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Wstęp
Zagrożenia zdrowotne związane z pandemią COVID-19
są obecnie gorącym tematem ogólnoświatowej dyskusji, daleko wykraczającej poza zakres stricte medyczny.
W dyskursie publicznym zakażenie koronawirusem
SARS-CoV-2 często jest porównywane z grypą. Zauważono, iż droga szerzenia się oraz objawy kliniczne
w przypadku zakażenia oboma tymi wirusami są podobne. Zarówno w COVID-19, jak i w grypie nierzadkie jest
też występowanie powikłań związanych z układem sercowo-naczyniowym. Dlatego interesująca wydaje się próba zestawienia powikłań kardiologicznych w przebiegu
zakażenia wirusem grypy i wirusem SARS-CoV-2.
W trakcie różnych infekcji wirusowych kardiomiocyty
mogą być uszkadzane w wyniku bezpośredniego działania wirusa lub też pośrednio, poprzez odpowiedź zapalną organizmu. W efekcie tzw. burzy cytokinowej
i odpowiedzi zapalnej o charakterze ogólnoustrojowym
dochodzi do groźnych powikłań obejmujących wiele
narządów, w tym również dotyczących układu sercowo-naczyniowego.
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Należy podkreślić, że ani koronawirusy, ani wirusy grypy nie cechują się typowym kardiotropizmem, a ich
oddziaływanie na układ sercowo-naczyniowy zachodzi
w mechanizmie kardiotoksyczności lub powinowactwa do receptorów ACE. Zapalenie mięśnia sercowego w infekcji wirusem grypy stanowi efekt patologicznych mechanizmów immunologicznych. W przypadku
COVID-19 mięsień sercowy jest uszkadzany głównie
w wyniku burzy cytokinowej (wtórnej do zaburzeń równowagi między poszczególnymi subpopulacjami limfocytów T), a także z powodu nieprawidłowego działania
osi receptor ACE2–angiotensyna. Nie należy przy tym
zapominać, iż do uszkodzenia miokardium może również dochodzić wskutek zaburzeń w układzie oddechowym, wtórnie do hipoksemii i hipoksji tkankowej [1–3].
Aktywacja procesu zapalnego w mięśniu sercowym
może prowadzić do zmian w kardiomiocytach, tkance
śródmiąższowej, naczyniach wieńcowych czy osierdziu.
Konsekwencją zmian zapalnych na poziomie tkankowym
jest m.in. aktywacja procesów włóknienia na poziomie
narządowym, prowadząca w konsekwencji do zaburzeń
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kurczliwości ścian lewej komory i do rozwoju niewydolności serca. Szacuje się, że nawet do 70% kardiomiopatii
idiopatycznych powstaje w efekcie przebycia wirusowego
zapalenia mięśnia sercowego.
Dotychczasowe dane dotyczące przebiegu COVID-19
są niepokojące i mogą wskazywać na stosunkowo częste
występowanie powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Istotne jest zatem wdrożenie
właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, zarówno w fazie ostrej infekcji wirusowej, jak
i w okresie poinfekcyjnym. Ze względu na masowy charakter zakażeń SARS-CoV-2 oraz grypy istnieje potrzeba
ciągłego aktualizowania rzeczywistej częstości występowania powikłań związanych z infekcją oraz szczegółowego zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych prowadzących do powikłań sercowo-naczyniowych w populacji zakażonych.

Potencjalny mechanizm wnikania
wirusa SARS-CoV-2 i grypy do komórek
oraz zmian patologicznych na
poziomie komórkowym i tkankowym
Wirus SARS-CoV-2 przyłącza się do komórek gospodarza za pomocą swoistego białka szczytowego (spike protein), wykorzystując przy tym receptor dla enzymu konwertującego angiotensynę (ACE2) w procesie fuzji z błoną komórkową. Receptor ACE2 wykazuje ekspresję m.in.
w układzie sercowo-naczyniowym, w tym w komórkach
śródbłonka oraz komórkach mięśni gładkich naczyń
krwionośnych, a także w fibroblastach, co pozwala wirusowi SARS-CoV-2 na wnikanie do komórek układu
sercowo-naczyniowego [2]. Ponadto poprzez związanie
wirusa SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 następuje utrata funkcji enzymatycznej tego receptora [4, 5]. W warunkach fizjologicznych do receptora ACE2 przyłącza się
angiotensyna II, która następnie jest hydrolizowana do
angiotensyny I – substancji o działaniu rozkurczającym
i przeciwzapalnym. Po związaniu wirusa SARS-CoV-2
z receptorem ACE2 brak jest możliwości hydrolizy angiotensyny II do angiotensyny I. Następuje więc wzrost
stężenia angiotensyny II, co z kolei powoduje skurcz
i przebudowę naczyń, stan zapalny oraz zwłóknienie.
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Okazuje się jednak, że niektóre wirusy grypy także mogą
oddziaływać na receptor ACE2. W badaniach prowadzonych przez Liu i wsp., a także Zou i wsp. na modelach
mysich stwierdzono obniżenie ekspresji ACE2 po zakażeniu wirusem grypy A [6]. W tym przypadku zmniejszenie stężenia ACE2 wydaje się jednak spowodowane
innym mechanizmem, polegającym na rozszczepieniu
ACE2 przez neuraminidazy uwalniane z wirionów grypy.
SARS-CoV-2 oraz wirus grypy mogą zatem oddziaływać
na układ sercowo-naczyniowy w podobny sposób – poprzez regulację czynności receptora ACE2, wpływając
tym samym na wzrost stężenia angiotensyny II.

Porównanie patomechanizmów
zdarzeń sercowo-naczyniowych
związanych z COVID-19 i wirusem grypy
Wiele mechanizmów oddziaływania wirusa SARS-CoV-2
i grypy na układ sercowo-naczyniowy jest do siebie zbliżonych. Zasadnicze podobieństwa zostały wyszczególnione poniżej:
• Zwiększenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych poprzez bezpośrednie wnikanie do komórek
mięśnia sercowego za pomocą właściwych dla danego wirusa receptorów lub pośrednio poprzez ogólnoustrojową odpowiedź zapalną.
• Indukowanie tzw. burzy cytokin, powstającej w wyniku gwałtownej nadmiernej reakcji immunologicznej
na zakażenie wirusowe. Nadprodukcja cytokin prozapalnych wywołuje liczne niekorzystne zmiany w sercu i naczyniach krwionośnych.
• Aktywacja czynników krzepnięcia, proteazy fibrynolizy i zakrzepicy immunologicznej, sprzyjające pojawieniu się koagulopatii. Należy jednak zaznaczyć, że
indukcja czynników krzepnięcia wydaje się relatywnie wyższa u pacjentów z COVID-19 w porównaniu
z pacjentami zakażonymi wirusem grypy.
• Podwyższenie poziomu inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-1, plasma activator inhibitor 1).
• Powikłania zakrzepowo-zatorowe w wyniku małopłytkowości immunologicznej. Jednakże badanie
z próbek z autopsji od pacjentów z COVID-19 i pacjentów z H1N1 wykazało aż dziewięciokrotnie więk-
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szą liczbę mikroskrzeplin pęcherzykowych u pacjentów z COVID-19 w porównaniu z pacjentami zakażonymi grypą.
Istnieją też jednak istotne różnice w patomechanizmach
oddziaływania SARS-CoV-2 i wirusów grypy w układzie
sercowo-naczyniowym (tab. 1).
Tabela 1. Odmienności patomechanizmów działania wirusów
grypy oraz SARS-CoV-2 w układzie sercowo-naczyniowym.
Porównywana cecha

Wirus grypy

SARS-CoV-2

Typ interferonu indukowany IFN I, IFN II
w nabłonku oddechowym

IFN I, IFN III (niska indukcja)

Poziom indukcji czynników
krzepnięcia

niższy

wyższy

Ryzyko zgonu związanego
z wysokim poziomem
D-dimerów

niższe

wyższe

Częstotliwość wystąpienia
zdarzeń zakrzepowych
korelujących z infekcją
śródbłonka

niska

wysoka
(w COVID-19
obserwowany
endotheliitis)

Komentarz do tabeli:
1. Różnice w produkcji IFN podczas zakażenia wirusem
grypy i SARS-CoV-2 mogą wpływać na odmienności
powikłań sercowo-naczyniowych w obu zakażeniach.
2. Różne ryzyko zgonu u chorych z podwyższonym stężeniem D-dimerów, w zależności od rodzaju wirusa,
może wynikać z odmiennego wpływu na czynniki
krzepnięcia oraz udziału różnych typów mediatorów
zapalenia.
3. Zakażenie SARS-CoV-2 wywołuje zapalenie
śródbłonka, co wydaje się wynikać z dużego powinowactwa tego wirusa do śródbłonkowych receptorów
ACE2. Indukcja apoptozy i pyroptozy zdaje się odgrywać ważną rolę w uszkodzeniu komórek śródbłonka
u pacjentów z COVID-19. Zapalenie śródbłonka (endothelitis) może wyjaśniać ogólnoustrojowe upośledzenie funkcji mikrokrążenia w różnych łożyskach
naczyniowych i groźne kliniczne następstwa u pacjentów z COVID-19 [7, 8].
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Ostre zespoły wieńcowe
Ostre zespoły wieńcowe (OZW) występują jako powikłanie zarówno COVID-19, jak i grypy. Częstość
tego powikłania szacuje się na ok. 0,5–0,6% pacjentów
w przypadku SARS-CoV-2, która jednak wzrasta ok.
13 razy u chorych hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) i sięga wówczas ok. 8% [9–11].
Natomiast w przypadku grypy ogólną częstość występowania OZW szacuje się na poziomie 1,1% [10]. Należy
zaznaczyć, że liczby dotyczące częstości występowania
OZW jako powikłania po grypie mogą być zaniżone
ze względu na fakt, iż testy genetyczne lub antygenowe
w przypadku infekcji grypowych nie są powszechnie
wykonywane, tak jak ma to miejsce w zakażeniu SARS-CoV-2. Rozpoznawanie grypy opiera się zatem niemal
wyłącznie na objawach klinicznych. Potencjalne mechanizmy leżące u podstaw OZW spowodowanych infekcją
wirusową obejmują pęknięcie blaszki miażdżycowej,
skurcz tętnicy wieńcowej bądź tworzenie się mikrozakrzepów w wyniku ogólnoustrojowego stanu zapalnego lub burzy cytokin. Przykładowo aktywowane
makrofagi wydzielają kolagenazy rozkładające kolagen
stanowiący główny składnik czapeczki włóknistej na
blaszkach miażdżycowych, co może prowadzić do jej
pęknięcia. Wiadomo również, że aktywowane makrofagi wydzielają czynnik tkankowy – silny prokoagulant,
sprzyjający tworzeniu się skrzepliny na pękniętej blaszce
miażdżycowej [12]. U chorych na COVID-19 indukcja
czynników krzepnięcia jest stosunkowo wysoka w porównaniu z pacjentami zakażonymi wirusem grypy. Natomiast w infekcji grypowej kolejnym prawdopodobnym
mechanizmem zawału mięśnia sercowego jest indukcja płucnych interferonów typu I i II. Indukcja syntezy
płucnych interferonów typu I i III sprzyjająca wystąpieniu OZW w przebiegu grypy jest zaś znacznie niższa
w przypadku pacjentów z COVID-19 [13].
Warta odnotowania wydaje się obserwacja grupy 28
pacjentów przeprowadzona we Włoszech – sugerująca
możliwość występowania OZW u chorych z COVID-19
nawet przy braku cech zapalenia ogólnoustrojowego.
W obserwacji tej u 24 pacjentów zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST był pierwszym klinicznym
objawem zakażenia SARS-CoV-2, jeszcze przed uzyska-
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niem dodatniego wyniku testu. Nie można jednak z całą
pewnością stwierdzić, czy wystąpienie OZW u chorych
z rozpoznaną infekcją koronawirusem pozostawało
w związku przyczynowo-skutkowym, a nie było zwykłą
koincydencją [14].
Pandemia COVID-19 wpłynęła na leczenie i występowanie powikłań zawału serca także w inny sposób. Po jej
wybuchu liczba pacjentów zgłaszających się do szpitali
z powodu zawału serca paradoksalnie wyraźnie spadła.
Badania prowadzone przez szpital Nihon University
Itabashi w Tokio w Japonii wykazały, że w okresie pandemii zaobserwowano co prawda wzrost liczby pacjentów ze STEMI o 1,9%, ale jednocześnie – w porównaniu
z okresem sprzed pandemii – miał miejsce spadek liczby
chorych z NSTEMI o niemal 30%. Podobną zależność
stwierdzano w innych krajach, w tym również w Polsce.
Spadek liczby osób zgłaszających się do szpitala z powodu zawału serca może sugerować, że nie zgłaszały się one
w momencie pojawienia się pierwszych objawów OZW
w obawie zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 w szpitalu. Lęk pacjentów przed zachorowaniem na COVID-19,
nierzadko podsycany przez przekaz obecny w mediach
elektronicznych, mógł więc doprowadzić do spadku liczby zawałów leczonych prawidłowo we właściwym czasie
– co najprawdopodobniej przełoży się na wzrost występowania wczesnych i późnych powikłań zawału [15].
Warto także zwrócić uwagę na kolejny ważny aspekt,
związany z danymi statystycznymi dotyczącymi powikłań po infekcji wirusowej. Zgon w przebiegu zawału
mięśnia sercowego, który wystąpił u pacjenta w trakcie
lub bezpośrednio po infekcji wirusem grypy, nierzadko
bywa klasyfikowany jedynie jako powikłanie choroby
wieńcowej, a nie infekcji sensu stricto. Z tego powodu
informacja o przebytej grypie w akcie zgonu często zostaje pominięta, co powoduje fałszywe zaniżenie statystyk o doprowadzających do zgonu zawałach serca jako
powikłania pogrypowego. Z drugiej strony u pacjentów
z grypą i zapaleniem płuc świeży zawał serca może zostać przeoczony, gdy takie objawy, jak: duszność, ból
w klatce piersiowej, hipoksemia, gorączka i leukocytoza,
przypisywane są jedynie samemu zapaleniu płuc [16].
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Intensywne środowisko zapalne i prozakrzepowe, charakterystyczne dla zakażenia SARS-CoV-2, może predysponować do powstawania podostrej lub późnej zakrzepicy w stencie. Burza cytokin, która pojawia się 5–7 dni po
wystąpieniu objawów COVID-19, sprzyja zapoczątkowaniu kaskady krzepnięcia, aktywacji płytek krwi – odpowiedzialne są za to IL-6 i czynnik tkankowy (powodujący
też wzrost syntezy trombiny i fibryny). Szacuje się więc,
iż zakrzepica w stencie w przebiegu COVID-19 może
występować nawet 4 razy częściej niż zwykle [17–19].

Zapalenie mięśnia sercowego
Kolejnym powikłaniem ze strony układu sercowo-naczyniowego występującym w wyniku infekcji wirusowej jest zapalenie mięśnia sercowego. Zarówno w przebiegu infekcji SARS-CoV-2, jak i w wyniku zarażenia
wirusem grypy jest ono trudne do zidentyfikowania, ze
względu na brak możliwości pewnego wyeliminowania innych przyczyn mogących powodować myocarditis [1, 20, 21]. Dowody na zapalenie mięśnia sercowego
w przebiegu COVID-19 ograniczają się jednak do opisów
pojedynczych lub serii przypadków. Utrudnia to możliwość ustalenia definitywnego związku zapalenia mięśnia
sercowego z infekcją SARS-CoV-2 [22]. Mimo iż obraz
kliniczny jest często określany jako zapalenie mięśnia sercowego, w większości przypadków zajęcie mięśnia sercowego przez wirus SARS-CoV-2 nie zostaje udowodnione
w sposób jednoznaczny. Do tej pory stosunkowo nieliczne opisy przypadków dostarczają danych na temat patologii tkanki mięśnia sercowego u pacjentów z COVID-19.
Wyklucza to obecnie wyciąganie ostatecznych wniosków
na temat relacji między zachorowaniem na COVID-19
a wystąpieniem myocarditis [23]. W badaniach patologicznych RNA wirusa można było wykryć w 5/12 (42%)
i 24/39 (61%) autopsji ofiar COVID-19 [24]. Co ciekawe,
pomimo stosunkowo dużej częstości występowania genomu wirusa u chorych zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2, u żadnego pacjenta nie stwierdzono typowych
cech ostrego zapalenia mięśnia sercowego. Przyjęto więc,
że wirus jest obecny w przestrzeni śródmiąższowej i makrofagach, gdyż w kardiomiocytach nie odnaleziono materiału genetycznego SARS-CoV-2 [25, 26].
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W przypadku wirusa grypy typu A jest podobnie, mimo
potencjalnego uszkodzenia serca wskutek odpowiedzi zapalnej na infekcję doniesienia o detekcji materiału wirusowego w ludzkim mięśniu sercowym są rzadkie [27]. Być
może do zmian zapalnych w mięśniu sercowym dochodzi
nie w okresie ostrej infekcji wirusowej, lecz później. W badaniu obejmującym osoby młode, których średnia wieku
wynosiła ok. 36 lat, wyzdrowiałe z zapalenia płuc o umiarkowanym nasileniu wywołanego przez COVID-19 bez
wcześniej choroby sercowo-naczyniowej (z wyjątkiem
nadciśnienia u 8%), wykonano rezonans magnetyczny
(MRI, magnetic resonance imaging) serca po 47 dniach od
wystąpienia objawów kardiologicznych. Objawy uszkodzenia mięśnia sercowego stwierdzono w obrazie MRI
u prawie 60% chorych [28]. Jeśli chodzi o zapalenie mięśnia sercowego związane z grypą, należy przypomnieć,
iż często występuje ono bez poważniejszych powikłań
ze strony układu oddechowego. W jednym z badań tylko
40% (6/15) pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego
w przebiegu grypy miało również udokumentowane zapalenie płuc [29]. Sugeruje to, że uszkodzenie mięśnia sercowego może być powikłaniem po stosunkowo łagodnym
przejściu infekcji grypowej układu oddechowego.
Porównując powikłania sercowo-naczyniowe wywołane
zakażeniem SARS-CoV-2 i wirusem grypy, należy również wziąć pod uwagę czas, jaki mija od zakażenia wirusem do oceny symptomów kardiologicznych będących
następstwem infekcji wirusowej. Zwróćmy uwagę na fakt,
że bardzo wysoka częstość (60%) zapalenia mięśnia sercowego i równie wysoka częstość (78%) nieprawidłowości
w obrazie MRI serca u pacjentów z COVID-19 została
stwierdzona dopiero 2 miesiące od zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 [30]. W przypadku grypy, jak donosi opis serii przypadków dotyczących zapalenia mięśnia sercowego
związanego z podtypem wirusa H1N1pdm2009, średni
czas od wystąpienia objawów grypy do zajęcia serca, wynosił 5,4 dnia. U 51% pacjentów z grypowym zapaleniem
mięśnia sercowego objawy kardiologiczne występowały
od 1. do 3. dnia choroby. W 13 (24%) z 58 przypadków
myocarditis współwystępował z zapaleniem płuc [31]. Interesujące jest podsumowanie wyników 277 sekcji zwłok
serca z 22 opublikowanych badań, które wykazało, że zapalenie mięśnia sercowego występuje rzadko w chorobie
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COVID-19 – potwierdzono je jedynie w przypadku 7,2%
autopsji chorych zmarłych w wyniku tej choroby. W przypadkach tych zapalenie mięśnia sercowego rozpoznano
jako nieswoiste nacieki zapalne, w 1,4% jako nacieki typowo limfocytarne [32].

Migotanie przedsionków i inne
zaburzenia rytmu serca
Infekcja wirusowa może skutkować powikłaniami w postaci zaburzeń rytmu serca. Najczęściej obserwowaną
arytmią jest migotanie przedsionków. Częstotliwość występowania tego powikłania wynosi 12,4% – w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19
oraz 15,8% – w przypadku chorych na grypę. Najczęściej
zdarza się ono u pacjentów z grypą sezonową [8]. Statystyki te dotyczą dość dużej populacji badanej: ok. 90 tys.
chorych na COVID-19 i ok. 46 tys. chorych na grypę.
Pacjenci z COVID-19 częściej byli otyli lub z nadwagą,
częściej mieli cukrzycę, nadciśnienie i dyslipidemię. Natomiast u pacjentów z grypą częściej występował wywiad
przewlekłej niewydolności serca, choroby naczyń obwodowych, przewlekłej obturacyjnej choroby układu oddechowego, marskości wątroby lub niedokrwistości z niedoboru żelaza [10].

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
i zatorowość płucna
Istnieje wiele opisów przypadków dotyczących zatorowości płucnej jako powikłania po przebytym COVID-19
lub grypie. Dokładny patomechanizm koagulopatii prowadzącej do zatoru tętnicy płucnej (PE, pulmonary embolism) w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie
jest w pełni poznany, ale wydaje się wieloczynnikowy [33,
34]. Podobnie istnieje niewiele danych na temat możliwego związku między ostrymi infekcjami dróg oddechowych wywołanymi przez wirusy grypy a występowaniem
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej [35]. Należałoby
więc w przyszłości położyć większy nacisk na poznanie
i zrozumienie związku między ostrymi infekcjami dróg
oddechowych a występowaniem PE. U pacjentów hospitalizowanych we Francji z powodu COVID-19 lub grypy
sezonowej zatorowość płucna jako powikłanie infekcji wi-
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rusowej układu oddechowego występowała z częstością
3,4% w przypadku chorych na COVID-19 i 0,9% w przypadku chorych na grypę sezonową [10]. Jednakże wysoką częstość występowania zatorowości płucnej związanej
z COVID-19 stwierdzono w innym badaniu, przeprowadzonym u 184 pacjentów hospitalizowanych na OIT
– u 31% z nich wystąpiły powikłania zakrzepowe, stanowiące 81% wszystkich incydentów zakrzepowych [36].
Istotnym wskaźnikiem wykorzystywanym w procesie
diagnostycznym zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości
płucnej jest oznaczenie poziomu D-dimerów w osoczu.
Wzrost stężenia D-dimerów koresponduje z ciężkością
przebiegu zapalenia płuc i jest również związany z wyższym ryzykiem wystąpienia PE [5, 37]. W badaniach porównawczych przeprowadzonych przez Yang Mei i wsp.
[38] miano D-dimerów było od początku podwyższone
w obu chorobach. Poziom tego biomarkera nadal wzrastał u chorych na COVID-19, lecz ze względu na brak
systematycznej oceny wartości tego parametru u pacjentów z grypą nie ma możliwości rzetelnej analizy porównawczej odnośnie do tego parametru. Wiadomo już natomiast, że chorzy na COVID-19 są narażeni na większe
ryzyko ostrej zatorowości płucnej, a podwyższone poziomy D-dimerów przy przyjęciu są predyktorem powikłań
zakrzepowych u pacjentów z COVID-19 [39]. Hospitalizowani pacjenci z COVID-19 są narażeni na większe ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – ze względu
na nasilony stan zapalny, podwyższenie czynników transkrypcyjnych indukowanych niedotlenieniem, zwiększoną lepkość krwi oraz długotrwałe unieruchomienie. Podczas gdy wstępne, anegdotyczne doniesienia opisywały
przypadki zatorowości płucnej rozpoznanej jednocześnie
z umiarkowanie nasiloną chorobą COVID-19, nowsze
badania sugerują, że żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe są zdecydowanie częstsze wśród pacjentów hospitalizowanych na OIT, pomimo systematycznej profilaktyki
przeciwzakrzepowej [36].
Ostatnim wartym uwagi czynnikiem, który może predysponować do wystąpienia zatorowości płucnej, jest pogrubienie ściany naczyń krwionośnych. Według Bai i wsp.
zgrubienie naczyń wydaje się wyraźnie częstsze u chorych
z COVID-19 w porównaniu z zapaleniem płuc o podłożu
innym niż w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 (59% vs 22%;
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p < 0,001) [39]. Szczegółowy patomechanizm tych zmian
pozostaje nie do końca wyjaśniony [40].

Niewydolność serca
Kolejnym powikłaniem, o którym należy wspomnieć, jest
niewydolność serca (HF, heart failure). W przebiegu infekcji wirusowej może dojść zarówno do zaostrzenia przewlekłej HF, jak i jej powstania de novo [41]. Pacjenci z tym
schorzeniem mają ograniczoną moc pracy serca (cardiac
power output), a także wydolność nerek i płuc, co czyni ich
bardziej podatnymi na powikłania spowodowane infekcją
wirusową [42]. Z dotychczasowych obserwacji wynika,
że u chorych hospitalizowanych z powodu grypy niemal
dwukrotnie częściej występuje wywiad przewlekłej HF
w porównaniu z pacjentami hospitalizowanymi z powodu
COVID-19 (8% vs ok. 14%) [10]. Z drugiej strony niewydolność serca de novo jest stosunkowo często stwierdzana
w następstwie zakażenia SARS-CoV-2. Początek objawów HF w wyniku infekcji wirusowej jest obserwowany
u ¼ pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19,
w tym aż u ⅓ przyjmowanych z tej przyczyny na OIT [41].
W przypadku grypy nie udało nam się znaleźć analogicznych danych. Szacuje się jednak, że w przebiegu tej choroby
dochodzi nawet do 90 tys. zgonów rocznie w skali światowej z powodu zdarzeń na tle sercowo-naczyniowym [43].

Porównanie śmiertelności z powodu
wirusa grypy i SARS-CoV-2
Do niedawna Światowa Organizacja Zdrowia (WHO,
World Health Organization) szacowała, że roczna śmiertelność z powodu grypy na całym świecie wynosi od
250 000 do 500 000 zgonów z dowolnej przyczyny związanej z zakażeniem. Jednak analizy statystyk z 2017 r.
wykazały znacznie wyższą śmiertelność, wynoszącą 290 000–650 000 zgonów związanych z grypą – i to
wyłącznie z przyczyn oddechowych [44, 45]. Na dzień
8 kwietnia 2021 r. można stwierdzić, że od początku pandemii COVID-19 zmarło 2 904 016 zakażonych (według
danych worldometers.info). Na całym świecie ok. 3,4%
zgłoszonych przypadków COVID-19 zakończyło się zgonem. Dla porównania szacuje się, iż grypa sezonowa zazwyczaj zabija mniej niż 1% zakażonych [46].
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We Francji w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r.
z powodu COVID-19 hospitalizowano 89 530 pacjentów
oraz 45 819 pacjentów z powodu grypy. Mediana wieku
chorych wynosiła 68 lat w przypadku COVID-19 i 71 lat
w przypadku grypy. Pacjenci z COVID-19 częściej byli
otyli lub z nadwagą, częściej mieli cukrzycę, nadciśnienie i dyslipidemię niż pacjenci z grypą. Chorzy na grypę
częściej mieli niewydolność serca, przewlekłą chorobę
układu oddechowego, marskość wątroby i niedokrwistość
z niedoboru żelaza. U pacjentów przyjmowanych do szpitala z rozpoznaniem COVID-19 częściej niż u chorych na
grypę rozwijały się: ostra niewydolność oddechowa, zatorowość płucna, wstrząs septyczny lub udar krwotoczny.
Rzadziej natomiast występowały zawał mięśnia sercowego bądź migotanie przedsionków. Śmiertelność szpitalna
wśród osób z wyżej wymienionymi chorobami współistniejącymi była wyższa u pacjentów z COVID-19 niż
u chorych na grypę (16,9% vs 5,8%) [10]. Wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 wydaje się zatem wyższy
niż w przypadku grypy sezonowej, mimo że obie choroby
dotykają głównie osób starszych (powyżej 65 lat) z potencjalnie słabszym układem immunologicznym. Większa
śmiertelność z powodu COVID-19 w porównaniu z grypą może wynikać z różnic w chorobach współistniejących
u pacjentów, patogenności wirusa, odporności populacji
i odpowiedzi immunologicznej gospodarza na infekcję.
W przypadku grypy od lat dostępne są szczepienia i zatwierdzone procedury leczenia. Natomiast ze względu
na krótki czas od momentu pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 w populacji brak jest jeszcze wypracowanego skutecznego schematu leczenia [10].
Trzeba jednak podkreślić, że nigdy wcześniej nie przeprowadzano masowo testów laboratoryjnych, w szczególności genetycznych (testy oparte na PCR) w celu potwierdzenia zakażenia wirusem grypy; rozpoznanie tej choroby
opierało się niemal wyłącznie na objawach klinicznych.
W przypadku obecnej pandemii dzieje się jednak inaczej – zwłaszcza testy PCR stosowane są na masową skalę
w rozpoznawaniu zakażenia SARS-CoV-2. Fakt ten może
znacząco wpływać na statystyki związane z obiema porównywanymi chorobami.
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Podsumowanie
Porównawszy wpływ wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusów
grypy na układ sercowo-naczyniowy, można stwierdzić
kilka zasadniczych różnic:
• Powikłania kardiologiczne związane z COVID-19 wydają się cięższe niż w przypadku grypy.
• Charakterystycznymi patologiami występującymi
w przebiegu COVID-19 są ogólnoustrojowa dysfunkcja i zapalenie śródbłonka (endotheliitis) [7, 47].
• W przeciwieństwie do grypy w przebiegu COVID-19
dochodzi do pogrubienia ściany naczyń krwionośnych płuc [40].
Potrzebne są bardziej szczegółowe badania z dłuższym
okresem obserwacji odległej, aby lepiej ocenić wpływ
SARS-CoV-2 na układ sercowo-naczyniowy. Częstość
występowania zawału mięśnia sercowego jest nieco wyższa w przypadku pacjentów zakażonych grypą niż SARS-CoV-2 (1,1% vs 0,6%). Podobną zależność obserwujemy
także w przypadku migotania przedsionków jako powikłania po infekcji wirusowej.
Obecnie trudno stwierdzić, czy zapalenie mięśnia sercowego stanowi bezpośrednie powikłanie infekcji wirusowej, czy raczej jest spowodowane nasiloną nieswoistą
odpowiedzią zapalną. Zarówno w przypadku wirusa
SARS-CoV-2, jak i wirusa grypy doniesienia o obecności
materiału genetycznego wirusa w ludzkim mięśniu sercowym (kardiomiocytach) nie zostały bowiem wystarczająco potwierdzone. Zapalenie mięśnia sercowego związane
z grypą często występuje bez poważniejszych powikłań
ze strony układu oddechowego. Brak objawów infekcji
wirusowej, zarówno w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak i wirusem grypy, niekoniecznie zatem wyklucza powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego.
Czas od momentu stwierdzenia infekcji do wystąpienia
powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego wydaje się znacznie dłuższy w przypadku SARS-CoV-2 (kilka
tygodni) niż w przypadku wirusa grypy (kilka dni). Występowanie odległych powikłań może być związane z tzw.
post-COVID syndrome.
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Streszczenie
Zagrożenia zdrowotne związane z pandemią COVID-19 są obecnie tematem ogólnoświatowej dyskusji. W dyskursie publicznym
zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 często jest porównywane z grypą. Zauważono, iż droga szerzenia się oraz objawy kliniczne
w przypadku zakażenia tymi wirusami są podobne. Podobieństwa dotyczą też powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Dlatego
interesująca wydaje się próba zestawienia powikłań kardiologicznych w przebiegu zakażenia wirusem grypy i wirusem SARS-CoV-2.
Aktywacja procesu zapalnego w mięśniu sercowym wskutek infekcji wirusowej może prowadzić do zmian w kardiomiocytach, tkance śródmiąższowej, naczyniach wieńcowych lub osierdziu. Konsekwencją zmian zapalnych jest m.in. aktywacja procesów włóknienia na poziomie narządowym, prowadząca do zaburzeń kurczliwości ścian lewej komory i do rozwoju niewydolności serca.

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, grypa, wirus, powikłania kardiologiczne

Abstract
The health risks of the COVID-19 pandemic are currently the subject of global debate. In the public discourse, SARS-CoV-2 coronavirus infection is often compared with the influenza virus. It was noticed that the route of spread and clinical symptoms, when infected with these viruses, are similar. The similarities also apply to complications in the cardiovascular system. That is why, an attempt to
compare cardiological complications in the course of infection with influenza and SARS-CoV-2 viruses seems to be interesting. We
juxtaposed differences and similarities in pathomechanisms of both viral infections and their clinical manifestation in cardiovascular system. Inflammatory process including endothelitis and activation of thrombosis look to be more pronounced in COVID-19. It
should be noted that lack of massive PCR testing during epidemics of influenza, as it was deployed in pandemic of SARS-CoV-2, may
affect statistics of infection and diagnosis of complications.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, influenza, virus, cardiological complications
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