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CUM TE AFECTEAZĂ?
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Boala Coronavirus 2019 (COVID-19) este o epidemie cauzată de
sindromul respirator acut sever 2, denumit și SARS-CoV-2(Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). În ciuda conștientizării
pe scară largă cu privire la COVID-19, un număr mare de oameni nu
cunosc modul în care acest virus afectează corpul uman.
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Proteinele de tip spin care înconjoară
coronavirusul se cuplează de
receptori ACE2 în principal pe
celulele alveolare de tip II, permițând
virusului să injecteze ARN-ul propriu
în celulă. ARN-ul virusului deturnează
celula și o determină să producă
copii ale virusului pe care le elimină
în alveolă. Celula gazdă este distrusă
în acest proces iar noile copii ale
virusului infectează celulele
învecinate.
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Fiecare săculeț de aer, sau alveola,
este înconjurată de capilare prin care
celulele sanguine roșii eliberează
dioxid de carbon (CO2) și absorb
oxigen (O2). Două tipuri de celule
alveolare facilitează schimbul de
oxigen/dioxid de carbon; Celule de
tipul I sunt destul de subțiri pentru a
lasă oxigenul să treacă prin ele. Iar
celulele de tip II secretă surfactant o substanță care umple alveola și
împiedică dezintegrarea acesteia.

Când sistemul imunitar atacă zona
infectată omoară și celulele
alveolare. Acest lucru afectează
schimbul de oxigen în trei feluri:
1) Alveolele intră în colaps din cauza
pierderii de surfactant din celulele
de tip II
2) Mai puțin oxigen intră în sânge din
cauza numărului redus de celule
alveolare de tip I
3) Mai mult lichid pătrunde în alveole
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După infectare, celulele de tip II transmit semnale de
inflamare care recrutează macrofage (celule
imunitare).
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Macrofagele eliberează citokine care cauzează
dilatarea vaselor sanguine, lucru care permite ca un
număr mai mare de celule imunitare să iasă prin
capilare și să ajungă în zona lezată.
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Se acumulează fluid în alveolă.
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Fluidul diluează surfactantul lucru care declanșează
colapsarea alveolei pulmonare diminuând schimbul de
oxigen și îngreunând respirația.
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Neutroﬁlele sunt recrutate în zona infectată. Acestea
eliberează specii reactive de oxigen (SRO) pentru a
distruge celulelei infectate

6

Celulele de tip I și II sunt distruse, lucru care duce la
colapsare alveolelor. Acest lucru cauzează Sindromul
de Detresă Respiratorie Acută (SDRA).

Stai acasă
Pot apărea simptome
(ex. Tuse seacă, febra,
etc.)
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Spitalizare
Pericol pentru
persoanele cu risc
ridicat; pot apărea și
alte infecții

Terapie intensivă
Posibil ca pacienții să
aibă nevoie de ventilare
mecanică și alte aparate
pentru susținerea vieții
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Dacă inflamația devine severă, lichidul bogat în
proteine poate pătrunde în circuitul sanguin și se
poate deplasa în alte părți ale corpului, acest lucru
cauzează Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic
(SRIS).

8

SRIS poate duce la șoc septic și insuﬁcienta multipla
de organ. Acest lucru poate avea consecințe fatale.

Pot apărea complicații
fără legătură cu
COVID-19
Cu îngrijirea medicală
potrivită, pacienții se pot
însănătoși pe perioada
acestui proces
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Acțiuni preventive

Momentan nu există tratament dovedit a ﬁ eﬁcient
împotriva COVID-19, deci adoptarea practicilor de
prevenirea a infectării este crucială. Aceste practici includ:
• Distanțare socială - păstrați o distanță de cel puțin 2
metri față de alte persoane când ieșiți din casă
• Spălarea adecvată a mâinilor - spălați-vă mâinile
pentru cel puțin 20 de secunde
• Tușiți sau strănutați în încheietura cotului sau în
batistă apoi spălați-vă pe mâine imediat

Infecția virală
Proteină
membranară

SARS-CoV-2 își începe călătoria în nas, gură, sau
ochi și coboară până în alveolele pulmonare.
Alveolele sunt mici săculeți de aer unde are loc
schimbul de oxigen/dioxid de carbon.

CE POȚI FACE?

Schimbul de oxigen

2 metri

2

6 pași

Păstrați-vă sănătatea

Încercați să aveți o dietă diversiﬁcată și sănătoasă, beți
multă apă, dormiți destul, faceți exerciții ﬁzice și
monitorizați-vă sănătatea mentală. Apelați la familie și
prieteni pentru suport moral.
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Rămâneți informați

Cu o situație care se schimbă de la o zi la alta, este
crucial să rămâneți informați astfel încât să știți dacă
situația se schimbă la nivel global sau local. Căutați doar
informațiile bazate pe dovezi și evitați informațiile false.
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Donati

Dacă situația ﬁnanciară va permite, luați în considerare o
donație către o campanie online sau o afacere locală care
suportă sistemul medical. Dacă aveți timp liber, luați în
considerare contribuția voluntară la inițiativele locale, cum
ar ﬁ distribuirea de alimente către persoanele care nu pot
ieși din case în această perioadă.

