiedzialnych za namnażanie materiału genetycznego. 
W przeciwieństwie do wielu wirusów RNA, w tym wirusów 
grypy, koronawirusy dysponują kompleksem białkowym, 
który pełni rolę systemu kontroli błędów (ang. proofre-
ading). Dzięki niemu polimerazy popełniają mniej błędów, 
a tempo mutowania koronawirusów, rozumiane jako czę-

stość błędów na cykl replikacyjny, jest mniejsze niż wielu 
innych wirusów RNA. Należy jednak zaznaczyć, że tempo 
zmieniania się wirusa w czasie będzie zależeć też od jego 
transmisyjności. Im łatwiej bowiem się rozprzestrzenia, 
tym więcej może zainfekować organizmów, w których 
komórkach zachodzić będzie proces replikacji wirusowej. 
SARS-CoV-2 jest wirusem wysoce transmisyjnym.

Rekombinacja jest procesem wymiany fragmentów mate-
riału genetycznego pomiędzy wirusami. Ma ona zwykle 
miejsce, gdy w tym samym czasie dwa wirusy infekują tę 
samą komórkę, którą wykorzystują do namnażania swo-
jego materiału genetycznego i tworzenia swoich kopii. 
Rekombinacja może zajść na dwa sposoby. U wirusów, któ-
rych materiał genetyczny składa się z odrębnych segmen-
tów, może dojść do wymiany niektórych z nich − zjawisko 
to nosi nazwę reasortacji genowej (rysunek 3.). Do takich 
wirusów należą m.in. wirusy grypy typu A i B, które posia-
dają osiem segmentów RNA. Materiał genetyczny korona-
wirusów jest natomiast liniowy − stanowi go pojedyncza 
nić RNA (tabela 2.). W związku z tym w ich przypadku nie 
zachodzi zjawisko reasortacji genetycznej. Koronawirusy 
mogą natomiast podlegać rekombinacji polegającej na 
parowaniu się i wymianie podobnych części genomów 
wirusowych. W przypadku SARS-CoV-2 największe ryzyko 
zajścia zdarzeń rekombinacyjnych występuje u osób z obni-
żoną odpornością, u których wirus potrafi niekiedy żyć mie-
siącami. Jest ono również wyższe, gdy w tym samym cza-
sie i  tej samej przestrzeni współwystępuje różnorodność 
odmian jednego wirusa.

SARS-CoV-2 zmienia się od początku pandemii COVID-19.  
W rezultacie w przeciągu trzech lat powstały jego różne 

Materiałem genetycznym wszystkich koronawirusów 
jest RNA, co między innymi decyduje o ich dużej 
podatności na zmienność. 
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linie rozwojowe, z których zdecydowana większość już 
wymarła. Ewolucję SARS-CoV-2 można porównać do 
modelu drzewa, którego pień stanowi pierwotna wer-
sja wirusa będąca wspólnym przodkiem dla wszystkich 
linii rozwojowych. Linie te można by z kolei porównać 
do wyrastających z pnia gałęzi. Można je też nazwać 
wariantami wirusa, które charakteryzuje unikatowy pro-
fil mutacji. Warianty, które mają wyróżniające znaczenie  
z epidemiologicznego punktu widzenia, np. są bardziej 
transmisyjne od innych bądź infekcje przez nie powodo-
wane różnią się ciężkością przebiegu, dla ułatwienia komu-
nikacji są nazywane przez Światową Organizację Zdrowia 
literami alfabetu greckiego. Do najważniejszych z dotych-
czas wykrytych należały warianty Alfa, Delta oraz obec-
nie dominujący Omikron. Zmiany zachodzące w obrębie 
poszczególnych linii rozwojowych powodują pojawianie się 
kolejnych odgałęzień, które nazywa się podwariantami. Od 
początku 2022 r. jest obserwowane pojawianie się kolejnych 
podwariantów w obrębie linii rozwojowej Omikronu, np. 
BA.1, BA.2, BA.5. W wyniku rekombinacji różnych odmian 
Omikronu pojawiły się takie jego odmiany jak XBB (będący 
rezultatem rekombinacji dwóch różnych wersji podwariantu 
BA.2), które mogą podlegać dalszym zmianom w toku ewo-
lucji (rysunek 4.). 

Z punktu widzenia przebiegu pandemii COVID-19 najbar-
dziej istotne są następujące cechy wariantu SARS-CoV-2: 
jego transmisyjność, ciężkość powodowanych infekcji oraz 
wpływ na skuteczność stosowanych szczepionek i stoso-
wanych leków.

Dominująca obecnie linia rozwojowa Omikronu jest wysoce 
transmisyjna, co pozwoliło jej całkowicie zdominować 
wszystkie poprzednio występujące warianty wirusa. Wyniki 
badań eksperymentalnych i obserwacyjnych wyraźnie 
wskazują, iż infekcje Omikronem mają łagodniejszy prze-
bieg (tabela 3.). Wynika to z dwóch przyczyn: 
1. cech biologicznych Omikronu, które ograniczają jego 

zdolność do infekowania komórek dolnych dróg 
oddechowych,

2. rosnących poziomów immunizacji w populacji na skutek 
przebytych infekcji i szczepień przeciw COVID-19.

Statystycznie łagodniejszy przebieg infekcji nie oznacza, 
że wariant Omikron można traktować jako nieistotny. Po 
pierwsze, może on wciąż stanowić poważne zagrożenie dla 
wybranych grup, przede wszystkim osób z deficytami odpor-
ności i seniorów. Według oficjalnych statystyk w 2022  r., 
zdominowanym przez wariant Omikron, zmarło z powodu 
COVID-19 ponad 1,2 mln osób na świecie, w Europie – niemal 
440 tys., w Polsce – ponad 21 tys. Po drugie, wybitna trans-
misyjność Omikronu sprawia, że bardziej podatna na infek-
cje staje się populacja pediatryczna, zwłaszcza gdy stopień 
jej wyszczepienia jest daleki od optymalnego. Po trzecie, 
infekcja wariantem Omikron wciąż, choć w mniejszym stop-
niu w porównaniu z innymi wariantami, wiąże się z ryzy-
kiem wystąpienia długotrwale utrzymujących się objawów 
poinfekcyjnych, znanych zbiorczo jako zespół post-COVID. 

Cechą charakterystyczną wariantu Omikron, która decyduje 
o łatwości, z jaką się rozprzestrzenia, jest przede wszystkim 
zdolność do ucieczki spod działania przeciwciał wytworzo-
nych w organizmach osób, które przeszły infekcje innymi 
wersjami SARS-CoV-2, a także osób zaszczepionych. Jest 
to rezultat rekordowej w porównaniu z innymi wariantami 
genetycznymi liczby skumulowanych mutacji. Podejrzewa 
się, iż do ewolucji linii rozwojowej Omikronu przyczyniło 
się środowisko słabo wyszczepionej populacji kontynentu 
afrykańskiego – w momencie jego wykrycia zaszczepione 
podstawowym cyklem było na nim zaledwie 6% ludności. 
Jeszcze przed wykryciem Omikronu środowisko naukowe 
przestrzegało, iż brak sprawiedliwego dostępu do szczepień 
w krajach uboższych, będący rezultatem egoizmu szcze-
pionkowego krajów rozwiniętych i niedostatecznego wspar-
cia dla programów humanitarnych, może doprowadzić do 
wysoce zmutowanych wersji SARS-CoV-2, których wpływ 
na pandemię będzie trudno przewidywalny. Badania prze-
prowadzone w okresie dominacji wariantu Delta wykazały 
bowiem, że największe tempo mutowania wirusa na świe-
cie ma miejsce na obszarach najsłabiej wyszczepionych. 

Gros mutacji skumulowanych przez wariant Omikron pro-
wadzi do zmian w układzie aminokwasów wirusowego 
białka S (kolca) (rysunek 5.). Jest to jedno z czterech 
strukturalnych białek wirusa, które odgrywa kluczową rolę 

ALFA DELTA OMIKRON

Pierwsze wykrycie Wrzesień 2020 Grudzień 2020 Listopad 2021

Okres dominacji w Polsce Pierwszy kwartał 2021 Druga połowa 2021 Od 2022

Liczba mutacji zmieniających 
strukturę białka S

< 10 < 10 > 30

Transmisyjność ++ +++ ++++

Ryzyko reinfekcji niskie ++ ++++

Ryzyko infekcji u osób 
zaszczepionych

niskie + +++

Ciężkość infekcji + +++ -

Tabela 3. Charakterystyka trzech dominujących wariantów SARS-CoV-2. Opracowanie własne autorów na podstawie 
dostępnych publikacji
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w nabytej odpowiedzi układu odporności ozdrowieńców 
i osób zaszczepionych. W wyniku zmian w jego budo-
wie przeciwciała wytworzone po przechorowaniu infekcji 
innymi wariantami wirusa bądź po zaszczepieniu pierwot-
nymi wersjami szczepionki mogą słabiej je rozpoznawać 
i w rezultacie gorzej neutralizować wirusa.

Liczne zmiany w genomie wariantu Omikron i kolejnych 
jego odmian sprawiły, że pula osób podatnych na infek-
cje objęła też ozdrowieńców i zaszczepionych. Rolą prze-
ciwciał jest bowiem przede wszystkim ochrona przed 
zakażeniem. Co jednak istotne, zmiany skumulowane 
przez wariant Omikron mają wyraźnie mniejszy wpływ na 

sprawność mechanizmów nabytej odpowiedzi komórko-
wej. Z kolei to właśnie ona odgrywa główną rolę w szybkim 
eliminowaniu wirusa i ograniczaniu ciężkości przebiegu 
infekcji. W związku z tym zdecydowana większość przy-
padków infekcji Omikronem osób, które nabyły już pewien 
poziom odporności przeciw SARS-CoV-2, ma łagodny, 
niewymagający hospitalizacji przebieg. Natomiast osoby, 
które wymagają hospitalizacji, są na ogół starsze i bar-
dziej obciążone chorobami współistniejącymi niż miało to 
miejsce w czasie występowania wcześniejszych wariantów 
wirusa. Co więcej, obecnie dysponujemy już szczepion-
kami biwalentnymi, zawierającymi dodatkowy kompo-
nent dopasowany do wariantu Omikron. Doszczepienie 

Wariant podstawowy Alfa Beta

Gamma Delta Omikron

RBD

NTD
S982A

A570D

L18F

242-244delta
L242H

D80A

D215GT761I

D1118H

Y144delta

69/70delta

N501Y N501Y
K417N

E484K

A701V

D138Y
L18F

T20N

R190S

N501Y
K417N

E484K

P26S

H655Y

T1072I

R158G
156/157delta

T19R

D950N

L452R

T478K

N501Y

K417N

143-145delta

E484A

69/70delta

G446S

N440K
S371L G339D
S373P

G496S
Q498R

Y505H

Q493K

S477N

T547K

T478K

N764K
D614G

Q954H

S375PL981F

A67V

Q954H

211delta

G142D

L212I
ins214EPE

N856K

T95I

H655Y
D796Y

Rysunek 5. Białko S (kolca) wybranych wariantów SARS-CoV-2 z zaznaczonymi regionami, w których doszło do zmian 
poszczególnych aminokwasów. Kolorem czerwonym zaznaczono mutacje, które mają wpływ na kliniczny przebieg 
infekcji. Na podstawie: 10.1128/mbio.02979

RBD (ang. receptor binding domain) – miejsce wiązania z receptorem 
NTD (N-terminal domain) – koniec aminowy łańcucha polipeptydowego
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takimi wersjami szczepionki dodatkowo zwiększa ochronę 
przed infekcją i ciężkim jej przebiegiem.

Wariant Omikron nie jest ostateczną wersją SARS-CoV-2, 
gdyż wirus będzie podlegał dalszej zmienności w obrębie 
obecnej lub nowej linii rozwojowej. Należy podkreślić, że 

ewolucja patogenów nie zawsze musi prowadzić do sys-
tematycznego łagodnienia klinicznego przebiegu infekcji. 
O ile nie możemy dokładnie przewidzieć, w jaki sposób 
ewoluować będzie w przyszłości koronawirus SARS-CoV-2, 
ludzkość dysponuje obecnie metodą ograniczania jego roz-
woju w niebezpiecznych kierunkach. Są nią szczepienia. 
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Różnice  
pomiędzy 
wariantami

Warianty wirusa SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2 pojawił się u ludzi w 2019 r. Jego geneza 
nie jest do końca znana, jednak najprawdopodobniej 
pochodzi od dzikich zwierząt, u których znaleziono bardzo 
podobne patogeny. Pojawienie się tego nowego wirusa 
u ludzi doprowadziło do trwającej od początku 2020 r. świa-
towej pandemii. Początkowo wirus był słabo przystoso-
wany do funkcjonowania w organizmie człowieka, przeno-
sił się nieefektywnie i było możliwe zatrzymanie transmisji 
przy użyciu łagodnych środków ochronnych. Jednak z cza-
sem ewolucja wirusa doprowadziła do powstania różnych 
wariantów, które efektywniej się namnażały w organizmie 
człowieka, były w stanie unikać naszych środków obrony 
i charakteryzowały się lepszymi parametrami transmisji. 
Zmiany te wynikały z natury wirusów RNA oraz z samego 
procesu ewolucji.

Ewolucja opiera się, jak szczegółowo opisano powyżej, na 
dwóch zmiennych: zmienności genetycznej i presji selek-
cyjnej. Zmienność genetyczna jest efektem błędów, które 
popełniają komórki podczas kopiowania kwasów nukleino-
wych, czyli „banków pamięci” genetycznej. Te błędy są czę-
sto niekorzystne dla jednostki, bo mogą prowadzić do cho-
rób genetycznych u organizmów wyższych, jednak z punktu 
widzenia gatunku zwiększają szansę przetrwania. Cechy, 

które nas różnią, takie jak zwiększona ilość barwnika w skó-
rze, wzrost, siła lub inteligencja, pozwalają nam efektywnie 
funkcjonować w różnych środowiskach i szybko dopasowy-
wać się do warunków zewnętrznych. W przypadku wirusów 
szybkość tych zmian jest nieporównywalnie większa. Na 
zmienność wirusów wpływają dokładność mechanizmu 
kopiującego kwasy nukleinowe oraz obecność czynników, 
które taką częstość zwiększają (np. substancje mutagenne, 
promieniowanie), oraz czas, jaki upływa pomiędzy pojawie-
niem się kolejnych pokoleń (każde kopiowanie to szansa na 
błąd). Presję stanowi natomiast świat zewnętrzny – w przy-
padku patogenów mogą to być stosowane leki, obrona 
naszego układu odpornościowego czy nawet bariery, które 
mają spowolnić ich transmisję.

Dlaczego wirusy RNA są specjalne pod tym względem? Po 
pierwsze, aby mogły się namnożyć, muszą wykorzystać 
swoje mechanizmy replikacyjne – w komórkach człowieka 
nie ma enzymu (polimerazy), który pozwalałby na kopiowa-
nie RNA. Enzymy wirusowe podlegają szeregowi ograniczeń, 
m.in. w związku z koniecznością minimalizacji, co powo-
duje, że liczba błędów jest znacznie wyższa niż np. w przy-
padku polimeraz DNA u ssaków. Po drugie, kolejne poko-
lenia wirusów powstają bardzo szybko. W przypadku wielu 
wirusów już kilka godzin po zakażeniu komórki pojawia się 
kolejne pokolenie, które liczy miliardy „sztuk”. Złożenie 
tych dwóch czynników sprawia, że zmienność wirusów RNA 
jest bardzo duża, przez co jeden gatunek może obejmować 
wirusy, których genomy są podobne tylko w 80% (dla przy-
pomnienia, różnice na poziomie pojedynczych nukleotydów 
w przypadku człowieka i szympansa są szacowne na 1,2%). 
W efekcie zakażamy się nie homogenicznym wirusem, ale 
tak naprawdę zestawem wariantów różniących się od siebie 
na poziomie genomu, białek oraz struktury i funkcji. Część 
z tych wariantów jest niezdolna do replikacji, jednak zmien-
ność sprawia, że przy zmianie warunków lub pojawieniu się 
nowego czynnika hamującego znajdą się pojedyncze wirusy 
zdolne do przetrwania i efektywnej replikacji. 

Rysunek 6. Następstwo wariantów i podwariantów wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Na podstawie danych dostępnych na serwerze: 
https://covariants.org/, dostęp: 5 lutego 2023 roku, ostatnia aktualizacja strony 1 lutego 2023 r.
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https://covariants.org/
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W czasie pandemii COVID-19 pojawiały się nowe warianty 
wirusa, co było spowodowane jego ewolucją. Obecnie się 
wydaje, że proces ten zwolnił. Czy tak faktycznie jest? 
Wirusy są bezwzględnie zależne od naszych mechanizmów 
komórkowych, a zmiana gospodarza wymaga szybkiego 
dostosowania się. Jest to dla wirusa bezpośrednim i bardzo 
silnym impulsem ukierunkowującym jego zmiany. Z tego 
właśnie względu w krótkim okresie po pojawieniu się 
wirusa SARS-CoV-2 doszło do dynamicznej i wielokierun-
kowej ewolucji. W 2020 r. nastąpiły szybkie zmiany warian-
tów dominujących. W 2021 r. pojawił się pierwszy, praw-
dziwy wariant VOC (ang. variant of concern), który poprzez 
większą transmisyjność spowodował na całym świecie falę 
zakażeń. Wariant Alfa bardziej efektywnie przenosił się 
między ludźmi i środki ochrony skuteczne w 2020 r. okazały 
się niewystarczające, aby go powstrzymać. Kolejny wariant 
– Delta − rozpoczął swój marsz u progu lata 2021 r. Wariant 
ten był podwójnie groźny, ponieważ był w stanie nie tylko 
częściej zakażać ozdrowieńców oraz osoby po szczepie-
niu, ale również efektywniej się przenosił i powodował 
cięższą chorobę. W listopadzie 2021 r. pojawiły się pierw-
sze doniesienia o nowym wariancie nazwanym Omikron, 
który wykryto w Republice Południowej Afryki i który 
błyskawicznie stał się w tym kraju wariantem dominują-
cym. Początkowe analizy wykazały, że wariant ten może 
być bardzo groźny, ponieważ wcześniejsze zachorowania 
i szczepienia nie chronią przed reinfekcją i w połączeniu 
z wysoką zakaźnością sprawiają, że ma znaczną przewagę 
nad wcześniejszymi wariantami i potencjał do spowodo-
wania najwyższej w historii fali zakażeń i zachorowań. 
Jednocześnie dosyć wcześnie pojawiły się sygnały, że może 
on powodować łagodniejszy przebieg choroby niż wariant 
Delta (tabela 4.). W efekcie na początku 2022 r. pojawiła się 
w większości krajów niemierzalna fala zakażeń, która spra-
wiła, że w zasadzie każdy zachorował. Nie przełożyło się 
to jednak na liczbę hospitalizacji ani zgonów. Łagodniejszy 
przebieg COVID-19 umożliwił rezygnację z zasad ochrony, 
takich jak ograniczenia mobilności, podróży i obowiązkowe 
stosowanie maseczek, bez ryzyka zablokowania systemu 
ochrony zdrowia czy funkcjonowania społeczeństwa. 
Wobec niższego ryzyka COVID-19 zaczął być traktowany jak 
inne choroby układu oddechowego. W efekcie nie podjęto 
działań w odpowiedzi na falę zakażeń wariantami BA.4 
i BA.5 latem 2022 r. Również obecnie nie są podejmowane 
działania mimo pojawienia się wariantu XBB.1.5.

Warto zauważyć, że od pojawienia się wariantu Omikron 
nastąpiła druga faza ewolucji wirusa. Każdy kolejny wariant 
jest bezpośrednim potomkiem poprzedniego, mamy 
zatem do czynienia z liniową zmianą związaną z ewolucją 
patogenu.

Zagrożenie systemowe związane z wirusem zmniejszyło 
się, należy jednak pamiętać, że ryzyko indywidualne zwią-
zane z zakażeniem w dalszym ciągu jest wysokie i osoby 
z grup ryzyka powinny się stosować do zaleceń dotyczących 
środków ochrony osobistej. 

Czy wirus stał się  
niegroźny?

Od początku pandemii zachodzi ewolucja wirusa, która 
prowadzi do powstania wariantów powodujących coraz 
łagodniejszy przebieg choroby. Wirus powodujący silne 
objawy i bardzo ciężki przebieg choroby będzie ewolucyjnie 
miał mniejsze szanse (chory jest mniej mobilny, łatwiej go 
odizolować, łatwiej rozpoznać chorobę). Wystarczy jed-
nak przyjrzeć się innym chorobom. Czy wścieklizna stała 
się mniej zabójcza? Czy wirus HIV przestał zabijać? Czy 
wreszcie wirus HPV nie powoduje już nowotworów? Za każ-
dym razem odpowiedź brzmi nie. Podobnie w przypadku  
SARS-CoV-2 ewolucyjna tendencja do łagodnienia jest 
bardzo słaba, ponieważ najczęściej do transmisji dochodzi, 
zanim u osoby zakażonej pojawią się wyraźne objawy, a jak 
wiadomo, już u większości populacji wirus nie doprowadzi 
do choroby wymagającej hospitalizacji. 

Wirus SARS-CoV-2, aby się dostać do komórek czło-
wieka, wykorzystuje jedno z białek znajdujące się na ich 
powierzchni – enzym konwertujący angiotensynę II (ACE2), 
który jest częścią bardzo ważnego szlaku w organizmie 
odpowiadającego za utrzymanie równowagi w wielu narzą-
dach, włącznie z płucami (rysunek 7.). Ponieważ jest to 
ważne białko, można znaleźć jego homologi u większości 
ssaków. To właśnie sprawiło, że wirus SARS-CoV-2 był 
w stanie przenieść się na ludzi, jak również jest w sta-
nie zakażać wiele innych zwierząt – począwszy od kotów, 
poprzez norki, po jelenie. Co więcej, białko ACE2 jest obecne 

WARIANT IDENTYFIKACJA ZAKAŹNOŚĆ

UCIECZKA 
PRZED UKŁADEM 

IMMUNOLOGICZNYM
CIĘŻKOŚĆ  

PRZEBIEGU

Alfa (VOC) 09.2020 UK zwiększona brak zmian zwiększona

Delta (VOC) 12.2020 Indie zwiększona zwiększona zwiększona

Omikron BA.1 (VOC) 11.2021 RPA zwiększona zwiększona zmniejszona

Omikron BA.5 (VOC) 02.2022 RPA brak danych zwiększona brak danych

Omikron BQ.1 (VOI) 2022 brak danych zwiększona brak danych

Omikron XBB (VOI) 2022 brak danych zwiększona brak danych

Tabela 4. Najważniejsze warianty wirusa SARS-CoV-2. Opracowanie na podstawie https://www.nature.com/articles/s41467-
022-33614-0
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nie tylko w płucach – jego obecność na powierzchni komó-
rek nerek, śródbłonka czy niektórych komórek układu 
odpornościowego sprawia, że wirus SARS-CoV-2 jest w sta-
nie powodować chorobę ogólnoustrojową. Przypuszcza się, 
że jest to także jeden z czynników sprawiających, że cho-
roba może przebiegać jako post-COVID, oraz jeden z mecha-
nizmów indukcji tzw. burzy cytokinowej. Wszystkie do 
tej pory poznane warianty wirusa wykorzystują ten sam 
receptor, zachowując specyficzność tkankową i gatunkową. 
Jednakże nie oznacza to, że nie pojawiły się różnice. Oprócz 
białka receptorowego wirusowi jest potrzebny cały zestaw 
czynników na komórkach człowieka. Wśród nich główną 
rolę odgrywa enzym TMPRSS2 (proteaza). Enzym ten jest 
odpowiedzialny za aktywację białka S i umożliwia wirusom 
połączenie z receptorem ACE2 (rysunek 7.). W przypadku 
wariantu Omikron stwierdzono, że zmianie uległy właśnie 
te białka towarzyszące. W dalszym ciągu nie wiemy dokład-
nie, jaka kompozycja jest wymagana, jednak zmiana wła-
ściwości sprawiła, że wirus lepiej się namnaża w górnych 
drogach oddechowych, a nieco gorzej w dolnych. W efekcie 
rzadziej niż wariant Delta powoduje ciężki przebieg choroby.

Obserwowany spadek zjadliwości wirusa na początku 
2022 r. nie był jednak efektem jedynie tej zmiany. Główną 
rolę w tym przypadku odgrywał zupełnie inny czynnik. 
Na całym świecie dwuletnia pandemia sprawiła, że duża 
część społeczeństwa została zaszczepiona lub przeszła  
COVID-19, a w części przypadków oba te zdarzenia miały 
miejsce. W efekcie układ immunologiczny człowieka uzy-
skał narzędzia do obrony – wytworzył odpowiedź immuno-
logiczną zarówno humoralną, jak i komórkową. 

Warianty, leki przeciwwirusowe, 
transmisja i szczepionki

Główne czynniki wpływające na szybkość ewolucji wirusa 
SARS-CoV-2 to zwiększanie efektywności replikacji w komór-
kach i produkcji nowych wirusów, zdolność do przetrwania 
poza organizmem gospodarza, zdolność do wiązania się 
z komórkami, zdolność do unikania obrony układu odpor-
nościowego oraz zdolność do replikacji w obecności leków 
przeciwwirusowych. Trzy pierwsze czynniki wpływają na 
zakaźność wirusa i potencjalnie na przebieg samej choroby. 
Zwiększona produkcja wirusów, ich zdolność do przetrwania  
w powietrzu i przenoszenia się przez aerozole oraz zmniej-
szenie minimalnej dawki zakaźnej to parametry, które 
zoptymalizowane pozwalają stworzyć „superwirusa”. 

SARS-CoV-2

komórka ludzka

kolec

aktywacja przez 
proteazęwiązanie  

wirus-receptor

TMPRSS2

inne białka (np. 
tetraspanina)

AC
E2

Rysunek 7. Interakcja wirus-komórka. Wirus SARS-CoV-2 wiąże się z komórką poprzez receptor komórkowy ACE2. Do zakażenia 
jest konieczna aktywacja białka fuzyjnego wirusa, która była przeprowadzana przez proteazę TMPRSS2 do wariantu 
Delta. Czynnik aktywujący wariantu Omikron nie został jeszcze poznany. Opracowanie własne autorów na podstawie 
dostępnych publikacji

Chociaż odporność po chorobie i szczepieniu  
po jakimś czasie się zmniejsza, w dalszym ciągu 
pozostaje bazowa odporność chroniąca przed  
ciężkim przebiegiem i zgonem. Jest to dobra 
wiadomość, ponieważ ta dwustopniowa  
ochrona zmniejsza prawdopodobieństwo,  
że pojawienie się nowego wariantu wirusa  
przeniesie nas do początku 2020 r.
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Jednakże coraz większa liczba ozdrowieńców oraz osób po 
szczepieniu stwarza barierę immunologiczną, którą wirus 
na drodze ewolucji stara się ominąć.

Presja ukierunkowująca ewolucję wirusa nie pochodzi od 
szczepionki, ale wynika z działania układu odpornościo-
wego, które jest takie samo po szczepieniu i po chorobie. 
Warto również wspomnieć, że ewolucja wirusa ma swoją 
cenę – lepsze przenoszenie może oznaczać lepszą replika-
cję w górnych drogach oddechowych i zmniejszone ryzyko 
zapalenia płuc. 

Zmiany wirusa w czasie wpłynęły bezpośrednio na skutecz-
ność szczepień. Podczas gdy przy pierwotnym wariancie oraz 
przy wariancie Alfa skuteczność szczepionek pod względem 
zapobiegania chorobie i zgonom była bliska 100%, a samo 
szczepienie w znacznym stopniu ograniczało ryzyko zakażenia 
i transmisji, przy kolejnych wariantach efektywność ta spa-
dała. W przypadku Omikronu efektywność w zakresie kontroli 
zakażeń spadła w zasadzie do zera i z tego względu prawie 
cały świat wycofał się ze stosowania paszportów COVID-19. Jak 
wspomniano powyżej, spadek efektywności szczepień w zapo-
bieganiu zakażeniu nie przepisał się na spadek efektywności 
względem ochrony naszego życia. W dalszym ciągu szczepie-
nie zmniejsza o prawie rząd wielkości (10-krotnie) ryzyko dla 
chorego i sugerowana obecnie strategia zmierza w kierunku 
szczepień opracowywanych raz do roku, tak jak ma to miejsce 
w przypadku grypy. Trzeba jednak przyznać, że żadne formalne 
decyzje ze strony FDA ani EMA jeszcze nie zapadły.

Ponieważ COVID-19 pozostaje ciężką chorobą, szczepienia 
powinny być rekomendowane wszystkim, jednak szcze-
gólną wagę należy przyłożyć do szczepienia seniorów i osób 
z grup ryzyka. 

Często pojawia się argument, że szczepienie 
„powoduje” powstawanie nowych wariantów.  
Jest to oczywista manipulacja. Najgroźniejsze 
warianty SARS-CoV-2 powstały przed  
wprowadzeniem szczepień. 
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Przebieg  
kliniczny  
COVID-19  
− wpływ  
wariantów

Scharakteryzowanie przebiegu klinicznego COVID-19 
wywołanego przez różne warianty SARS-CoV-2 jest trudne, 
co wynika przede wszystkim z szerokiego zakresu prezen-
towanych objawów i zróżnicowanej ciężkości klinicznej. 
Dodatkowo na przebieg kliniczny COVID-19 wpływają: wiek, 
choroby towarzyszące, koinfekcje, uprzednie przebycie 
zakażenia SARS-CoV-2 oraz przebyte szczepienia przeciw 
COVID-19. Zakażenie SARS-CoV-2 wywołane przez każdy 
z wariantów SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, 
jako choroba grypopodobna lub ciężkie zapalenie płuc 
z mogącą występować obarczoną wysoką śmiertelnością 
niewydolnością oddechową. W populacji dziecięcej obser-
wuje się także przebiegi nietypowe, np. pod postacią wie-
loukładowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19  
(MIS-C), ostrego zapalenia wątroby, wgłobienia jelit, 
cukrzycowej kwasicy ketonowej czy zespołów objawów 

neurologicznych, w tym zawrotów głowy, sztywności 
karku, światłowstrętu, zmienionego stanu psychicznego, 
zmian zachowania i zaburzeń ruchowych. Kilkanaście pro-
cent chorych zgłasza objawy ze strony przewodu pokar-
mowego: biegunkę, nudności i wymioty oraz bóle brzucha. 
COVID-19 mogą towarzyszyć zmiany skórne o podłożu 
zapalnym lub krwotocznym: wykwity typowe dla zakażeń 
wirusowych lub zmian naczyniowo-krwotocznych, które 
mogą być spowodowane niedrożnością drobnych naczyń 
krwionośnych. Obserwowano wysypki pokrzywkowe, 
pęcherzykowe i grudkowo-pęcherzykowe, zlewające się 
wysypki rumieniowe, plamisto-grudkowe i odropodobne. 
Zmiany o charakterze naczyniowym obejmują wykwity 
niedokrwienne przypominające odmrożenia („palce covi-
dowe”), siność siatkowatą (łac. livedo reticularis) i plamicę 
(łac. vasculitis). 

W czasie kolejnych fal pandemii COVID-19 profile najczęściej 
prezentowanych objawów związane z kolejnymi warian-
tami SARS-CoV-2 zmieniały się. Utrata węchu i smaku 
towarzyszyła zakażeniom wywołanym przez warianty Alfa 
i Delta. W zakażeniach wariantem Omikron, w porównaniu 
z poprzednimi wariantami, wyraźnie rzadziej zgłaszano 
utratę węchu lub smaku, natomiast znacznie częściej 
objawy przypominające przeziębienie i grypę. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu, że kolejne warianty są coraz 
łagodniejsze, Omikron BA.2 powodował więcej objawów 
i bardziej zaburzał codzienne funkcjonowanie niż BA.1. 

Typowy dla podwariantu Omikron BA.1 był łagodny przebieg 
zakażenia. Najczęstszymi objawami były kaszel, ból gardła, 
zatkany nos i ból głowy, natomiast najrzadziej zgłaszano 

Tabela 5. Najczęstsze objawy towarzyszące zakażeniom poszczególnymi wariantami SARS-CoV-2. 
 Opracowanie własne autorów na podstawie dostępnych publikacji

OBJAWY WIRUS WUHAN ALFA DELTA BA.1 BA.2 BA.5
OBJAWY OGÓLNE

Dreszcze +++ + +++ +++ +++
Gorączka +++ ++ +++ +++ +++ +++
Osłabienie ++ + + ++ +
Ból mięśni +++ + +++ +++ +++ +
Nudności/wymioty +
Brak apetytu +++ +++ ++ + ++

OBJAWY ZE STRONY GÓRNYCH DRÓG ODECHOWYCH
Ból gardła + +++ +++ +++
Chrypka + +++ +++
Katar +++ +++ +++ +++
Kichanie + ++ +++ +++
Zatkany nos ++ ++ + +++
Kaszel +++ +++ +++ +++ +++ +++
Ucisk w klatce piersiowej +  +

OBJAWY NEUROLOGICZNE
Zmiana lub utrata smaku +++ +++ +++ + + +
Utrata węchu +++ ++ +++ +
Ból głowy + +++ +++ +++ +++
Zawroty głowy ++
Bóle zagałkowe ++
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utratę węchu lub smaku i biegunkę. Z kolei dla BA.2 cha-
rakterystyczne były bóle w klatce piersiowej, silne osłabie-
nie, zatkanie nosa, katar i wysięk z nosa, bóle mięśniowe, 
gorączka, dreszcze oraz ból głowy. W infekcji podwarian-
tami BA.4/BA.5 dominowały ból gardła, katar, kaszel i ból 
głowy. Najczęstsze objawy zostały zebrane w tabeli 5. 

Podsumowując, kolejne warianty i podwarianty SARS-CoV-2  
różnią się przebiegiem klinicznym, przy czym pierwsze 

warianty miały typowy charakter pneumotropowy, tzn. 
zajmowały tkankę płucną, natomiast Omikron i jego pod-
warianty powodują przede wszystkim objawy ze strony 
górnych dróg oddechowych, przypominając przeziębienie 
czy grypę. Ewolucja COVID-19 upodobnia chorobę do pozo-
stałych zakażeń dróg oddechowych. Jednocześnie należy 
pamiętać o objawach ze strony innych narządów w przy-
padku ciężkiego przebiegu i rozprzestrzenienia się choroby, 
czyli o zjawisku burzy cytokinowej.
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Zespół  
post-COVID  
– epidemiologia, 
czynniki ryzyka, 
patogeneza

Zespołem post-COVID określa się szereg objawów oraz 
dysfunkcji narządów, które mają związek z przebytym 
zakażeniem SARS-CoV2. Jest to schorzenie wielonarzą-
dowe, które można rozpoznać po zakończeniu fazy ostrej 
infekcji. Złożoność zagadnienia zespołu post-COVID 
wynika przede wszystkim z braku standaryzacji tej jed-
nostki chorobowej, co uwidacznia się chociażby w jej licz-
nych nazwach w piśmiennictwie anglosaskim, m.in. „post-
-COVID”, „long-COVID”, „post acute-COVID-19”, „long-haul 
COVID”. Rozpoznania zespołu post-COVID nie ułatwia 
obecność trzech różnych definicji, szczególnie w zakresie 
czasu występowania tego zespołu, sformułowanych przez 
uznane gremia naukowe. Według Amerykańskiego Centrum 
Kontroli Chorób post-COVID można rozpoznać, gdy objawy 
są obecne po ≥4  tygodniach po fazie ostrej zakażenia 
[CDC]. Z drugiej strony Narodowy Instytut Zdrowia Wielkiej 
Brytanii sugeruje, że warunkiem rozpoznania tego zespołu 
jest utrzymywanie się manifestacji klinicznych ponad 
12 tygodni od zakażenia [NICE]. Najnowszą i najbardziej 
szczegółową definicję opartą na metodologii Delphi wydała 
Światowa Organizacja Zdrowia w  czerwcu 2021 r. [WHO]. 
Według niej zespół post-COVID można rozpoznać u cho-
rych z  przebytym prawdopodobnym lub potwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2, gdy jego objawy występują zwy-
kle po upływie trzech miesięcy od wystąpienia COVID-19,  
trwają ≥2 miesiące i nie są związane z inną diagnozą. 

Pierwsze metaanalizy epidemiologiczne oparte głównie na 
publikacjach, które powstały w  2020 r., wskazywały dużą 
rozpiętość częstości występowania zespołu post-COVID, 
który według różnych autorów dotyczył 30-80% cho-
rych po przebytym zakażeniu SARS-CoV2. Należy jednak 
zauważyć, że częstość występowania niektórych, ale nie 
wszystkich, elementów zespołu post-COVID może zależeć 
od stopnia ciężkości fazy ostrej, potrzeby hospitalizacji, 
wariantu SARS-CoV-2 (a więc okresu prowadzonego bada-
nia), przebytych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 , a nawet 
stosowania leczenia przeciwwirusowego. Tak duża różno-
rodność czynników i niejednorodność danych wywoływały 
niepotrzebne postawy lekceważące zagadnienie, którego 
zasadniczy problem wynika ze skali zakażeń SARS-CoV-2 
oraz z faktu, że u pewnej części osób zespół ten znacznie 
ogranicza zdolność codziennego funkcjonowania i pracy. 
Nowsza metaanaliza autorstwa Chen C. i wsp. szacuje glo-
balną częstość występowania zespołu post-COVID na 43%  
(39-46%), z najmniejszą częstością występowania 
w Ameryce Północnej (31%), a największą w Azji (51%). 
Najbardziej zachowawcze dane prospektywne, uwzględ-
niające analizę porównawczą objawów w grupie kontrolnej 

dopasowanej pod względem płci i wieku, wskazują, że prze-
byty COVID-19 może być przyczyną dodatkowych objawów 
u  ponad 10% chorych w 90-150 dni później. WHO i inne 
organizacje podają, że prawdopodobna liczba chorych z tym 
zespołem przekracza 65 mln na świecie.

Jak wspomniano wyżej, częstość występowania zespołu 
post-COVID jest związana z wieloma czynnikami, wśród 
których jednym z ważniejszych wydaje się ciężkość prze-
biegu fazy ostrej. W przypadku osób hospitalizowanych 
na zespół post-COVID zapada zwykle 50-70%   (najwięcej 
w przypadku leczenia w oddziałach intensywnej terapii), 
10-30% w grupie osób niewymagających hospitalizacji oraz 
10-12% w grupie zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2. 
W największym polskim badaniu prospektywnym prowa-
dzonym na Śląsku w latach 2020-2021 (badanie SILCOV-19) 
objawy zespołu post-COVID występowały u  38%  hospi-
talizowanych (w badaniu nie było leczonych w OIT) oraz 
u 31% niehospitalizowanych, co nie było różnicą znamienną 
statystycznie. Jednakże w przypadku odchyleń w badaniach 
dodatkowych (m.in. 6-MWT, HRCT-score, TLCO) nieprawi-
dłowości po ponad 90 dniach od fazy ostrej odnotowano 
mniej więcej dwukrotnie częściej u  osób, które wymagały 
hospitalizacji. Należy jednak podkreślić, że zespół post-
-COVID może wystąpić po każdym, nawet łagodnym lub 
skąpoobjawowym, zakażeniu SARS-CoV-2 oraz w  każdym 
wieku. W metaanalizie obejmującej >500 zakażonych 
asymptomatycznie vs >1000 objawowych chorzy z zakaże-
niem asymptomatycznym co prawda rzadziej, ale również 
wykazywali objawy zespołu post-COVID, dla przykładu bóle 
głowy 4,5 vs 8%, zmęczenie 9,3 vs 22,1%. Wśród innych 
postulowanych czynników ryzyka występowania niektó-
rych objawów zespołu post-COVID wymienia się m.in. płeć 
żeńską (częściej obserwuje się zmęczenie, niepokój, depre-
sję), starszy wiek (częściej występują duszność, zaburzenia 
wydolności oddechowej, niepokój, depresja, bezsenność), 
otyłość (częściej występuje duszność), cukrzycę, przewle-
kłe choroby płuc czy nawet pochodzenie etniczne (objawy 
zespołu post-COVID częściej opisywano u Afroamerykanów 
i osób pochodzenia latynoskiego). Bardzo ważnym czyn-
nikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia zespołu 
post-COVID jest fakt przebytego szczepienia przeciwko  
SARS-CoV-2. W pracy Al-Aly i wsp. analizującej objawy 
post-COVID u ponad 33 tys. zakażonych po przebytym 
szczepieniu (ang. BTI − breakthrough infections) w porów-
naniu z ponad 113 tys. zakażonych nieszczepionych zauwa-
żono, że szczepienie ponaddwukrotnie zmniejsza ryzyko 
zaburzeń oddechowych oraz powikłań w przebiegu zabu-
rzeń krzepnięcia, w nieco mniejszym powikłań ze strony 
układów nerwowego i pokarmowego oraz ryzyko zmęcze-
nia. Całkowite obniżenie ryzyka wystąpienia zespołu post-
-COVID w tym badaniu wynosiło 15%. 

Na zespół post-COVID składają się zarówno objawy, jak 
i zaburzenia funkcji narządów (objawowe i bezobjawowe). 
Do typowych grup objawów i odpowiadających im dys-
funkcji narządowych w zespole post-COVID zalicza się te 
ze strony układów oddechowego, krążenia i serca, nerwo-
wego, naczyniowego, pokarmowego, rozrodczego i odpor-
nościowego. Ich szczegółowy opis zostanie przedstawiony 
w kolejnym rozdziale, aczkolwiek warto jest tu wspomnieć, 
że zależności te są bardziej złożone, dla przykładu nieko-
niecznie częściej utrzymujące się zmiany zapalne w tomo-
grafii komputerowej wysokiej rozdzielczości (ang. High 
Resolution Computed Tomography) korelują z dusznością 
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lub z obniżeniem zdolności dyfuzji gazów w płucach (ang. 
Lung Transfer Factor for carbon monoxide), co zaobser-
wowano w polskim badaniu SILCOV-19. W badaniu tym 
stwierdzono, że do najczęstszych objawów w przypadku 
pacjentów hospitalizowanych i niehospitalizowanych 
należały zaburzenia węchu (odpowiednio 12,8 vs 17,5%), 
zaburzenia smaku (11,6 vs 14,0%), kołatania serca (9,3 vs 
5,3%), zmęczenie (9,3 vs 2,6%), kaszel (3,5 vs 4,4%) oraz 
bóle w klatce piersiowej (3,5 vs 2,6%). Z drugiej strony do 
najpoważniejszych dysfunkcji narządowych zaliczono obni-
żenie TLCO (49,4 vs 28,2%), upośledzenie saturacji krwi 
<95% (17,9 vs 10,3%), skrócenie dystansu w sześciominu-
towym teście chodu <400 m (8,3  vs 3,6%), bradykardię 
<40 ud./min (5,8 vs 17,5%). Zwraca uwagę fakt, że niektóre 
objawy czy też odchylenia były znacząco częściej notowane 
u chorych niehospitalizowanych (bradykardia, zaburze-
nia węchu i  smaku). Inną zależność w kohorcie SILCOV-19 
wykazano w przypadku zaburzeń nastroju (HADS D >10 pkt, 
10,7 vs 8,9%) i zaburzeń snu (AIS >10 pkt, 26,7 vs 17,5%), 
w wypadku których stwierdzono ich zależność od liczby oraz 
czasu trwania objawów w fazie ostrej infekcji. 

Trudno jest jednoznacznie określić czas pojawiania 
się poszczególnych objawów po fazie ostrej COVID-19. 
Zauważono, że objawy ze strony układu nerwowego 
pojawiają się później, np. typowy czas wystąpienia zabu-
rzeń poznawczych to ponad jeden miesiąc po fazie ostrej 
zakażenia. Co ciekawe, stwierdzono również, że częstość 
występowania dolegliwości bólowych stawów i  kości, 
objawy parestezji oraz neuropatii obwodowych, obrzęki 
podudzi, wypadanie włosów czy też zaburzenia widzenia 
występują częściej w 12 miesięcy niż w trzy miesiące po 
fazie ostrej SARS-CoV-2. Zauważono również, że objawy 
post-COVID mają tendencję do przewlekania się. W pracy 
Tran i wsp. podano, że u 85% chorych, którzy zgłaszali 
objawy, w drugim miesiącu po fazie ostrej utrzymywały 
się one ponad rok. Wydaje się również, że objawy po roku 
utrzymują się znacząco częściej u chorych, którzy mieli 
ich większe nasilenie w trzecim miesiącu po COVID-19. 
Przypuszcza się ponadto, biorąc pod uwagę wiedzę opartą 
na obserwcji innych infekcji, że niektóre objawy, np. 
zespół przewlekłego zmęczenia (ME/CFS – ang. myalgic 
encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome), mogą się 
utrzymywać do końca życia. 

Omówienie prawdopodobnych mechanizmów zespołu  
post-COVID przekracza możliwości tego opracowania, acz-
kolwiek należy podkreślić, że zespół ten nie jest schorzeniem 
wyjątkowym, a podobne następstwa mogą występować po 
przebyciu innych infekcji. Przykładowo opisuje się zespół 
przewlekłego zmęczenie (ME/CSF) jako następstwo zaka-
żenia EBV, Coxiella burnetii czy też wirusem Zachodniego 
Nilu. Patogeneza post-COVID na pewno jest wieloczyn-
nikowa. Podejrzewa się, że mają w niej udział zaburzenia 
regulacji immunologicznej (z  możliwą reaktywacją EBV, 
HHV-6), indukcja autoimmunizacji, zaburzenia krzepnięcia 
i  dysfunkcja endotelium (śródbłonek naczyniowy), zabu-
rzenia przewodnictwa w pniu mózgu i  nerwie błędnym 
oraz dysbioza jelitowa. Ciekawej obserwacji dotyczącej 
możliwych czynników indukujących zespół post-COVID  
dostarczyła praca autorstwa Zollnera i wsp. Autorzy, ana-
lizując liczne wycinki jelita grubego i cienkiego pobrane 
od chorych z IBD (ang. Irritable Bowel Disease) w siedem 
miesięcy po przebyciu łagodnego COVID-19, wykryli obec-
ność antygenu wirusowego SARS-CoV-2 w komórkach 
immunologicznych jelita u 52% chorych, zaś jego polime-
razy u 31%, podczas gdy u nikogo nie wykryto zakaźnego 
wirusa. Co ciekawe, objawy neurologiczne post-COVID 
stwierdzono wyłącznie u chorych z przetrwałą obecnością 
antygenu kapsydowego wirusa, podczas gdy żaden z cho-
rych bez antygenu objawów takich nie zgłaszał. Być może 
przetrwała obecność antygenu jest stymulantem dalszych 
wyżej wymienionych procesów, m.in. deregulacji immu-
nologicznej. Spójnie z tą hipotezą u chorych z zespołem 
post-COVID obserwuje się przetrwałą, cytotoksyczną, nad-
miernie reaktywną odpowiedź immunolgiczną. Równolegle 
do prac nad patogenezą post-COVID trwają badania kli-
niczne nad lekami oraz niefarmakologicznymi metodami 
jego leczenia. W badaniach klinicznych pozostaje ponad 
70  farmaceutyków przeciwzapalnych, antyfibrotycznych, 
immunomodulantów oraz leków wpływających na krzepli-
wość krwi lub na mikrobiotę organizmu. Ponadto pomimo 
wstępnych pozytywnych doniesień nadal są oczekiwane 
prace wskazujące na redukcję występowania post-COVID 
u chorych, którzy otrzymali leki przeciwwirusowe anty-
-SARS-CoV-2 w  pierwszych dniach fazy ostrej infekcji. 
Kluczem do postępowania w zespole post-COVID jest jego 
wszechstronna diagnostyka oraz leczenie poszczególnych 
składowych zgodnie z wytycznymi dla tych stanów. 
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Najczęstsze 
objawy post-COVID  
u dorosłych 
(neurologia, 
autoimmunologia, 
układy oddechowy 
i krążenia)
Jak omówiono powyżej, post-COVID jest heterogenną cho-
robą obejmującą różne układy narządów, dla której brakuje 
ciągle precyzyjnej definicji. 

Poszukując wspólnych przyczyn objawów występujących 
w post-COVID (np. zaburzeń nastroju, przewlekłego zmę-
czenia, zaburzeń snu, zaburzeń ortostatycznych, obniże-
nia koncentracji uwagi, dezorientacji, zaburzeń pamięci, 
a także zaburzeń rytmu serca i kołatania serca), zwró-
cono uwagę na dysautonomię, czyli zaburzenia autono-
micznego układu nerwowego. Nie wiadomo jednak, czy 
dysautonomia jest bezpośrednim efektem zakażenia 
SARS-CoV-2, zakażenia innymi wirusami, czy też proce-
sów immunologicznych. U dorosłych za czynniki ryzyka 
występowania post-COVID uznano płeć żeńską, wiek 
średni, rasę białą, a  także występowanie chorób prze-
wlekłych, szczególnie astmy. Wykazano także, że ryzyko 
wystąpienia post-COVD u dorosłych jest mniejsze u osób 
zaszczepionych przeciwko tej COVID-19. Ocena wpływu 
szczepienia na występowanie tego zespołu u dzieci 
wymaga dalszych analiz.

Do najczęstszych objawów należą: zmęczenie, duszność, 
zaburzenia funkcji poznawczych, ale także inne, które 
mogą mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie. Objawy 
mogą się pojawić na nowo po początkowym powrocie do 
zdrowia po ostrym epizodzie COVID-19 lub się utrzymy-
wać nieprzerwanie od czasu pierwotnej choroby. Objawy 
mogą być obecne nieprzerwanie przez dłuższy czas i/lub 
nawracać okresowo. Na podstawie definicji post-COVID 
[post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC)] 
Światowej Organizacji Zdrowia prezentacja kliniczna musi 
mieć miejsce co najmniej jeden miesiąc po zakażeniu 
COVID-19. Dlatego objawy kliniczne występujące jedynie 
podczas ostrej fazy zakażenia COVID-19 muszą być zdecy-
dowanie wykluczone. Jednakże w praktyce może być trudno 
oddzielić objawy post-COVID od tych w ostrej fazie choroby. 
W rzeczywistości w przypadku pacjentów, którzy wykazują 
utrzymujące się np. objawy neurologiczne trwające półtora 
miesiąca od początku choroby, nie ma naukowych ani jed-
noznacznych metod rozróżnienia, czy wszystkie objawy są 
typu podostrego, czy mogą być już uznane za PASC. Dlatego 
też definicja post-COVID służy obecnie jako arbitralne kry-
terium diagnostyczne.

Post-COVID jest często długotrwałym, a nawet wyniszcza-
jącym zespołem chorobowym, który występuje w co naj-
mniej 10% zakażeń SARS-CoV-2. Zidentyfikowano ponad 
200 objawów pochodzących w zasadzie ze wszystkich 
układów. Szacuje się, że co najmniej 65 mln osób na całym 
świecie ma post-COVID, a liczba przypadków rośnie.

Duszność (czyli subiektywne, niepokojące odczucie trudno-
ści z oddychaniem) powiązana z nieprawidłową wymianą 
gazów w płucach i zmniejszoną tolerancją wysiłku (także 
mierzoną w tzw. sześciominutowym teście marszu) oraz 
kaszel to najczęstsze objawy post-COVID ze strony układu 
oddechowego. Chociaż zarówno ustępują objawy, jak 
i  nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc się 
poprawiają po chorobie, u niektórych pacjentów nieprawi-
dłowości mogą się utrzymywać jeszcze wiele miesięcy po 
ostrym zakażeniu i są odbierane przez chorego jako spadek 
kondycji czy zmniejszenie tolerancji wysiłku. W post-COVID 
duszność może występować w spoczynku lub przy wysiłku, 
być stała, przejściowa lub fluktuująca i może zmieniać swój 
charakter w czasie. Dane dotyczące częstości jej występo-
wania są bardzo zróżnicowane: u 15-81% pacjentów w ciągu 
1-3 miesięcy po COVID-19 oraz u 5-23% wcześniej hospitali-
zowanych pacjentów około jednego roku po chorobie. Wśród 
pacjentów po zakończeniu fazy ostrej COVID-19 odnoto-
wano szereg nieprawidłowości w układzie sercowo-naczy-
niowym (CV), w tym zapalenie mięśnia sercowego, zawał 
mięśnia sercowego, dysfunkcję prawej komory i zaburzenia 
rytmu. Ponieważ stwierdzane zaburzenia w obrębie układu 
są związane m.in. z dysfunkcją śródbłonka (jedna z warstw 
ściany naczynia krwionośnego), wynikać z nich mogą póź-
niejsze skutki, w tym zwiększone ryzyko zakrzepicy żył głę-
bokich, zatorowości płucnej i krwawień. 

W przebiegu post-COVID w obrębie CV obserwowano także 
objawy, jak: zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej 
(POTS, czyli nagłe przyspieszenie akcji serca przy przyjęciu 
postawy stojącej z często towarzyszącym drżeniem mię-
śniowym) lub ból/ucisk w klatce piersiowej. Na przykład 
analiza baz danych amerykańskiego Departamentu Spraw 
Weteranów dotyczących objawów CV obejmująca ponad 
150 tys. osób potwierdziła występowanie niewydolności 
i zaburzeń rytmu serca oraz udaru mózgu w przebiegu 
post-COVID niezależnie od ciężkości początkowego prze-
biegu COVID-19. Badania rezonansu magnetycznego serca 
ujawniły zaburzenia pracy serca u 78% osób (średnio 71 dni 
po zakażeniu) oraz u 58% po mniej więcej 12 miesiącach po 
zakażeniu.

Z kolei długotrwałe utrzymywanie się lub nawrót objawów 
neuropsychologicznych zarejestrowano u 35% niehospitali-
zowanych i 87% hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 . 
Wśród zaburzeń wymienia się zaburzenia funkcji poznaw-
czych, które mogą obejmować zmniejszenie zdolności kon-
centracji, zapominanie, trudności w znajdowaniu słów, roz-
wiązywaniu problemów i rozumowaniu oraz związane z tym 
trudności uczestnictwa w czynnościach życia codziennego. 
Ta grupa objawów często jest określana jako „mgła kowi-
dowa”, „mgła mózgowa”. 

Następne w tej grupie objawów są zaburzenia snu, bezsenność, 
które są częstymi objawami obserwowanymi w post-COVID. 
W większości przypadków zaburzenia snu wchodzą w skład 
zespół przewlekłego zmęczenia, w różnym stopniu i w różnym 
okresie manifestującego się u prawie dwóch trzecich osób po 
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przechorowaniu COVID-19. Występowanie zespołu zmęczenia 
poinfekcyjnego tuż po chorobie jest dosyć typowe dla różnych 
chorób infekcyjnych. Natomiast występujący w post-COVID 
zespół zmęczeniowy ma charakter przewlekły. U wielu pacjen-
tów łączy w sobie szereg wcześniej omówionych objawów. 
Kryteria obejmują znaczne zmniejszenie lub upośledzenie 
zdolności do wykonywania czynności zawodowych, edukacyj-
nych, społecznych lub osobistych na poziomie sprzed choroby 
przez co najmniej sześć miesięcy, czemu towarzyszy głębokie 
zmęczenie nieustępujące po odpoczynku, wraz ze złym samo-

poczuciem po wysiłku, z często towarzyszącą bezsennością 
i zaburzeniami poznawczymi lub nietolerancją ortostatyczną 
(lub jednym i drugim). Wielu badaczy wskazuje podobieństwo 
między ME/CFS (mialgiczne zapalenie mózgu i rdzenia kręgo-
wego/zespół chronicznego zmęczenia) a post-COVID. Z kolei 
zaburzenia węchu (anosmia, dysosmia) były częstą prezenta-
cją kliniczną w ostrej fazie COVID-19 w trakcie infekcji, szczegól-
nie wariantami Alfa i Delta. Dysfunkcja węchu lub utrata smaku 
mogą być także obecne w post-COVID nawet u 15,8% i 17,1% 
pacjentów odpowiednio w okresie 6-12 miesięcy po zakażeniu.

Rysunek 8. Objawy post-COVID i wpływ na poszczególne organy. Na podstawie Davis H.E. i wsp., 2023 r.
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Przetrwanie i rezerwuar wirusa

UKŁAD IMMUNOLOGICZNY
Autoimmunizacja

Zespół aktywacji komórek tucznych

UKŁAD NEUROLOGICZNY
Zaburzenia poznawcze

Zmęczenie
Zaburzenia snu
Utrata pamięci

Szum w uszach
Dysautonomia

Zespół przewlekłego zmęczenia
Zapalenie nerwów

Zmniejszony przepływ mózgowy krwi
Neuropatia małych włókien

NERKI, ŚLEDZIONA i WĄTROBA
Uszkodzenie narządu

NACZYNIA KRWIONOŚNE
Zmęczenie

Koagulopatia
Zakrzepica żył głębokich

Dysfunkcja śródbłonka
Mikroangiopatia

Mikrozakrzepy
Zatorowość płucna

Udar 

UKŁAD ROZRODCZY
Zaburzenia erekcji
Nasilenie ciężkości i ilości objawów przedmiesiączkowych
Nieregularne miesiączkowanie
Zmniejszona liczba plemników

OBJAWY
ZMIANY PATOLOGICZNE
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Zespół niespecyficznych objawów ze strony układu pokarmo-
wego w post-COVID obejmuje częste nudności z najczęściej 
łagodną biegunką lub biegunkę na przemian z zaparciami  
i wzdęciem (zespół jelita drażliwego). W niektórych przy-
padkach może być obecny niespecyficzny ból brzucha. 
Szacowana częstość występowania tej grupy objawów po 
COVID-19 może wynosić 2-14%.

Bardzo istotnym elementem post-COVID jest indukcja 
chorób autoimmunologicznych. Zaobserwowano istotną 
liczbę nowo rozpoznawanych przypadków cukrzycy typu 1. 
W kolejnych statystykach zwraca uwagę zwiększona czę-
stość występowania autoimmunologicznej niedokrwisto-
ści hemolitycznej, immunologicznej plamicy małopłytko-
wej, autoimmunologicznych chorób tarczycy i wielu innych 
schorzeń tej grupy. Wykazano, że ryzyko rozwoju schorzeń 
autoimmunologicznych w znacznie większym stopniu 
dotyczy osób z dodatnim wynikiem diagnostycznego testu 
PCR w kierunku COVID-19. Wirusy w bardzo istotny sposób 
przeregulowują układ odpornościowy człowieka. Chociaż 
dokładne mechanizmy leżące u podstaw takich zjawisk 
nie są znane, wirus grypy, cytomegalii i wirus Epsteina-
Barr zostały powiązane z licznymi chorobami autoimmu-
nologicznymi, a obecnie SARS-CoV-2 może zostać dodany 
do tej listy. 

Wiele badań ujawniło uszkodzenia jedno- lub wielonarządowe 
związane z COVID-19 (rysunek 8.). Dotyczyć to może właści-
wie wszystkich narządów wewnętrznych: serca, płuc, wątroby, 

nerek. Częstym elementem zespołu post-COVID może być 
także rozwój cukrzycy typu 2. W analizie obejmującej ponad 
180 tys. osób, które chorowały na COVID-19, stwierdzono, że 
infekcja zwiększa ryzyko rozwoju tej choroby o 40%.

Uszkodzenia narządów w trakcie post-COVID wydają się 
trwałe, a długoterminowe efekty pozostają dotychczas 
nieznane ze względu na zbyt krótkie okresy obserwacji. 
Wydaje się jednak, że post-COVID stanowi bardzo nie-
bezpieczny i długoterminowy element obrazu COVID-19. 
Z jeszcze większą siłą wskazuje to, że zapobieganie infekcji 
SARS-CoV-2 wszelkimi środkami jest z punktu widzenia 
zdrowia publicznego i zdrowia jednostki konieczne.

Przedłużający się ból głowy jest także częstym pojedyn-
czym objawem w post-COVID. Odsetek osób z bólem głowy 
wynosił w jednej z metaanaliz 10,9% w ciągu 3-6 miesięcy 
i 9,5% w ciągu 6-12  miesięcy po infekcji.

Także ból w innych lokalizacjach, często związany z prze-
wlekającymi się odczynami zapalnymi stawów lub mięśni, 
może być objawem w post-COVID. Ból mięśni, ból stawów, 
artralgia w jednym stawie lub w kilku mogą przybierać 
każdy charakter: być tępe, ostre, kłujące itd. Ból stawów 
może się pojawić nagle lub rozwijać powoli z postępującym 
pogarszaniem się, a jego nasilenie waha się od łagodnego 
do ciężkiego, najczęściej dotyczy stawów kolanowych, sko-
kowych i nadgarstkowych i wydaje się korelować z ciężko-
ścią przebytego COVID-19. 
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Post-COVID  
u dzieci
Dzieci zakażone wirusem SARS-CoV-2 często chorują bez-
objawowo lub mają łagodny przebieg choroby COVID-19, 
czego wykładnikiem może być mały odsetek hospitalizacji 
dzieci (<2%) oraz zgonów (<0,03%). Nasuwają się także 
wątpliwości, czy odsetek dzieci leczonych w szpitalach 
z powodu COVID-19 nie jest w pewien sposób zawyżony, 
gdyż w wielu publikacjach nie podano dokładnie, jaka część 
dzieci była hospitalizowana z powodu ciężkiego przebiegu 
COVID-19, a jaka z powodu innych chorób, ale współistnie-
jące zakażenie SARS-CoV-2 było powodem skierowania 
dziecka na oddział dla chorych na COVID-19. Natomiast nie 
ulega wątpliwości, że przebieg choroby jest cięższy u dzieci 
starszych i młodzieży, a także u młodocianych pacjentów, 
którzy cierpią na wiele chorób przewlekłych, np. cukrzycę, 
zaburzenia odporności, otyłość, czy też są leczone z różnych 
powodów lekami obniżającymi odporność organizmu, np. 
ze względu na choroby nowotworowe lub z autoimmuniza-
cji. Niezależnie od tego, że przebieg zakażenia SARS-CoV-2 
jest u dzieci na ogół łagodny w ostrym okresie choroby, to 
istotne znaczenie mają jego dwa następstwa ujawniające 
się w późniejszym czasie, także u dzieci, które przechoro-
wały COVID-19 bezobjawowo. Pierwszym z nich jest pedia-
tryczny zespół wielonarządowej reakcji zapalnej związany 
czasowo z zakażeniem SARS-CoV-2 (ang. pediatric inflam-
matory multisystem syndrome temporally associated with 
SARS-CoV-2 infection − PIMS-TS), nazywany także wie-
lonarządową reakcją zapalną u dzieci (ang. multisystem 
inflammatory syndrome ich children – MIS-C). Jest to zespół 
o podłożu immunologicznym, w którego przebiegu docho-

dzi do zmian zapalnych w różnych narządach organizmu. 
Zespół ten występuje u niewielkiego odsetka dzieci (<0,1%) 
w okresie 2-6 tygodni po zakażeniu SARS-CoV-2.

Drugim jest zespół post-COVID. Ten ostatni termin określa 
objawy obserwowane po przebyciu choroby COVID-19 głów-
nie u dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży, i dotyczące 
przede wszystkim narządów zmysłów, układu nerwowego, 
układu krążenia, a także zaburzeń zdrowia psychicznego.

Wielonarządowa reakcja zapalna  
u dzieci (MIS-C)

W kilka miesięcy od wybuchu pandemii COVID-19 opisano 
u dzieci występowanie niespecyficznego zespołu, który 
przypominał chorobę Kawasakiego i często wymagał przy-
jęcia chorego do oddziału intensywnej opieki medycznej. 
U większości dzieci nie stwierdzano aktualnego zakażenia 
SARS-CoV-2, ale obecność we krwi przeciwciał przeciwko 
temu wirusowi wskazywała na wcześniejsze przebycie tego 
zakażenia. Zasady rozpoznawania tego zespołu przedsta-
wiono w tabeli 6. 

Analiza publikacji z całego świata wykazała, że średni wiek 
dzieci chorujących na MIS-C wynosił 8,6 roku ze szczy-
tem występowania w wieku 7-10 lat, a 56% przypadków 
wystąpiło u chłopców. Choroby współwystępujące stwier-
dzano u mniejszości z tych dzieci, przy czym najczęstszą 
z nich była otyłość. Dominującym objawem choroby była 
gorączka, która jest podstawowym objawem koniecznym 
do rozpoznania MIS-C. Kolejnymi w częstości występo-
wania były objawy ze strony układu pokarmowego: bóle 
brzucha, biegunka i wymioty. U mniej więcej połowy 

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-19 LAT Z GORĄCZKĄ TRWAJĄCA CO NAJMNIEJ TRZY DNI 
oraz z co najmniej dwoma z niżej wymienionych objawów, takich jak:
• rumień na skórze lub obustronne nieropne zapalenie spojówek lub błon śluzowych (objawy występujące w jamie ustnej,  

na dłoniach lub stopach),
• spadek ciśnienia tętniczego do wstrząsu włącznie,
• objawy ze strony serca – zapalenie osierdzia, zastawek lub zmiany w obrębie tętnic wieńcowych  

(zmiany wykrywane w echokardiografii), lub podwyższenie aktywności enzymów we krwi wskazujące na uszkodzenie serca,  
np. troponiny lub NT-proBNP,

• zaburzenia krzepnięcia krwi, np. wydłużenie czasu protrombinowego, czasu częściowej tromboplastyny (PTT) lub 
podwyższenie stężenia d-dimerów, które są produktami enzymatycznego rozpadu fibryny; te ostatnie pojawiają się 
w organizmie w momencie, w którym dochodzi do lizy (rozpuszczenia) utworzonego wcześniej zakrzepu. Ich podwyższony 
poziom we krwi może wskazywać na występowanie u chorego stanów nadkrzepliwości, 

• ostre objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty, bóle brzucha).
Ponadto u dzieci tych:
• w badaniach laboratoryjnych wykrywa się wskaźniki nasilonej reakcji zapalnej, takie jak białko C-reaktywne (CRP)  

lub prokalcytonina,
• brak innych przyczyn nasilonej reakcji zapalnej, takich jak posocznica bakteryjna, wstrząs wywołany zakażeniem gronkowcami 

lub paciorkowcami, 
• istnieją laboratoryjne dowody przebytej choroby COVID-19 (np. obecność we krwi przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2).

Tabela 6. Wielonarządowa reakcja zapalna u dzieci i młodzieży czasowo związana z COVID-19 – kryteria rozpoznania. Na podstawie 
Radia T. i wsp., 2021 r.
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dzieci stwierdzano różnego rodzaju wysypki. Ze strony 
układu oddechowego najczęściej obserwowano kaszel 
i wykładniki zapalenia gardła. Blisko 70%  dzieci wykazy-
wało zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, przede 
wszystkim przyspieszoną czynność serca i niewydolność 
układu krążenia objawiającą się spadkiem ciśnienia tęt-
niczego krwi. Wyniki badań laboratoryjnych wskazywały 
na zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność serca. 
W badaniach echokardiograficznych często obserwowano 
powstawanie tętniaków naczyń wieńcowych i gromadzenie 
się wysięku w osierdziu otaczającym serce. Nasilenie tych 
zmian bywało tak duże, że dziecko wymagało leczenia  
w oddziale intensywnej opieki medycznej. W badaniach 
laboratoryjnych bardzo charakterystyczne jest podwyż-
szenie stężenia wykładników stanu zapalnego, takich jak 
białko C-reaktywne czy prokalcytonina. 

MIS-C może mieć bardzo ciężki przebieg, o czym świadczy 
częstość zgonów – zmarło około 1,5% dzieci chorych na ten 
zespół. Warto dodać, że w okresie pandemii w latach 2020-
2021 opisano w Polsce 274 przypadki MIS-C.

Zespół post-COVID 

Analiza publikacji przedstawiających przypadki ponad 80 
tys. dzieci i nastolatków wykazała, że objawy post-COVID 

występowały u 25,2% z nich po przechorowaniu COVID-19. 
Opisano ponad 200 objawów, które mogą być związane 
z post-COVID. Pięć najczęstszych spośród nich to objawy 
bardzo podobne do objawów u osób dorosłych: zaburzenia 
nastroju (16,5%), przewlekłe zmęczenie (9,7%), zaburzenia 
snu (8,4%), bóle głowy (7,8%) i objawy ze strony układu 
oddechowego (7,6%). Obserwowano także objawy ze strony 
układu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, zaparcia 
i biegunki), a także dotyczące układu krążenia (zaburzenia 
rytmu serca, kołatanie serca). 

Badając wpływ pandemii COVID-19 na dzieci i młodzież, 
należy także wziąć pod uwagę oddziaływanie takich czyn-
ników, jak izolacja od rówieśników, zubożenie, zaburzenia 
odżywiania, przerwanie możliwości efektywnej edukacji, 
utrata opiekunów i bliskich w wyniku choroby oraz nasi-
lenie stresu. Pediatrzy zwracają uwagę, że pandemia 
COVID-19 zapoczątkowała znaczne zwiększenie często-
ści zaburzeń psychicznych zarówno w całej populacji 
dzieci i młodzieży, jak i wśród ozdrowieńców. Niektórzy 
autorzy zjawisko to nazywają long pandemic syndrome 
(przewlekły zespół pandemiczny). Post-COVID stanowi 
bardzo istotny problem zdrowia publicznego, zwłaszcza 
że brakuje dobrych wytycznych dotyczących jego rozpo-
znawania i leczenia. Szczególnie w populacji dzieci i mło-
dzieży jest konieczne monitorowanie zjawiska post-COVID 
i jego wpływu na zdrowie i dalsze losy tej grupy wiekowej 
pacjentów. 
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Powikłania 
poinfekcyjne  
to nie tylko 
domena  
COVID-19! 

Trudny i często nieoczekiwany problem kliniczny, jakim są 
powikłania po zakażeniach, czasem bardzo odległe w cza-
sie, to nie tylko domena zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
i choroby COVID-19. W zasadzie dotyczy to większości zna-
nych patogenów. COVID-19 jako nowa jednostka chorobowa 
wzbudza szczególnie olbrzymi niepokój epidemiologów 
i klinicystów, ale także i przeciętnego pacjenta ze względu 
na rzeczywiste, choć często wyolbrzymiane ryzyko istot-
nych powikłań. 

Wszelkie powikłania poinfekcyjne, i to niezależnie od 
czynnika etiologicznego, mogą mieć charakter bezpośredni 
lub pośredni, a mechanizm rozwoju tych powikłań jest 
zróżnicowany, złożony i często patogenetycznie niejasny. 
Szczególnie istotny jest w tym względzie układ odporno-
ściowy. Zaburzenia odporności (czyli upośledzona odpo-
wiedź humoralna czy komórkowa organizmu), nasilające się 
w miarę starzenia organizmu bądź będące wynikiem pro-
gresji szeregu chorób przewlekłych, czy reakcja przeciwna 
– czyli nadmierna odpowiedź immunologiczna, są istot-
nymi czynnikami rozwoju powikłań potencjalnie ze strony 
wszystkich narządów.

Typowym przykładem istotnego ryzyka rozwoju powi-
kłań, często bagatelizowanym lub zapominanym, są 
zakażenia wirusami grypy. Wirusy te są przenoszone 
tymi samymi drogami co SARS-CoV-2, to jest drogą 
powietrzno-kropelkową, drogą powietrzno-pyłową lub 
w wyniku bezpośredniego kontaktu śluzówek dróg odde-
chowych z zakażonym materiałem biologicznym. Dotyczy 
to zakażeń typem A i B wirusa grypy. Zakażenie typem 
C wirusa grypy, obserwowane u ludzi i zwierząt, prze-
biega u człowieka zwykle łagodnie, często jako zapale-
nie spojówek i bardzo rzadko prowadzi do jakichkolwiek 
powikłań. Zakażenia typem D wirusa grypy obecnie 
nie są obserwowane u ludzi, a jedynie u bydła. Typową 
grypę (A, B) charakteryzują: wysoka gorączka, ból głowy, 
uogólnione „rozbicie”, ból mięśni i stawów, adynamia, 
suchy kaszel, katar, czasem biegunka i wymioty (głów-
nie u dzieci). Ogólnie określamy to zespołem grypowym 
(w anglosaskiej literaturze także zespołem wirusowym).  
U większości pacjentów po mniej więcej pięciu dniach 
objawy ustępują bez pozostawienia istotnych następstw. 
Niemniej zdarzają się przypadki tzw. grypy złośliwej, gdy 
dochodzi do zgonu <24 godzin od momentu wystąpie-
nia objawów. Taki przebieg grypy (typ A H1N1), nazwanej 
hiszpanką, obserwowano w latach 1918-1919 pod koniec 
I wojny światowej i w okresie tużpowojennym. Hiszpanka 
była przyczyną zgonu 20-50 mln ludzi, zatem więcej osób 

zmarło z tego powodu niż w wyniku działań wojennych. 
Zgony te aż w 50% dotyczyły młodych zdrowych osób, 
co wskazuje na pewną nadreaktywność układu immuno-
logicznego na zakażenie tym typem wirusa. WHO ocenia, 
że każdego roku na całym świecie bezpośrednio z powodu 
grypy (rzadziej) lub z powodu powikłań (częściej) umiera 
290-650 tys. ludzi. Dotyczy to szczególnie osób powyżej 
65. roku życia i/lub obciążonych istotnymi współistnieją-
cymi chorobami, niemowląt i małych dzieci. Grypa u kobiet 
w ciąży przebiega szczególnie ciężko i częściej prowadzi do 
powikłań, łączy się ze zwiększonym ryzykiem niekorzyst-
nego zakończenia ciąży (zagrożenie życia płodu, w tym 
także poronienie), zwiększa się również ryzyko niskiej 
masy urodzeniowej noworodka. Kobiety w ciąży zakażone 
wirusem grypy zdecydowanie częściej wymagają hospita-
lizacji (32% ciężarnych, z tego aż 9% wymaga intensywnej 
opieki medycznej na OIT). Najczęściej obserwowanymi 
powikłaniami grypy są powikłania ze strony układu 
oddechowego. Do najbardziej niebezpiecznych zaliczamy 
śródmiąższowe zapalenie płuc – wywołane bezpośrednio 
przez wirus grypy, oraz wtórne bakteryjne zapalenie płuc 
[najczęstsze nadkażenia: gronkowiec złocisty (S. aureus), 
dwoinka zapalenia płuc (S. pneumoniae, Haemophilus 
influenzae)], co jest przyczyną ok. 25% zgonów chorych 
na grypę. Wśród powikłań ze strony układu oddechowego 
obserwujemy także zapalenie zatok obocznych nosa, 
krtani, tchawicy, oskrzeli, ropień płuc i opłucnej oraz 
w wielu przypadkach zaostrzenie uprzednio istniejących 
przewlekłych chorób układu oddechowego, w tym POChP 
i astmy oskrzelowej, a nawet inicjację astmy oskrzelowej 
nigdy wcześniej nieobserwowanej u danego pacjenta. 
Znane są też z praktyki klinicznej liczne powikłania ze 
strony:
1. układu krążenia: zapalenia mięśnia serca, czasem 

z następową, jako odlegle powikłanie, kardiomiopatią, 
zapalenie osierdzia, niewyrównanie przewlekłej niewy-
dolności krążenia czy nagły zgon sercowy. Zakażenie 
ponad 15 innymi wirusami (szczególnie parwowirusem, 
Coxsackie sp., adenowirusami, wirusem cytomegalii) 
może prowadzić do identycznych powikłań ze strony 
układu sercowo-naczyniowego;

2. ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: ostre 
zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych, czę-
sto obserwowana u osób gorączkujących w przebiegu 
grypy encefalopatia, nasilenie zmian otępiennych 
u osób starszych wiekowo, napady drgawkowe (głównie 
u dzieci pod postacią drgawek gorączkowych), zespół 
Guillaina-Barrégo, zespół Reye’a (głównie u dzieci 
przyjmujących kwas acetylosalicylowy);

3. innych układów i narządów: ostra niewydolność nerek, 
ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśni 
z możliwą rabdomiolizą. Zaobserwowano związek 
między wystąpieniem cukrzycy i wystąpieniem powi-
kłań cukrzycy a przebyciem zakażenia wirusami grypy. 
W trakcie epidemii grypy wzrasta o 50% liczba zgonów 
z powodu chorób układu oddechowego, chorób naczynio-
wych, chorób mózgu i serca. Wystąpienie udaru mózgu 
czy zawału serca w ciągu 1-3 miesięcy po przechorowa-
niu grypy też jest uważane w niektórych krajach (np. 
w Niemczech) za bezpośrednie odległe powikłanie grypy. 

Dane te wskazują, że żadne zakażenie, szczególnie to, 
które pojawiło się u osób ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia powikłań, a więc u osób z niedojrzałą lub 
upośledzoną funkcją układu odpornościowego (niemow-
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lęta, osoby starsze wiekowo, osoby ze współchorobowo-
ścią czy pacjenci onkologiczni, szczególnie hematoonko-
logiczni), nie powinno być bagatelizowane, a wszystkie te 
osoby powinny być objęte programem szczepień ochron-
nych, oczywiście o ile jest dostępna szczepionka przeciw 
danemu patogenowi.

Zespół objawów lub chorób mogących wystąpić po 
jakiejś infekcji (głównie wirusowej) jest zjawiskiem 
znanym od dawna. Post-COVID jest jego przykładem 
po infekcji SARS-CoV-2 i musi być traktowany jako 
część zagrożenia infekcją, której także można 
zapobiec, unikając zachorowania, w tym dzięki 
szczepieniom.
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Jakimi 
szczepionkami 
szczepić się teraz? 
Kiedy sensowne 
jest wprowadzanie 
nowej 
szczepionki?  
Co w najbliższej 
przyszłości?
Do szczepień przeciw COVID-19 zostało dopuszczonych 
kilka różnych szczepionek. W Polsce są lub były dostępne 
szczepionki zawierające informację genetyczną o budowie 
antygenu – białka kolca wirusa SARS-CoV-2, na podsta-
wie której organizm człowieka wytwarza to białko, a ono 
następnie wzbudza odporność niezbędną do zapobiegania 
zakażeniu. Informacja genetyczna o budowie antygenu 
może zostać wprowadzona do ustroju człowieka na dwa 
sposoby:

1. poprzez podanie w szczepionce kwasu nukleinowego 
mRNA, który stanowi matrycę do syntezy tego białka 
– w ten sposób działają szczepionki:
a) Comirnaty – firmy Pfizer-BioNTech,
b) Spikevax − firmy Moderna,

2. poprzez wprowadzenie informacji genetycznej przy 
użyciu innego wirusa – wektora; w ten sposób działają: 
a) Vaxzevria – firmy AstraZeneca,
b) Jcovden – firmy Janssen.

Pierwszym krokiem na drodze uodpornienia człowieka 
przeciwko COVID-19 jest wykonanie szczepienia podstawo-
wego, po którym organizm wytwarza odporność niezbędną 
do opanowania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pełny 
schemat szczepienia podstawowego przeciw COVID-19  
w wypadku szczepionek Comirnaty, Spikevax oraz 
Vaxzevria to dwie dawki, natomiast w wypadku szczepionki 
Jcovden jest to jedna dawka. W przypadku małych dzieci 
w wieku 6 miesięcy-4 lata szczepienie podstawowe prepa-
ratem Comirnaty składa się z trzech dawek – dwie dawki 
w odstępie trzech tygodni, a trzecia dawka po co najmniej 
ośmiu tygodniach od podania drugiej dawki. W przypadku 
szczepionki Spikevax szczepienie podstawowe u dzieci 
w wieku 6 miesięcy-5 lat składa się z dwóch dawek. 

Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu szczepionek 
przeciw COVID-19 wykazały, że osoby z zaburzeniami odpor-
ności gorzej odpowiadają syntezą swoistych przeciwciał, 
dlatego osobom z tej grupy chorych zaleca się podanie 
dodatkowej dawki w ramach szczepienia podstawowego. 
W przypadku szczepionek Comirnaty i Spikevax trzecią, 
dodatkową dawkę szczepienia podstawowego podaje się 
po 28 dniach od dawki drugiej.

Zestawienie szczepionek używanych w Polsce do uod-
pornienia podstawowego wraz ze stosowanymi dawkami 
przedstawiono w tabeli 7. 

Odporność uzyskana po szczepieniu podstawowym prze-
ciw COVID-19 może z upływem czasu się obniżać, między 
innymi w następstwie stopniowego spadku stężenia prze-
ciwciał. Skutkiem tego może być spadek efektywności 
szczepienia mierzony np. rosnącym odsetkiem zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2, którym szczepienie ma zapobiegać. 
Celem utrzymania odporności na wysokim poziomie zaleca 
się podawanie dawek przypominających. Pierwszą dawkę 
przypominającą można podać po upływie co najmniej 
trzech miesięcy od zakończenia szczepienia podstawo-
wego. Możliwe jest także podawanie kolejnych dawek przy-
pominających. Do wykonania szczepień przypominających 
można użyć szczepionek zawierających informację o budo-
wie kolca oryginalnego wariantu wirusa, czyli tych samych, 
które były używane w szczepieniu podstawowym, lub pre-
paratów zmodyfikowanych, które oprócz informacji doty-
czącej wariantu oryginalnego zawierają także informację 
o wariancie Omikron. Szczepionki te mogą być skierowane 

Tabela 7. Szczepionki stosowane w Polsce w szczepieniu podstawowym. Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego: 
Comirnaty, Spikevax, Jcovden, Vaxzevria

SZCZEPIENIE PODSTAWOWE 

DZIECI OD 6 MIESIĘCY DO 4 LUB 5 LAT DZIECI OD 5 LUB 6 DO 11 LAT NASTOLATKI OD 12 DO 18 LAT OSOBY DOROSŁE 18+

Comirnaty 3 mcg na dawkę  
(dzieci od 6 miesięcy do 4 lat) 

Comirnaty 10 mcg na dawkę 
(dzieci od 5 do 11 lat)

Comirnaty 30 mcg na dawkę Comirnaty 30 mcg  
na dawkę

Spikevax 25 mcg na dawkę  
(dzieci od 6 miesięcy do 5 lat) 

Spikevax 50 mcg na dawkę 
(dzieci od 6 do 11 lat)

Spikevax 100 mcg na dawkę Spikevax 100 mcg  
na dawkę

Jcovden 0,5 ml na dawkę 

Vaxzevria 0,5 ml  
na dawkę 
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przeciw podtypowi BA.1 wariantu Omikron lub podtypowi 
BA.4-5. Nie wykazano wyższej skuteczności jednej z tych 
z tych dwóch typów szczepionek. Obecnie są stosowane 
następujące szczepionki uwzględniające wariant Omikron:

1. Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15 mcg + 15 mcg) 
– dla osób w wieku 12 lat i starszych, 

2. Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15 mcg + 15 mcg) 
– dla osób w wieku 12 lat i starszych, 

3. Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5 mcg + 5 mcg) 
– dla dzieci w wieku 5-11 lat, 

4. Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50 mcg + 
50 mcg) – dla osób w wieku 12 lat i starszych, 

5. Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (25 mcg + 
25 mcg) – dla dzieci w wieku 6-11 lat. 

Szczepionki skierowane przeciwko wariantowi oryginal-
nemu wirusa i wariantowi Omikron są przeznaczone do 
szczepienia przypominającego, czyli można je stosować 
u osób, które otrzymały wcześniej co najmniej szczepienie 
podstawowe wykonane przy użyciu szczepionek przeciwko 
klasycznemu wariantowi SARS-CoV-2. Minimalny odstęp 
pomiędzy szczepionką biwalentną a poprzednią dawką 
szczepionki przeciwko COVID-19 wynosi trzy miesiące. 
Szczepienie ozdrowieńców dawką przypominającą należy 
wykonać w odstępie co najmniej trzech miesięcy od infekcji 
SARS-CoV-2. 

Należy pamiętać, że osoby z zaburzeniami odporności, 
także tej nabytej w wyniku leczenia, które otrzymały pełne 
szczepienia podstawowe oraz dawki przypominające, mogą 

słabiej odpowiadać na szczepienie i powinny przestrzegać 
dodatkowych zasad ochrony przed COVID-19. W przypadku 
tych osób należy rekomendować szczepienie przeciw 
COVID-19 osobom z ich bliskiego otoczenia. 

Na obecnym etapie pandemii COVID-19 trudno przewidzieć, 
jakie będą dalsze zalecenia dotyczące szczepień przeciwko 
tej chorobie i jakie preparaty będą stosowane. Kolejne 
dawki przypominające mogą być zalecane, jeżeli obserwa-
cje epidemiologiczne będą wskazywać, że wraz z upływem 
czasu po ostatniej dawce przypominającej coraz więcej osób 
spośród zaszczepionych choruje na COVID-19. 

Pojawianie się kolejnych wariantów wirusa SARS-CoV-2 
będzie wymagało od naukowców oceny, czy osoby w pełni 
zaszczepione (także dawkami przypominającymi) przy uży-
ciu obecnie stosowanych szczepionek są chronione przed 
zakażeniem nowymi wariantami wirusa. Jeżeli ta ochrona 
będzie niewystarczająca, to będzie to stanowić sygnał dla 
producentów, że należy przygotować szczepionki z zaktu-
alizowanymi wariantami wirusa. 

Doniesienia z kongresu World Vaccine Congress (WVC) 
Europe 2022 wskazują, że trwają badania nad stworzeniem 
skutecznej szczepionki biwalentnej przeciwko COVID-19 
i grypie. Takie połączenie mogłoby służyć innemu możli-
wemu sposobowi uodpornienia – corocznemu szczepieniu 
przeciwko obu chorobom przed sezonem ich występowa-
nia. Nie wiadomo na razie, czy takie szczepienie będzie 
potrzebne w kolejnych sezonach. O jego ewentualnym 
zastosowaniu zadecyduje nie tylko dostępność szcze-
pionki, ale przede wszystkim sytuacja epidemiologiczna na 
świecie dotycząca dalszego utrzymywania się zachorowań 
na COVID-19, ich ciężkości oraz skuteczności dostępnych 
szczepionek. 
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Struktura systemu 
szczepienia 
przeciw COVID-19 
w Polsce. 

Nadzór nad szczepieniem 
kolejnymi dawkami  
– rola lekarzy POZ, czyli czy moi 
pacjenci są zaszczepieni?  
Jak ma się szczepienie do 
chorowania, jakie szczepionki  
są dostępne?

System szczepień przeciw COVID-19  
w Polsce

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce rozpoczęły się 
27 grudnia 2020 r. W miarę upływu czasu wielokrotnie doko-
nywano zmian dotyczących zaleceń szczepień z uwzględ-
nieniem osób upoważnionych do otrzymania szczepienia, 
schematów szczepień, dostępnych preparatów czy nawet 
terminu ważności preparatów oraz zasad ich transportu 
i przechowywania. Obecnie system szczepień w Polsce 
jest oparty na publicznych punktach szczepień, które są 
skoncentrowane w głównej mierze w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej, punktach przyszpitalnych oraz apte-
kach. Według danych zamieszczonych na portalu www.
gov.pl jest zarejestrowanych 9015 (dostęp na dzień 5 lutego 
2023 r.) punktów szczepień rozmieszczonych w całej 
Polsce. W ramach programu umożliwiono również przepro-
wadzenie szczepień w domu pacjenta – dla osób obłożnie 
chorych, których stan zdrowia uniemożliwia przybycie do 
punktu szczepień. Według danych są zgłoszone 223 takie 
punkty w całej Polsce. Obecnie zdecydowana większość 
z nich nie pracuje z uwagi na niski poziom zainteresowania 
szczepieniami. 

Dystrybucja szczepionek w Polsce odbywa się poprzez 
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Zamówienie jest 
składane za pośrednictwem specjalnej strony internetowej,  
a szczepionki są transportowane przez firmy kurierskie 
i dostarczane do punktów zgodnie ze złożonym zamówie-
niem oraz ustaloną datą odbioru.

Na początkowym etapie trwania programu kwalifika-
cja do szczepień mogła być wykonywana jedynie przez 
lekarza lub lekarza dentystę. Jednakże po wprowadze-
niu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 
2021 r. kwalifikację do szczepienia przeciw COVID-19  
mogli przeprowadzać lekarze, lekarze dentyści, felcze-
rzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni. 
Dodatkowo nadano również uprawienia do kwalifikacji 

diagnostom laboratoryjnym oraz farmaceutom i fizjote-
rapeutom po odbyciu przez nich szkolenia teoretycznego.  
Po wprowadzeniu powyższego rozporządzenia studenci 
dwóch ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego 
roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo mogą również kwalifikować do szczepień pod nad-
zorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia 
o zaliczeniu, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze 
szczepieniami ochronnymi.

Natomiast wykonywanie szczepień (akt podawania szcze-
pionki) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z 10  grudnia 2020 r. może być przeprowadzane przez 
osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu leka-
rza, felczera, przez pielęgniarki, położne lub osoby wyko-
nujące zawód ratownika medycznego oraz higienistki 
szkolne posiadające co najmniej sześciomiesięczną  prak-
tykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. 
Ponadto zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 15 lutego 2021 r. fizjoterapeuci, farmaceuci i diagno-
ści laboratoryjni mogą przeprowadzać szczepienia ochronne 
przeciw COVID-19, jeżeli uzyskali dokument potwierdza-
jący ukończenie szkolenia zarówno praktycznego, jak 
i teoretycznego.

System szczepień w Polsce jest w pełni dobrowolny oraz 
bezpłatny dla każdego obywatela, refundowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Co więcej, szczepienia są rów-
nież bezpłatnie dostępne dla obcokrajowców, którzy speł-
niają co najmniej jedno z podanych niżej kryteriów. Są to:
1. osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku 

z trwającym konfliktem zbrojnym,
2. osoby uczące się lub studiujące w Polsce,
3. zagraniczni doktoranci,
4. cudzoziemcy z zezwoleniem na pracę,
5. dyplomaci,
6. współmałżonkowie lub dzieci osób z prawem pobytu 

w Polsce.

Wydanie skierowania na szczepienie przeciw COVID-19 
jest możliwe również osobom, które nie posiadają numeru 
PESEL, jedynie na podstawie posiadanego dowodu 
tożsamości.

Raportowanie szczepień  
przeciw COVID-19

Rejestracja wykonanych szczepień przeciw COVID-19 
odbywa się w ramach portalu www.gabinet.gov.pl oraz 
jest raportowana w systemie P1. Informacja o szczepieniu 
jest dostępna dla pacjenta w ramach jego Indywidualnego 
Konta Pacjenta (IKP). Taki system raportowania umożliwia 
również dostęp lekarzowi do informacji o statusie szczepie-
nia jego pacjentów. Weryfikacja ta jest możliwa w ramach 
www.gabinet.gov.pl. Dodatkowo aplikacje gabinetowe, 
wykorzystywane w ramach codziennej pracy, pokazują 
informacje dotyczące statusu szczepienia. 

Rolą lekarza rodzinnego jest weryfikacja statusu szcze-
pienia pacjentów w odniesieniu nie tylko do schematu 
podstawowego, ale także przyjęcia dawek przypomina-
jących. W przypadku wątpliwości oraz obaw pacjentów 

http://www.gov.pl
http://www.gov.pl
http://www.gabinet.gov.pl
http://www.gabinet.gov.pl
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co do szczepień to właśnie lekarz rodzinny powinien 
stanowić podstawowe źródło wiedzy oraz najnowszych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności  
szczepień. 

Preparaty dostępne w Polsce

Szczepienie przeciw COVID-19 w Polsce jest dostępne dla 
każdego powyżej szóstego miesiąca życia. Na przestrzeni 
lat trwania pandemii opracowano wiele szczepień przeciw 
COVID-19, jednak tylko część z nich została dopuszczona 
przez Europejską Agencję Leków (EMA) oraz jest dostępna 
w Polsce. Dostępność ta jest różna w zależności od wieku 
(tabela 8.). 

Wśród populacji dorosłych różnorodność szczepień jest 
większa. Oprócz wcześniej wspomnianych preparatów, 
takich jak Comirnaty, Comirnaty BA.1, BA4-5 oraz Moderna 
i Moderna BA.1, BA4-5, są dostępne również preparaty wek-
torowe − Vaxzevria firmy AstraZeneca oraz COVID-19 Vaccine 
Janssen. Do stycznia 2023 r. w ramach programu szczepień 
była dostępna również szczepionka podjednostkowa, biał-
kowa Nuvaxovid (Novavax), która decyzją Ministra Zdrowia 
została wycofana z programu szczepień.

Koadministracja szczepień

Zgodnie z zaleceniami światowymi nie ma konieczności 
utrzymywania specjalnego odstępu od pozostałych szcze-
pień zarówno w ramach PSO dla dzieci, jak i zalecanych dla 

dorosłych. Co więcej, w okresie jesienno-zimowym wydano 
zalecenia o jednoczasowym podawaniu szczepienia przeciw 
COVID-19 oraz przeciwko grypie czy też pneumokokom. 

Przeciwwskazania do szczepień  
przeciw COVID-19

Przeciwwskazanie do szczepienia obejmuje nadwrażliwość 
na jakąkolwiek substancję zawartą w szczepionce. 

Przeciwskazaniem czasowym jest również stan zdrowia 
uniemożliwiający podanie szczepienia, czyli zaostrzenie 
choroby przewlekłej oraz infekcja przebiegająca z gorączką. 
Należy pamiętać, że stabilna postać schorzenia przewle-
kłego nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia, co 
więcej, jest to jedno ze wskazań z uwagi na zwiększone 
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Istotną kwestią jest również okres, kiedy można/należy 
zaszczepić się przeciw COVID-19 po przechorowaniu infek-
cji SARS-CoV-2, oraz pytanie, czy takie szczepienie jest 
zasadne. Według oficjalnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia 
należy odczekać co najmniej trzy miesiące na wykonanie 
szczepienia po przechorowaniu COVID-19. Według CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) również zaleca 
się rozważyć odroczenie szczepienia o trzy miesiące od 
początku objawów lub pozytywnego wyniku testu w przy-
padku bezobjawowego przebiegu choroby. Należy również 
pamiętać, że tzw. odporność hybrydowa (po przechorowa-
niu oraz szczepieniu) zapewnia lepszą odporność niż prze-
chorowanie czy samo szczepienie. 

WIEK

COMIRNATY 
(Pfizer/ 

BioNTech) 
3 mcg/dawkę 

(0,2 ml)

COMIRNATY 
(Pfizer/ 

BioNTech) 
10 mcg/dawkę

COMIRNATY 
(Pfizer/ 

BioNTech) 
30 mcg/dawkę

SPIKEVAX 
(Moderna)

COMIRNATY 
BA.4-5  
(Pfizer/ 

BioNTech) 

COMIRNATY 
BA.1, BA.4-5  

(Pfizer/ 
BioNTech)

SPIKEVAX 50 
MCG BA.4 I 

BA.5 LUB BA.1. 
(Moderna) 

6. M.Ż.-4. M.Ż. X

5-11 LAT X X

6-11 LAT X

12-17 LAT X X X X

Tabela 8. Preparaty do szczepień przeciw COVID_19. Preparaty: Comirnaty BA.4-5, Comirnaty BA.1, BA4-5, Spikevax 50 mcg 
BA.4 i BA.5 lub BA.1, to biwalentne szczepionki skierowane również przeciwko wariantom Omikron BA.1 oraz BA4.5. 
Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego: Comirnaty, Spikevax
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Dostępne leczenie

Terapia COVID-19 jest kompleksowa i zróżnicowana w zależ-
ności od fazy zakażenia, ciężkości przebiegu i czynników 
obciążających rokowanie. Zdecydowana większość chorych 
przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy lub 
skąpoobjawowy niewymagający hospitalizacji ani nawet jakie-
gokolwiek leczenia. Jednak u zakażonych, u których występują 
objawy chorobowe, konieczne może być zastosowanie terapii 
w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. W przypadku 
chorych obciążonych czynnikami ryzyka ciężkiego lub zagra-
żającego życiu przebiegu choroby podstawą terapii w począt-
kowym okresie powinno być leczenie etiotropowe lekami 
przeciwwirusowymi. W późniejszych stadiach choroby, gdy nie 
obserwujemy już namnażania wirusa w organizmie, kluczowe 
staje się zahamowanie nadmiernej ogólnoustrojowej reakcji 
zapalnej związanej z burzą cytokinową.

Niezależnie od tego wszyscy chorzy wymagający hospitalizacji 
powinni mieć zapewnioną profilaktykę zakrzepowo-zatorową 
oraz stosowną do zapotrzebowania tlenoterapię. W stanach 
zagrożenia życia może być konieczne zastosowanie wentylacji 
mechanicznej z wykorzystaniem respiratora lub pozaustro-
jowego utlenowania krwi z wykorzystaniem wysoce specjali-
stycznej aparatury (pozaustrojowa oksygenacja membranowa, 
ECMO). Postępowanie farmakologiczne w poszczególnych 
stadiach klinicznych zakażenia SARS-CoV-2, opracowane 
przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych (PTEiLChZ), przedstawia tabela 9.

Leki przeciwwirusowe

Obecnie dysponujemy zaledwie trzema lekami hamują-
cymi replikację SARS-CoV-2. Molnupirawir (Lagevrio)* 
i nirmatrelwir/rytonawir (Paxlovid) są lekami doustnymi, 
natomiast remdesiwir (Veclury) jest podawany we wlewach 
dożylnych. Wszystkie one powinny być stosowane najpóź-
niej do piątej doby od wystąpienia objawów. Podawanie ich 
po upływie tego czasu jest nieuzasadnione ze względu na 
wygasającą już wówczas aktywność replikacyjną wirusa. 
Jedynie u chorych z udokumentowaną immunosupresją, 
wynikającą z choroby lub stosowanej terapii immunosupre-
syjnej, rozpoczęcie leczenia przeciwwirusowego można roz-
ważyć nawet do 10 dni od wystąpienia objawów ze względu 
na dłużej utrzymującą się w tej grupie aktywność wirusa. 
Zastosowanie leków przeciwwirusowych w warunkach 
ambulatoryjnych zmniejsza istotnie ryzyko hospitalizacji 
i ciężkiego przebiegu COVID-19. Dlatego leki przeciwwiru-
sowe są wskazane do stosowania zwłaszcza u osób zagro-
żonych cięższym przebiegiem choroby i zgonem. Do grupy 
tej należą chorzy, u których stwierdza się:

1. wiek powyżej 60 lat, 
2. otyłość, 
3. cukrzycę, 
4. chorobę nowotworową,
5. przewlekłą niewydolność serca, 
6. przewlekłą niewydolność oddechową, 
7. przewlekłą niewydolność nerek,
8. niedobory odporności,
9. stosowanie terapii immunosupresyjnej.

Terapia trwa zwykle pięć dni, aczkolwiek w przypadku 
remdesiwiru u pacjentów niewymagających hospitalizacji 
wystarczające jest trzydniowe leczenie. Leki te nie powinny 
być stosowane u kobiet w ciąży ani karmiących, gdyż jak 
dotychczas nie prowadzono badań klinicznych oceniających 
bezpieczeństwo w tych grupach. Głównym przeciwwskaza-
niem do stosowania remdesiviru jest ciężka niewydolność 
nerek (z GFR <30 ml/min), a leczenie należy przerwać, 
jeżeli wystąpią cechy uszkodzenia wątroby. Nirmatrelwir/
rytonawir również jest przeciwwskazany u chorych 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz u chorych  
z niewydolnością nerek. Ze względu na mechanizm dzia-
łania molnupirawiru* należy szczególną uwagę zwrócić na 
skuteczną antykoncepcję w przypadku jego stosowania 
u kobiet w wieku prokreacyjnym.

Przeciwciała monoklonalne (mAb) to wytworzone w labo-
ratorium przeciwciała opracowane tak, by rozpoznawać 
konkretny fragment białka wirusa i go unieszkodliwiać, 
blokować. Niestety, ewolucja wirusa może prowadzić do 
zmian tego fragmentu, tym samym znosić lub istotnie 
ograniczać skuteczność działania mAb. Dlatego stosowanie 
mAb wytworzonych na podstawie struktury wcześniejszego 
wariantu wirusa może nie być już wystarczającą terapią 
przeciw kolejnym wariantom i subwariantom.

Przeciwciała monoklonalne 
neutralizujące wirusa  
SARS-CoV-2

Alternatywą dla wymienionych powyżej leków przeciwwiru-
sowych mogłyby być przeciwciała monoklonalne. Niestety 
zdolności neutralizujące większości z nich okazały się nie-
wystarczające do zahamowania namnażania się wariantu 
Omikron SARS-CoV-2, a jego kolejne subwarianty coraz 
skuteczniej omijały barierę przeciwciał monoklonalnych 
i w efekcie subwarianty, takie jak BQ.1 i XBB.1.5, są w zasa-
dzie niewrażliwe na ten rodzaj leczenia. Dlatego w praktyce 
obecnie tylko tiksagewimab/cylgawimab (Evusheld) znaj-
duje zastosowanie, ale przede wszystkim w profilaktyce 
zakażenia u osób z deficytami odporności, które nie odpo-
wiadają na szczepienia. 

Profilaktyczne stosowanie innych przeciwciał monoklonal-
nych, takich jak bamlaniwimab/etesewimab, sotrowimab 
lub kaziriwimab/imdewimab, obecnie nie jest uzasadnione 
ze względu na dominację subwariantów wariantu Omikron 
SARS-CoV-2, które nie są neutralizowane przez te prze-
ciwciała. Nie można jednak wykluczyć ich zastosowania 
w przypadku pojawienia się wariantów SARS-CoV-2 podda-
jących się neutralizacji.

Należy podkreślić, że stosowane profilaktycznie 
przeciwciała monoklonalne nie zastępują szczepionki 
przeciw COVID-19 i nie należy ich stosować u osób 
bez przeciwskazań do szczepienia, u których 
jest spodziewana odpowiednia odpowiedź 
poszczepienna.
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Leczenie burzy cytokinowej

Pogorszenie stanu klinicznego na początku drugiego tygo-
dnia choroby z narastaniem duszności, obniżeniem satu-
racji tlenowej znacznie poniżej 90%, narastaniem stężenia 
CRP i interleukiny 6 wskazuje na rozpoczynającą się burzę 
cytokinową. Stosowanie leków przeciwwirusowych w tym 
stadium choroby jest bezcelowe. Nadrzędnym celem staje 
się zablokowanie receptorów cytokin odpowiedzialnych za 
nasilanie procesu zapalnego. 

Najczęściej stosowanym w tej fazie choroby lekiem jest 
podawany dożylnie tocilizumab, będący przeciwciałem 
monoklonalnym skierowanym przeciw receptorom interleu-
kiny 6. U chorych ze stężeniami interleukiny 6 przekraczają-
cymi 100 pg/ml już jednorazowy wlew dożylny tocilizumabu 
powoduje poprawę stanu klinicznego i zmniejszenie zapo-
trzebowania na tlen, a w końcowym efekcie zmniejsza ryzyko 
konieczności wentylacji mechanicznej i śmierci. W przypadku 
braku efektu jednej dawki można rozważyć podanie kolejnej 
po 8-24 godzinach. Tocilizumab nie powinien być stosowany 
u chorych z obniżoną liczbą neutrofili lub płytek krwi oraz 
cechami uszkodzenia wątroby.

Alternatywą dla tocilizumabu może być podawana podskór-
nie anakinra, antagonista receptorów interleukiny 1. W prze-
ciwieństwie do tocilizumabu wymaga stosowania przez  
10 dni, a przed jej podaniem jest zalecany pomiar stężenia 
rozpuszczalnego receptora urokinazowego aktywatora pla-
zminogenu w osoczu. Przeciwwskazaniem są nawracające 
zakażenia i obniżona liczba neutrofili.

W tej fazie choroby jest uzasadnione stosowanie glikokor-
tykoidów, najczęściej deksametazonu, których jednak nie 
powinno się podawać w pierwszym tygodniu choroby ze 
względu na możliwy efekt immunosupresyjny mogący nasi-
lać replikację wirusa i wydłużać jej czas, a przez to pogar-
szać rokowanie. Skuteczność deksametazonu wykazano 
u chorych wymagających tlenoterapii, szczególnie tlenote-
rapii wysokoprzepływowej.

Innym lekiem, który można rozważać w tym stadium cho-
roby, jest stosowany doustnie baricytynib. Czas terapii 
nie powinien przekroczyć 14 dni, a przed jej rozpoczęciem 
należy wykluczyć gruźlicę i niewydolność nerek.

Inne leki

W ramach leczenia objawowego pacjenci mogą wyma-
gać zastosowania leków przeciwgorączkowych, z których 
najskuteczniejsze są niesteroidowe leki przeciwzapalne  
i paracetamol. Chorym z nasilonym suchym kaszlem zaleca 
się stosowanie leków przeciwkaszlowych.

Jednocześnie u wszystkich pacjentów wymagających 
hospitalizacji, nawet z łagodniejszym przebiegiem klinicz-
nym, należy stosować heparynę drobnocząsteczkową ze 
względu na wysokie ryzyko zmian zakrzepowo-zatorowych.

Należy pamiętać, że poza farmakoterapią podstawę leczenia 
COVID-19 stanowi tlenoterapia o  różnej intensywności, od 
niskich przepływów tlenu poniżej 10 l/min, poprzez tlenote-

STADIUM CHOROBY LECZENIE PODSTAWOWE LECZENIE WSPOMAGAJĄCE

1. stadium skąpoobjawowe molnupirawir*
nirmatrelwir/rytonawir

remdesiwir

leki przeciwgorączkowe
spoczynek

nawodnienie doustne
heparyna drobnocząsteczkowa

leki przeciwkaszlowe

2. stadium pełnoobjawowe molnupirawir*
nirmatrelwir/rytonawir

remdesiwir

heparyna drobnocząsteczkowa
deksametazon

antybiotykoterapia
leczenie objawowe

tlenoterapia niskoprzepływowa
nawodnienie doustne lub dożylne

3. stadium, niewydolność 
oddechowa i burza cytokinowa

tocilizumab
anakinra

baricytynib
deksametazon

heparyna drobnocząsteczkowa
antybiotykoterapia
leczenie objawowe

tlenoterapia nisko lub wysokoprzepływowa
nawodnienie dożylne

4. stadium,
zespół ostrej niewydolności 
oddechowej (ARDS)

deksametazon
tocilizumab

tlenoterapia wysokoprzepływowa
wentylacja nieinwazyjna

wentylacja inwazyjna
pozaustrojowa żylno-żylna przezbłonowa oksygenacja (VV ECMO)

heparyna drobnocząsteczkowa
antybiotykoterapia

Tabela 9. Postępowanie farmakologiczne w poszczególnych stadiach klinicznych zakażenia SARS-CoV-2 według zaleceń PTEiLChZ, 
(https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/11/REKOMENDACJE-pl-w-C19-2021-Aneks1-12-11-2021e-final.pdf)

* Europejska Agencja Leków (EMA) 23 lutego 2023 r. rekomenduje niewydawanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Lagevrio (molnupirawir) w leczeniu COVID-19 u osób 
dorosłych https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lagevrio

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lagevrio
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rapię wysokoprzepływową sięgającą 60 l/min, aż po wenty-
lację mechaniczną i pozaustrojową przezbłonową oksygena-
cję (ECMO).

Suplementowanie witaminy D3 jest wskazane w przypadku 
udokumentowania jej deficytu, w przeciwnym wypadku 
brak jest uzasadnienia do jej stosowania w leczeniu 
COVID-19, zwłaszcza że należy się liczyć z konsekwencjami 
przedawkowania.

Antybiotyki powinny być stosowane jedynie w przypadku 
potwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia rozwoju 
infekcji bakteryjnej nakładającej się na COVID-19, a najlepiej 
po dokonaniu identyfikacji etiologicznej.

Perspektywy nowych leków

Przez cały okres pandemii trwają badania nad lekami, które 
mogą poprawić rokowanie u chorych na COVID-19, co było 
szczególnie istotne w okresach dominacji najgroźniejszego 
wariantu Delta. W wypadku większości leków analizowa-
nych w badaniach klinicznych nie potwierdzono ich przy-
datności. Wśród nich znalazły się amantadyna i inwermec-
tyna, których skuteczności nie było w stanie potwierdzić 
żadne z badań klinicznych prowadzonych także w  Polsce. 

Tylko nieliczne leki uzyskały pozwolenie do stosowania 
w UE lub USA w związku z leczeniem COVID-19. Niestety, 
większość obecnie prowadzonych badań nie dostarcza 
silnych dowodów na ich skuteczność. Jednocześnie pro-
wadzenie dalszych badań dowodzących skuteczności na 
podstawie jednoznacznych punktów końcowych (hospitali-
zacja, wentylacja mechaniczna, zgon) w sytuacji łagodnych 
przebiegów choroby powodowanych przez SARS-CoV-2 
będzie bardzo utrudnione. Wśród leków znajdujących się 
obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych najbardziej 
obiecujące wstępne wyniki odnotowano po zastosowaniu 
inhibitora proteazy Xocova (S-217622) oraz interferonu  
lambda 1a. 

Leczenie jest oczywiście naturalną konsekwencją zakażenia 
i wstąpienia objawów klinicznych o różnym stopniu nasilenia, 
ale nie zastąpi właściwie i konsekwentnie prowadzonej pro-
filaktyki, na którą składają się określone działania organów 
sanitarnych państwa, zrozumienie i akceptacja tych działań 
przez społeczeństwo, egzekwowanie prawne ustalonych spo-
sobów profilaktyki danego zakażenia oraz dostęp do środków 
ochronny osobistej i dobrych jakościowo szczepionek profi-
laktycznych. Należy powtarzać jak mantrę to, o czym mówił 
w swym 85. wystąpieniu 11 stycznia 2022 r. dr H. Kluge, dyrek-
tor generalny WHO na Europę − na prawidłowo prowadzoną 
profilaktykę zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy (choć 
zasady znane są od dziesiątków lat) składają się:

Według WHO do 14 lutego 2023 r. zaszczepiono przynajmniej dwiema dawkami różnych szczepionek przeciw  
SARS-CoV-2 ponad 5 mld ludzi. Wykazano, że podanie dwóch dawek zmniejsza 15,5-krotnie ryzyko objawowej choroby 
i ponad 50-krotnie zmniejsza ryzyko zgonu. Oznacza to, że nawet najlepsze leczenie, zwykle kosztowne i nie zawsze 
skuteczne, nie zastąpi odpowiednio prowadzonego programu szczepień profilaktycznych ani działań prozdrowotnych. 

Rysunek 9. Zalecenia dotyczące profilaktyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na podstawie: https://www.who.int/europe/news/
item/10-01-2023-statement---science--surveillance--responsibility--the-essentials-to-addressing-the-ongoing-
covid-19-challenge, dostęp 17.02.2023 r

Program szczepień ochronnych (szczepionki muszą być szeroko dostępne i dostosowywane 
okresowo do dominującego wariantu wirusa z uwagi na typową dla RNA wirusów, postępującą 
w czasie zmienność SARS-CoV-2)

Stosowanie dawek przypominających tzw. „boosters” po 3 dawce szczepionki (na chwilę obecną  
nie wiadomo jak często będzie konieczne stosowanie kolejnych dawek przypominających)

Stosowanie odpowiednich jakościowo masek ochronnych (przynajmniej FFP2)

Utrzymywanie pewnego dystansu przy kontaktach z innymi osobami, szczególnie tymi,  
które demonstrują objawy infekcji dróg oddechowych 

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń, w których przebywają i gromadzą się ludzie 
oraz unikanie zatłoczonych przestrzeni;

Częste mycie i dezynfekowanie rąk
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Słowniczek

ACE2 (konwertaza angiotensyny typu II, enzym konweru-
jący angiotensynę, ACE II): enzym przekształcający nieak-
tywną angiotensynę w aktywną; występuje na powierzchni 
różnych komórek (np. w płucach czy w nerkach) i jest recep-
torem dla wirusa SARS-CoV-2

Adenowirus: wirus DNA, odpowiada za infekcje wirusowe 
u dzieci oraz dorosłych. Atakuje głównie drogi oddechowe, 
układ pokarmowy i wzrokowy

Białko S kolca: odpowiada za wiązanie z receptorem 
komórki żywiciela, inicjuje infekcję

Breakthrough infection: infekcja przełamująca ochronę 
immunologiczną uzyskaną w wyniku szczepienia

Burza cytokinowa: patologiczna, gwałtowna, potencjalnie 
śmiertelna reakcja układu immunologicznego związana 
z nadmierną produkcją cytokin prozapalnych i reakcją 
komórek układu odpornościowego

Choroba autoimmunologiczna: dysfunkcja układu immuno-
logicznego objawiająca się atakowaniem własnych komórek 
uznawanych przez układ odpornościowy za ciała obce

Coxsackie sp. (koksakiwirus): grupa wirusów odpowiedzial-
nych za różne infekcje zarówno u dorosłych, jak i u dzieci

Coxiella burnetti: gram-ujemna bakteria, wywołuje cho-
robę zwaną „gorączką Q”

CRP: białko C-reaktywne, wskaźnik stanu zapalnego 
w organizmie 

DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy, w którym jest zapisana 
informacja genetyczna człowieka, taka jak np. kolor oczu 
czy włosów, przechowywany jest w jądrze każdej komórki

EBV: wirus Epsteina-Barr powodujący mononukleozę

ECMO: pozaustrojowa oksygenacja membranowa – metoda 
krążenia pozaustrojowego służąca do czasowego zastępo-
wania uszkodzonych płuc

EMA (Europejska Agencja Leków): zapewnia ocenę naukową, 
nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych w UE

FDA (Agencja Żywności i Leków): amerykańska agencja rzą-
dowa, zajmuje się kontrolą żywności i paszy, suplementów 
diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń 
medycznych, urządzeń emitujących promieniowanie (w tym 
niemedycznych), materiałów biologicznych i  preparatów 
krwiopochodnych

Genom: całość materiału genetycznego organizmu

GFR: wskaźnik filtracji kłębuszkowej, określa wielkość 
przesączania kłębuszkowego w  nerkach, służy ocenie 
wydolności nerek

GISAID: międzynarodowa baza genomów koronarowirusa

HADS: skala depresji i lęku służąca ocenie tych zaburzeń

Haemophilus influenzae: bakteria przenoszona drogą kro-
pelkową, wywołująca głównie zakażenia układu oddecho-
wego i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Heparyna drobnocząsteczkowa: substancja hamu-
jąca krzepnięcie krwi, stosowana w  lecznictwie w celach 
przeciwzakrzepowych

Homolog: geny  o wysokim stopniu podobieństwa w róż-
nych organizmach, pochodzące od ich wspólnego przodka

HRCT: tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości

IBD (zespół jelita nadwrażliwego): choroba przewlekła 
układu pokarmowego charakteryzująca się bólami brzucha 
i zaburzeniami rytmu wypróżnień

Kardiomiopatia: choroba mięśnia sercowego

MIS-C: wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany 
z COVID-19, jest powikłaniem po zakażeniu wirusem 
SARS-CoV-2

Mutacja: nagła, skokowa zmiana  materiału 
genetycznego komórki

NEXTSTRAIN: międzynarodowa baza genomów 
koronarowirusa

Odporność humoralna: reakcja organizmu na pojawiający 
się antygen związana z produkcją i działaniem przeciwciał

Odporność komórkowa: odporność, za którą są odpowie-
dzialne uczulone limfocyty T

„Palce covidowe”: jeden z objawów zakażenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2. Są to odmrozinopodobne zmiany skórne 
pod postacią rumienia, sinego zabarwienia skóry, niekiedy 
pojawiają się także obrzęk czy wysięk

PASC: inna nazwa post-COVID, zespół post-COVID określa 
szereg objawów oraz dysfunkcji narządów, które mają zwią-
zek z przebytym zakażeniem SARS-CoV2

Parwowirus: ludzki parwowirus B19,  atakuje dorosłych 
i dzieci, charakterystyczną cechą zakażeń parwowirusem 
B19 jest występowanie wysypki i bólów stawowych

PIMS-TS: pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny cza-
sowo związany z COVID-19

Post-COVID: zespół objawów oraz dysfunkcji narządów, 
które mają związek z przebytym zakażeniem SARS-CoV2

POTS (zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej): zaburze-
nie krążenia krwi związane z zakłóceniami ze strony autono-
micznego układu nerwowego regulującego funkcje, których nie 
kontrolujemy świadomie, w tym tętno, ciśnienie krwi. Do naj-
częstszych objawów należą: zawroty głowy (niekiedy z omdle-
niami), trudności z koncentracją (mgła mózgowa), zmęczenie, 
ból głowy, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, nudności
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Przeciwciała: białka rozpoznające i wiążące elementy obce 
dla organizmu (np. bakterie, wirusy), co umożliwia ich likwi-
dację przez układ odpornościowy

Przeciwciała monoklonalne: zbiór  przeciwciał  wykazują-
cych jednakową swoistość wobec danego  antygenu, prze-
ciwciała monoklonalne są używane jako leki

RBD: domena wiążąca receptor, region kolca S1 wirusa 
SARS-CoV-2

RNA: kwas rybonukleinowy, drugi po DNA rodzaj kwasu 
nukleinowego, również niosący informację genetyczną. 
U ludzi pełni funkcję „pomocniczą” dla DNA. Dla niektó-
rych wirusów, w tym SARS-CoV-2, stanowi jedyny materiał 
genetyczny

RWD: dane pochodzące z realnej praktyki

SARS-CoV-2: wirus odpowiedzialny za wystąpienie choroby 
COVID-19 

Siność siatkowata: zaburzenie dotyczące naczyń krwiono-
śnych w skórze kończyn, rzadziej tułowia, którego objawem 
jest sina lub sinoróżowa mozaika na skórze

Szczepionka biwalentna (dwuwalentna, dwuskładnikowa): 
szczepionka przeciw COVID-19, preparat chroniący zarówno 
przed oryginalnym wirusem SARS-CoV-2, jak i Omikronem 
w podwariantach BA.4 oraz BA.5

TLCO: badanie zdolności dyfuzji gazów w  płucach, ocena 
czynności płuc w  przebiegu większości chorób śródmiąż-
szowych (w diagnostyce tych chorób i  monitorowaniu ich 
przebiegu)

Transmisja wirusa: przenoszenie się wirusa

Ucieczka przed układem immunologicznym: gdy wirus 
mutuje w taki sposób, że przeciwciała wytwarzane przez 
układ odpornościowy zaszczepionego człowieka albo 
ozdrowieńca są skuteczne przeciwko jego pierwotnej 
odmianie, ale gorzej  sobie radzą  z  nowymi wariantami 

wirusa, wtedy mamy do czynienia z tak zwaną ucieczką 
immunologiczną wirusa. Wskutek niej osoby już zaszcze-
pione albo te, które mają za sobą chorobę COVID-19, mogą 
zostać ponownie zarażone, jak również zachorować po raz 
drugi

Układ immunologiczny (układ odpornościowy): odpowiada 
za funkcjonowanie mechanizmów odporności w organizmie

Warianty wirusa SARS-CoV-2: nowe odmiany wirusa 
powstałe w wyniku mutacji

Współczynnik R: wskaźnik R pokazuje, jaka jest zaraźli-
wość − ile osób może zarazić jeden pacjent, u którego stwier-
dzono zakażenie COVID-19. Jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 
1, to oznacza, że jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, 
a tym samym można mówić, że epidemia wciąż się rozwija. 
Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia 
wygasa i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie

Variant of Consent (wariant budzący obawy): wariant 
wirusa SARS-CoV-2 o potwierdzonej zwiększonej zakaźno-
ści i cięższym przebiegu COVID-19

Zachorowalność: dotyczy nowych przypadków 
zachorowania

Zapadalność: dotyczy istniejących przypadków choroby

Zespół Guillaina-Barrégo: choroba nerwów obwodowych, 
w wyniku której dochodzi do szybko postępującego osła-
bienia mięsni

Zespół przewlekłego zmęczenia: charakterystycznym 
objawem zespołu przewlekłego zmęczenia jest skrajne 
i obezwładniające poczucie wycieńczenia. Osoby cierpiące 
na ten zespół źle śpią i budzą się zmęczone. Często mie-
wają bóle głowy, mięśni oraz  stawów, bolące gardło, pro-
blemy z koncentracją i pamięcią

Zespół Reye’a: choroba  dotykająca zwykle dzieci (około 
50% śmiertelności), która powoduje patologiczne zmiany 
w wielu narządach, głównie w mózgu i wątrobie
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