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Wpływ infekcji rinowirusowych oraz SARS-CoV-2  
na uwalnianie czynników związanych z angiogenezą  

i krzepnięciem krwi w drogach oddechowych
The influence of rhinovirus infections and SARS-CoV-2 on the release of factors 

related to angiogenesis and blood coagulation in the respiratory tract
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Summary

Angiogenesis is a process of forming new vessels form existing ones. 
There are known numerous of pro-angiogenic and anti-angiogenic 
factors and the proportion between their expression determines the 
enhancement or inhibition of angiogenesis. Coagulation cascade is 
physiologically activated as a result of trauma or tissue disruption, but 
pathological prothrombotic processes are also caused by inflamma-
tion. It is postulated that viral infections exert a post-thrombotic effect 
and may increase angiogenesis. This article summarizes reports on the 
influence of respiratory viruses on angiogenesis and coagulation using 
the example of HRV and SARS-CoV-2.
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nesis, coagulation

Streszczenie

Angiogeneza to proces tworzenia nowych naczyń z tych już istniejących. 
Znanych jest szereg czynników zarówno proangiogennych jak i antyan-
giogennych, a proporcja pomiędzy ich ekspresją decyduje o nasilaniu lub 
hamowaniu angiogenezy. Kaskada krzepnięcia fizjologicznie jest aktywo-
wana wskutek urazu lub przerwania ciągłości tkanek, jednak patologicz-
ne procesy prozakrzepowe są wywołane również przez zapalenie. Postu-
lowane jest, że infekcje wirusowe mogą mieć działanie prozakrzepowe  
i mogą nasilać angiogenezę. W tym artykule przedstawiono podsumo-
wanie ostatnich doniesień o wpływie wirusów oddechowych na angio-
genezę i krzepnięcie na przykładach zakażeń HRV i SARS-CoV-2 

Słowa kluczowe: śródbłonek naczyniowy, SARS-CoV-2, rinowirusy, 
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Wykaz skrótów:

ACE2 – enzym konwertazy angiotensyny 2
BM – błona podstawna
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
EC – komórki śródbłonka
ECM – macierz zewnątrzkomórkowa
EGF – naskórkowy czynnik wzrostu
EndMT – Przejście endotelialno-mezenchymalne 
FDP – produkty degradacji fibryny
FGF – czynnik wzrostu fibroblastów
FVII – czynnik VII krzepnięcia
HIB-1α – czynnik indukowany hipoksją alfa
HRV – ludzki rinowirus

ICAM-1 międzykomórkowa molekuła adhezyjna-1
IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu
ILC2 – naturalne komórki limfoidalne 2
NETs – pułapki neutrofilowe (neutrophil extracellular 
traps)
PAF – czynnik aktywujący płytki
PAI – Inhibitor aktywatora plazminogenu
PDGF – płytkopochodny czynnik wzrostu
TAFI – aktywowany trombiną inhibitor fibrynolizy
TF – czynnik tkankowy 
TGF-β – transformujący czynnik wzrostu beta
TIMP – tkankowy inhibitor metaloproteinaz
TMPRSS2 – transbłonowa proteaza serynowa typu 2
tPA – tkankowego aktywatora plazminogenu
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Infekcje wirusowe układu oddechowego
Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji dróg oddecho-

wych, które w ok. 80% powodują zaostrzenie astmy oskrze-
lowej, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych [1]. Ok. 60% tych 
zaostrzeń spowodowanych jest zakażeniem ludzkim rino-
wirusem (human rhinovirus, HRV) [2]. U osób zdrowych, 
bez przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego, 
infekcje rinowirusowe mają przebieg bezobjawowy lub 
powodują typowe objawy przeziębienia takie jak wodnista 
wydzielina i obrzęk błony śluzowej nosa, kaszel, ból gardła 
[3]. Przebieg infekcji u chorych na astmę oskrzelową jest 
jednak cięższy m. in. ze względu na procesy patologicz-
ne zależne od funkcjonowania układu odpornościowego: 
przesunięcie odpowiedzi odpornościowej w kierunku od-
powiedzi zależnej od limfocytów pomocniczych Th2, ogra-
niczenie odpowiedzi interferonowej, co nierzadko prowa-
dzi do hospitalizacji. Ponadto dzieci, które bardzo wcześnie 
przebyły infekcje rinowirusowe wraz z towarzyszącymi świ-
stami oddechowymi, mają wyższe ryzyko rozwoju astmy 
już w dzieciństwie [4,5].

Ludzki rinowirus jest enterowirusem należącym do ro-
dziny Picornaviridae niezawierającym osłonki. Jego ma-
teriał genetyczny to jednoniciowy kwas rybonukleinowy 
(ribonucleic acid, RNA). Najważniejsze białka wirusa (viral 
proteins, VP) to VP1, VP2, VP3 i VP4 i białka niestruktural-
ne. Rinowirusy można podzielić ze względu na wykorzysty-
wane receptory wejścia do komórki: 90% HRV wykorzystu-
je międzykomórkową cząsteczkę adhezyjną (intercellular 
adhesion molecule, ICAM-1). Rzadziej wykorzystywane 
receptory to siarczan heparanu i receptor lipoprotein o ni-
skiej gęstości (low density lipoprotein receptor, LDLR) [6, 
7]. Wirus SARS-CoV-2 jest betakoronawirusem należącym 
do rodziny Coronaviridae zawierającym osłonkę. Jego 
materiał genetyczny to jednoniciowy RNA. Najważniejsze 
białka wirusa to białko S kolca (spike protein, S), białko E 
płaszcza (envelope protein, E), białko błonowe M (mem-
brane protein, M), białko N nukleokapsydu (nucleocapsid 
protein, N). Białko S jest odpowiedzialne za infekowanie 
komórek gospodarza drogą receptora enzymu konwertują-
cego angiotensynę 2 (angiotensin converting enzyme, ACE 
2) oraz transbłonowej proteazy serynowej typu 2 (trans-
membrane protease serine 2, TMPRSS2).

Szacuje się, że ok. 33% populacji przechodzi infekcje 
SARS-CoV-2 bezobjawowo [8]. Przebieg bezobjawowy nie 
jest jednak pozbawiony powikłań, ponieważ w dotychcza-
sowych nielicznych badaniach wykazano, że nawet połowa 
osób z przebiegiem bezobjawowym ma w obrazie tomo-
grafii komputerowej klatki piersiowej obraz tzw. „mato-
wej szyby” [9,10]. Spośród chorych objawowych ok. 14% 
miało przebieg ciężki (z dusznością, hipoksją, zajęciem co 
najmniej połowy płuc), 5% przebieg krytyczny (objawia-
jący się niewydolnością oddechową i wielonarządową),  
a u ok. 2,3% zakończył się zgonem [11]. Dane te dyna-
micznie się zmieniają, dlatego pełna analiza danych bę-
dzie możliwa po zakończeniu pandemii. Główne objawy 
infekcji koronawirusowej to kaszel, gorączka, bóle mięśni, 
utrata węchu i smaku, bóle głowy, duszność, ból gardła, 
biegunka. Objawy te zmieniają się w zależności od mutacji 
wirusa [12-16]. Najważniejsze powikłania zakażenia SARS-

uPA – urokinaza
VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego

VEGFR – receptor dla czynnika wzrostu śródbłonka na-
czyniowego

CoV-2 to niewydolność oddechowa, komplikacje sercowo 
naczyniowe, zakrzepowo-zatorowe, neurologiczne, zapal-
ne oraz wtórne infekcje [17]. 

Astma oskrzelowa, będąca przewlekłą chorobą zapalną 
układu oddechowego, okazała się – w przeciwieństwie do 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) - nie być 
czynnikiem ryzyka zachorowania i cięższego przebiegu  
COVID 19, co może wynikać ze słabszej ekspresji receptora 
ACE2 u pacjentów z atopią względem pacjentów z astmą 
nieatopową czy POChP [18,19]. Wyniki analiz epidemiolo-
gicznych wskazują, że u chorych na astmę nie występuje 
wyższe ryzyko intubacji niż u pacjentów bez współistnienia 
astmy [20]. Ponadto, glikokortykosterydy wziewne, które 
wykazują dużą skuteczność w leczeniu astmy alergicznej, 
powodują zmniejszenie ekspresji receptora ACE2 [21]. Na-
leży zaznaczyć jednak, że według danych z bazy Wielkiej 
Brytanii (OpenSAFELY) astma ciężka może stanowić ryzyko 
śmierci z powodu infekcji koronawirusowej, ale fakt ten 
może wynikać z powikłań związanych z ciężkim przebie-
giem astmy jako choroby podstawowej [22,23].

Tworzenie nowych naczyń
Proces tworzenia nowych naczyń (neowaskularyzacja) 

może nastąpić wskutek angiogenezy albo waskuloge-
nezy. Tworzenie naczyń pod wpływem bodźców mecha-
nicznych, inaczej arteriogeneza, nie będzie tu omawiana. 
Waskulogenezą określa się tworzenie naczynia de novo  
z komórek prekursorowych (angioblastów) w okresie pło-
dowym, które następnie różnicują się do komórek śródbłon-
ka. Angiogneza jest zaś tworzeniem nowych naczyń z już 
istniejących pod wpływem bodźców endogennych takich 
jak m.in. hipoksja. Podstawowe rodzaje angiogenezy to 
angiogeneza kiełkująca lub intruzywna (niekiełkująca). 
Angiogeneza kiełkująca polega na „kiełkowaniu” komó-
rek śródbłonka naczyniowego z już istniejącego naczynia, 
podczas gdy angiogeneza intruzywna to podział wcześniej 
istniejącego naczynia [24-26]. Błona podstawna (basement 
membrane, BM) oraz macierz zewnątrzkomórkowa (extra-
cellular matrix, ECM), która znajduje się tuż pod komór-
kami śródbłonka, muszą zostać naruszone zanim komór-
ki śródbłonka rozpoczną inwazję. Aktywowane komórki 
śródbłonka mają wysoki indeks mitotyczny, rozluźnione 
połączenia zamykające, ścisłe oraz przylegające, nasiloną 
zdolność migracji w kierunku bodźca angiogennego oraz 
uszkadzania macierzy błony podstawnej [26]. Kolejnym 
etapem procesu jest tworzenie struktury tubularnej wsku-
tek migracji i proliferacji komórek [27]. Angiogeneza intru-
zywna pomaga zaopatrzyć w naczynia obszar, w którym 
już występują naczynia, poprzez ich podział. Ten rodzaj 
angiogenezy nie wymaga migracji ani proliferacji komórek 
śródbłonka [28]. U pacjentów chorujących na ciężką astmę 
waskulatura jest o prawie połowę większa niż u pacjentów 
zdrowych [29]. Wykazano korelację między ilością naczyń 
krwionośnych w płucach (waskulatura), a stopniem ciężko-
ści astmy [30]. 

Angiogeneza stanowi ważny element remodelingu, 
czyli trwałej przebudowy oskrzeli, a najważniejsze zmia-
ny strukturalne i funkcjonalne w tym procesie to powsta-
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Czynniki Angiogeneza HRV SARS-CoV-2 Rola

VEGF ↑ ↑ [40,41]
(bw) in vitro

↑ [46] in vitro
 [42,47]
in vivo

Zwiększanie przepuszczalności naczyń, 
zmniejszanie bariery [51] VEGF fosforyluje  
i internalizuje VE-kadherynę, więc zwiększa 
przepuszczalność [43]. Cytokiny prozapalne, 
proteazy, leukotrieny, PAF zwiększają 
ekspresję [44]

VEGF R ↑ ↑ (bw) in vitro ↑ [42] in vivo Wpływa na proliferację, przeżywalność, 
migrację i przepuszczalność [48]

TGF-β ↑ niskie 
stężenie
↓ wysokie 
stężenia

↑ [76] in vitro ↑ [60] in vitro Niskie stężenia promują angiogenezę 
poprzez zwiększoną proliferację, podczas 
gdy niskie hamują. TGF-β zwiększa ekspresję 
cytokin proangiogennych [77]

angiopoetyna 1 ↑ ↑ (bw) in vitro
- [41] in vitro

↑ [78] in vivo Dojrzewanie i stabilizowanie 
nowopowstałych naczyń [79]

angiopoetyna 2 ↑ w obecności 
VEGF
↓ bez VEGF

↑ (bw) in vitro
- [41]in vitro

↑ [78] in vivo W obecności VEGF działa proangiogennie, 
ale bez obecności VEGF hamuje 
angiogenezę. Cytokiny prozapalne, 
proteazy, leukotrieny, PAF zwiększają 
ekspresję [44]

czynniki wzrostu:
(m.in. FGF, PDGF, 
IGF-1, EGF)

↑ ↑ [40] in vitro ↑ [42], [47] in 
vivo

Zwiększenie ekspresji VEGF i proliferacji [77]

HIF-1α ↑ ↑ [80] ↑ [80] Ekspresja HIF pod wpływem hipoksji 
zwiększa ekspresję VEGF  

IL-1, IL-6, TNF-α ↑ 
[81] in vitro

↑ [39,40] 
in vitro
↑ [52] in vivo 

↑ [82] in vitro 
↑ [47] in vivo

Zwiększają ekspresję VEGF [51]

IL-4, IL-5, IL-13 ↑ ↑ [40] in vitro
↑ [52] in vivo

↑ [47] in vivo Zwiększanie ekspresji VEGF
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wanie nowych naczyń, zwiększona powierzchnia naczyń 
średnich i małych oskrzeli, zwiększone krążenie, nasilona 
przepuszczalność naczyń i tworzenie się obrzęku w ścianie 
oskrzeli. Przesącz kumuluje się, wpływając na grubość tej 
ściany [30-32]. Zwiększoną waskulaturę w lamina propria 
obserwuje się już u dzieci z astmą lub atopią [33]. Silniej-
sze unaczynienie prowadzi do pogrubienia ściany oskrze-
li, która może spowodować krytyczne zwężenie oskrzeli 
[34]. Przejście endotelialno-mezenchymalne (endothelial 
to mesenchymal transition, EndMT) jest to proces zmiany 
fenotypu komórki śródbłonka naczyniowego w komórkę 
mezenchymalną, np. miofibroblast. Taka zmiana odgrywa 
istotną rolę podczas rozwoju, ale u osób dorosłych może 
przyczyniać się do rozwoju chorób (nadciśnienie płucne, 
POChP, choroby sercowo naczyniowe). Główny czynnik 
warunkujący taką zmianę fenotypu komórek śródbłonka 
naczyniowego to transformacyjny czynnik wzrostowy beta 
(transforming growth factor β, TGF-β) [35]. Proces EndMT  
nie jest zbadany w kontekście astmy oskrzelowej, ale przy-
puszcza się, że może być powiązany z pogrubieniem mię-
śni gładkich, jak wykazano w modelu mysim [36]. 

Wpływ infekcji wirusowych na uwalnianie czyn-
ników związanych z angiogenezą 

Postuluje się, że wiele wirusów wykazuje działanie pro-
angiogenne poprzez m.in. zwiększanie ekspresji naczy-
niowego czynnika wzrostu A (vascular endothelial gro-
wth factor, VEGF A), np. wirus mięsaka Kaposiego, wirus 
opryszczki pospolitej, wirus Epstein-Barr [37]. Do chwili 
obecnej przeprowadzono niewiele szczegółowych badań 
nad wpływem wirusów oddechowych na angiogenezę in 
vivo oraz śródbłonek naczyniowy, szczególnie w środowi-
sku alergicznym. Chałubiński i wsp. wykazali, że śródbłonek 
naczyniowy może być efektywnie infekowany rinowirusem 
HRV 16 in vitro, wykazując odpowiedź zapalną i prze-
ciwwirusową [38]. Gawrysiak i wsp. stwierdzili, że zaka-
żenie śródbłonka powoduje spadek migracji, integralności, 
proliferacji i żywotności komórek śródbłonka w pierwszej 
dobie po zakażeniu HRV 16 [39]. Gajewski i wsp. wykazali, 
że środowisko alergiczne nasila wydzielanie cytokin cha-
rakterystycznych dla zakażenia HRV [40]. Wpływ rinowiru-
sa HRV i koronawirusa SARS-CoV-2 na uwalanie czynników 
związanych z angiogenezą przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wpływ infekcji rinowirusem HRV i koronawirusem SARS-CoV-2 na uwalnianie wybranych czynników związanych z angiogenezą. (bw) 
– badania własne, ND – brak badań
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Większość wyników badań wskazuje, że rinowirusy 
zwiększają wydzielanie cytokin o właściwościach proan-
giogennych (Tabela 1.) Stymulacja nadsączami z hodowli 
zainfekowanych HRV komórek nabłonka oddechowego 
powoduje zwiększoną angiogenezę in vitro, a u dzieci 
przechodzących zaostrzenie rinowirusowe astmy atopo-
wej obserwuje się zwiększoną sekrecję VEGF w wydzielinie  
z  nosogardła [41]. Postuluje się, że infekcje rinowiruso-
we w dzieciństwie mogą być przyczyną rozwoju astmy 
w późniejszym wieku [5]. Wirus SARS-CoV-2 indukuje eks-
presję wielu cytokin, które mają silne działanie proangio-
genne, jednakże zwiększa też istotnie odpowiedź inter-
feronową oraz ekspresję angiopoetyny 2, które działają 
przeciwstawnie. Za przewagą czynników proangiogen-
nych przemawia fakt, że w biopsjach post mortem angio-
geneza była wyższa prawie 3-krotnie od tej występującej 
przy grypie [42]. 

VEGF jest głównym czynnikiem proangiogennym. Ro-
dzina VEGF składa się z kilku wariantów, jednak najważ-
niejszym jest VEGF A. VEGF zwiększa proliferację, migrację, 
przepuszczalność śródbłonka; zwiększa adhezję monocy-
tów, proliferację komórek mięśni gładkich, migrację ko-
mórek tucznych, eozynofilów oraz bazofilów [34]. Wpły-
wa na zaburzenie właściwości barierowych śródbłonka 
naczyniowego, ponieważ m.in. fosforyluje i internalizuje 
VE-kadherynę, prowadząc do zwiększa przepuszczalności 
monowarstwy komórek [43]. Prozapalne cytokiny i prote-

azy oraz mediatory zapalne m.in leukotrieny i czynnik ak-
tywujący płytki (platelet-activating factor, PAF), zwiększają 
ekspresję VEGF [44]. Natomiast leki stosowane w leczeniu 
astmy oskrzelowej, salmeterol i flutykazon, zmniejszają  
in vitro produkcję VEGF [45]. Zaobserwowano, że rinowi-
rusy in vitro zwiększają wydzielenie VEGF [40,41]. Podob-
nie, koronawirus SARS-CoV-2 zwiększa produkcję VEGF  
in vivo [42,46,47]. Najważniejsze receptory dla VEGF  
(VEGFR) to VEGFR1, VEGFR2 i VEGFR3. Poprzez nie VEGF 
wpływa na proliferację, przeżywalność, migrację i przepusz-
czalność komórek śródbłonka naczyniowego [48]. W bada-
niach prowadzonych w naszym ośrodku zaobserwowaliśmy,  
że rinowirus HRV zwiększa ekspresję receptorów VEGF  
in vitro [49] natomiast wirus SARS-CoV-2 nasila ich ekspre-
sję in vivo [42].

Angiopoetyna-1 przyspiesza proces angiogenezy, 
a angiopoetyna-2 bez obecności VEGF ją hamuje. [41].  
W naszych badaniach odnotowaliśmy, że rinowirus HRV 
nieznacznie zwiększa ekspresję angiopoetyny-1 [49].  
Na poziom angiopoetyny-2 HRV również  wpływa w nie-
znacznym stopniu [41] a SARS-CoV-2 zwiększa wytwarza-
nie angiopoetyny-2 in vivo [50].

Cytokiny zaplenia klasycznego: interleukina IL-1, IL-6, 
czynnik martwicy guzów (tumor necrosis factor-α, TNF-α), 
jak i alergicznego (IL-4, IL-5, IL-13, IL-33), zwiększają poten-
cjał angiogenny poprzez nasilenie ekspresji VEGF [51, 52].  

IL-25, TSLP, IL-33 ↑ ↑ [83] in vitro ↑ [84] Zwiększona ekspresja czynników 
proangiogennych.

neurofilina-1 ↑ ↑ (bw) in vivo ↑ [42] in vivo Receptor dla izoformy VEGF oraz 
mechanizmy niezależne od VEGF

amfiregulina ↑ ↑ (bw) in vivo ↑ [85] Zwiększa ekspresję VEGF [86]

metaloproteinazy ↑ ↑ [58] in vivo ↑ [61] in vitro Tworzenie miejsca poprzez trawienie 
macierzy błony podstawnej [87]

czynniki 
stymulujące 
tworzenie kolonii 
GM-CSF, M-CSF, 
G-CSF

↑ ↑ [40] in vitro ↑ [47] in vivo Aktywacja i proliferacja komórek śródbłonka 
[88]

integryny ↑ ND ND Zwiększanie proliferacji, migracji  
i zmniejszanie apoptozy komórek 
śródbłonka [89]

IFN α, β, γ ↓ ↑[7] [39], [40] 
in vitro
↑ [52] in vivo

↑ [90] in vitro
↑ [47] in vivo

Hamowanie proliferacji, migracji  
i indukowanie apoptozy [89]

trombospondyna ↓ ND ↑ [91]26 
severe disease 
in vivo

Hamowanie proliferacji, migracji 
i indukowanie apoptozy [89]

angiostatyna I ↓ ND ND Hamowanie proliferacji, migracji 
i indukowanie apoptozy [89]

endostatyna ↓ ND ↑ [92] Hamowanie proliferacji, migracji 
i indukowanie apoptozy [89]

wazostatyna ↓ ND ND Hamowanie proliferacji, migracji 
i indukowanie apoptozy [89]
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Wykazano, że rinowirus HRV nasila wydzielanie cyto-
kin zapalenia alergicznego zarówno in vitro, jak in vivo 
[40,53-55] podobnie jak wirus SARS-CoV-2 [47,56,57]. 
Podobnie jest z cytokinami klasycznego zapalenia  
w przypadku zakażenia HRV lub SARS-CoV-2 [39,40,53].

Czynniki wzrostu również mają  właściwości proan-
giogenne powodujące nasilenie proliferacji komórek 
śródbłonka, a wiele wyników badań wskazuje że wirusy 
HRV i SARS-CoV-2 zwiększają ich ekspresję, np. czynni-
ka wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor, FGF) 
[40,42,45,47,58] czynnika wzrostu hepatocytów (hepa-
tocyte growth factor, HGF [56,59], insulinopodobnego 
czynnika wzrostu (insulin growth factor, IGF-1) [42], TGF-β 
[60,61], płytkopochodnego czynnika wzorstu (platelet-
-derived growth factor, PDGF) [40,42,47,58]. Nieklasycz-
ne czynniki proangiogenne to neuropilina i amfiregulina. 
Zaobserwowaliśmy, że HRV zwiększa ich ekspresję [49]. 
Podobnie jest w przypadku wirusa SARS-CoV-2 [42]. Meta-
loproteinazy zwiększają angiogenezę poprzez degradację 
błony podstawnej, a oba wirusy zwiększają ich ekspresję 
[59,62].

Na hamowanie angiogenezy wpływa mniej czynników 
niż na jej pobudzanie. Trombospondyna, angiostatyna, 
endostatyna, wazostatyna działają przeciwangiogen-
nie poprzez zmniejszanie proliferacji i migracji komórek 
śródbłonka. Nie jest znane oddziaływanie wirusów HRV 
i SARS-CoV-2 na te czynniki. Wykazano, że zablokowanie 
ekspresji czynnika von Willebranda (vWF) wiązało się ze 
zwiększoną ekspresją angiopoetyny 2, VEGFR2 oraz zwięk-
szoną angiogenezą in vitro i in vivo, co pokazuje, że ten 
czynnik także posiada właściwości antyangiogenne [63]. 
Według naszych obserwacji zarówno HRV, jak i SARS-CoV-2 
zwiększają ekspresję vWF [49,64]. Odpowiedź interferono-
wa, a więc w dużej mierze przeciwwirusowa, także odpo-
wiada za hamowanie tworzenia się zawiązków naczyń. Oba 
wirusy zwiększają ekspresję interferonów (α, β, γ) in vitro  
i in vivo [7,39,40,53]. Inhibitory tkankowe metaloproteinaz 
(Tissue inhibitors of metalloproteinases, TIMPs) ogranicza-
ją angiogenezę poprzez osłabienie degradacji błony pod-
stawnej, a więc zmniejszenie inwazyjności nowych naczyń, 
a oba wirusy zwiększają ekspresję tego czynnika [59,61].

Oddziaływanie infekcji wirusowych na proces 
krzepnięcia i fibrynolizy

Procesy krzepnięcia i fibrynolizy w zdrowym organi-
zmie pozostają w stanie równowagi. W procesie krzep-
nięcia wyróżnia się dwie ścieżki aktywacji; zewnętrzną  
i wewnętrzną. Ścieżka zewnętrzna związana jest z wydzie-
laniem czynnika tkankowego (TF). W procesie destrukcji 
komórek śródbłonka TF jest markerem uszkodzenia. TF ak-
tywuje czynnik VIII (FVII), a kompleks TF-FVII czynnik X (FX). 
Kompleks TF-FVII-FXa stymuluje wytwarzanie trombiny  
z protrombiny. Ta powoduje powstawanie fibryny, aktywu-
je czynnik XIII (czynnik stabilizujący fibrynę) oraz białko C. 
Działanie protekcyjne wobec komórek śródbłonka ma ak-
tywacja receptora dla białka C przez trombomodulinę - za-
blokowane zostają w ten sposób czynniki Va i VIIIa. 

Fibrynoliza jest inicjowana przez fibrynę. Plazmina, po-
wstająca z plazminogenu pod wpływem tkankowego ak-
tywatora plazminogenu (tissue plasminogen activators, 
tPA) i/lub urokinazy (urokinase-type plasminogen activator, 
uPA), jest enzymem kluczowym podczas rozpuszczania 
skrzepu. Przecina fibrynę tworząc produkty degradacji fi-

bryny (fibrinogen/fibrin degradation products, FDP), któ-
rych największą frakcję stanowią d-dimery. Inhibitor akty-
watora plazminogenu (plasminogen activator inhibitor-1, 
PAI) blokuje tPA i uPA. Głównym inhibitorem plazminy jest 
α2-antyplazmina, która usuwa wolną plazminę, niezwią-
zaną z fibryną. Inhibitor fibrynolizy aktywowany trombiną 
(thrombin activatable fibrinolysis inhibitor, TAFI) zmniejsza 
powstawanie plazminy, podczas gdy trombina łączy się  
z kofaktorem trombomoduliną, przez co spowalnia fibry-
nolizę [65]. Aktywacja płytek wynika z przyłączania się vWF 
oraz fibrynogenu do aktywowanego receptora znajdujące-
go się na płytkach krwi, GPIIb/IIIa.

Koncepcja, że infekcje wirusowe mogą zwiększać ry-
zyko krzepnięcia nie jest nowa - została opisana m.in.  
w kontekście grypy [66,67]. Wykazano, że również infekcje 
spowodowane wirusami nieoddechowymi zwiększają ryzy-
ko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych poprzez indukowanie 
powstania przeciwciał antyfosfolipidowych [68]. 

Przypuszcza się, że mechanizmy, które wiążą infekcje 
wirusowe z nadkrzepliwością opierają się na oddziaływa-
niach pomiędzy układem odpornościowym, a procesami 
krzepnięcia i fibrynolizy.

Stawiana jest hipoteza, że w przebiegu COVID-19, 
w niektórych przypadkach może dochodzić do infekcji 
śródbłonka naczyniowego w drogach oddechowych lub 
może on być aktywowany zapalnie i uszkadzany. Świad-
czy o tym fakt, że u pacjentów z COVID-19 występują czę-
ściej niż w populacji ogólnej koagulopatie oraz nadmierna 
lepkość krwi, a znana jest zależność między uszkodzeniem 
śródbłonka, a powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi [17]. 
Sugeruje się, że infekcja COVID-19 wiąże się z wyższym ry-
zykiem zatorowości płucnej [69]. 

Układ odpornościowy wrodzony wykształcił ścieżkę 
prozakrzepową, która działa w nieuszkodzonym naczyniu 
poprzez receptory wzorców molekularnych czynników za-
kaźnych (pathogen-associated molecular patterns, PAMP) 
i wzorców związanych z uszkodzeniem tkanek (damage-
-associated molecular patterns, DAMP), co ma na celu 
obronę przed patogenami. Monocyty dostarczają czyn-
nika tkankowego, który rozpoczyna kaskadę krzepnięcia. 
Pułapki neutrofilowe (neutrophil extracellular traps, NETs) 
aktywują płytki krwi, czynnik XII, ścieżkę zewnętrzną ka-
skady krzepnięcia oraz wiążą vWF, co wspomaga rekruta-
cję płytek krwi. NETs wydzielają też enzymy, które usuwają 
antykoagulanty takie jak trombomodulina i inhibitor szlaku 
czynnika tkankowego. W infekcji koronawirusowej stwier-
dza się czopy neutrofilowe w płucach i innych organach 
zawierające NETs stanowiące sieć zewnątrzkomórkowych 
włókien oraz płytek krwi. Sugeruje się, że NETs są powiąza-
ne z koagulopatiami występującymi w infekcji SARS-CoV-2 
[70].

Zaobserwowano, że podczas zakażenia SARS-CoV-2 
zwiększa się stężenie czynników prozakrzepowych: 
vWF, czynnika VII, inhibitora aktywatora plazminoge-
nu typu 1, antykoagulantu tocznia [64,71]. U pacjentów  
z infekcją koronawirusową obserwuje się wydłużony czas 
krzepnięcia (APTT, INR), co może być tzw. „efektem ze zu-
życia”, ponieważ odnotowuje się znacznie podwyższony 
poziom d-dimerów, które wskazują na zwiększone wykrze-
pianie wewnątrznaczyniowe [64,72,73]. Czynniki fibryno-
lityczne, jak tkankowy aktywator plazminogenu i trombo-
modulina, również są intensywniej produkowane podczas 
zakażenia SARS-Cov-2 [71]. 



124 Alergia Astma Immunologia 2022, 27 (4): 119-127

Danych dotyczących wpływu infekcji rinowirusowych 
na uwalnianie czynników prozakrzepowych jest niewiele. 
Brakuje badań, które pokazywałyby wpływ takich infek-
cji na procesy krzepnięcia. W literaturze można odnaleźć 
pojedyncze doniesienia o podniesionym poziomie d-dime-
rów, fibrynogenu, inhibitora aktywatora plazminogenu  1,  
vWF w przebiegu infekcji rinowirusowej, co może świadczyć 
o podwyższonym ryzyku incydentów zakrzepowo-zatoro-
wych [74-76]. Ponadto wykazano, że rinowirusy mogą na-
silać wytwarzanie inhibitora aktywatora plazminogenu 1,  
a według naszych obserwacji mogą również nasilać eks-
presję vWF w komórkach śródbłonka naczyń płucnych [49].

Czynniki Angiogeneza SARS-CoV-2 Rola

płytki krwi ↑ [93] ↑ [94] ↓ ↑ [95] Tworzenie skrzepu. Zwiększanie w stanie 
zapalnym

fibrynogen 
(czynnik I)

↑ [96] ND ↑ [63,97] in 
vivo

Współtworzenie skrzepu, przekształcany do 
fibryny. Również dodatnie białko ostrej fazy

vWF ↓ [98] ↑ (bw) ↑ [63,95] in 
vivo 

Zwiększanie krzepnięcia przez umożliwienie 
adhezji płytek krwi, hamowanie degradacji 
czynnika VIII.
Hamowanie angiogenezy poprzez wiązanie 
integryn i angiopoetyny [98]

tkankowy 
aktywator 
plazminogenu

↑ [99] ND - lub ↑ [70,97] 
in vivo

Obecność na śródbłonku, aktywacja fibrynolizy

inhibitor 
aktywatora 
plazminogenu 
typu 1 

↑ [99] ↑ [74] in 
vivo

↑ [70] in vivo Hamowanie fibrynolizy

plazmina 
(plasminogen)

↑ [99] ND ↑ [100] in vivo Fibrynoliza

białko S ↓ ↑ [101], 
[102]

ND ↓ [103,104] Hamowanie krzepnięcia

białko C ↓ ↑ [105], 
[106]

ND ↑ ↓ [95,104] 
in vivo

Hamowanie krzepnięcia

antytrombina ↓ [107] ND ↑ [104] in vivo Inhibitor trombiny, hamowanie krzepnięcia. 
Hamowanie anagiogenezy poprzez serpiny.

kompleksy 
trombina-
antytrombina 

- - [74] 
in vivo

↑ [108] in vivo Marker biologiczny trombinogenezy

kompleksy 
plazmina -α2-
antyplazmina 

- - [74] 
u osób 
zdrowych
↓ u osób 
z astmą

↑ [97] Marker tworzenia plazminy, fibrynolizy 
osoczowej

czas 
protrombinowy 
lub INR

- ND - lub ↑ [63], 
[71,95] in vivo

Zależy od FII, FV, FVII, FX, fibrynogen

Podsumowanie
Wiele dostępnych danych sugeruje, że infekcje wirusowe 

dróg oddechowych, w tym wywołane rinowirusem czy ko-
ronawirusem SARS-CoV-2 mogą istotnie nasilać uwalnianie 
czynników proangiogennych i czynników warunkujących 
procesy krzepnięcia oraz fibrynoloizy, angażując niniejsze 
mechanizmy w rozwój procesów patologicznych w trak-
cie choroby, w powiązaniu z aktywacją układu odporno-
ściowego. Mogą mieć również długofalowy skutek zwią-
zany z rozwojem nieodwracalnych zmian morfologicznych  
w strukturach drzewa oskrzelowego. Jednakże potwier-
dzenie tych przypuszczeń wymaga dalszych badań.

Tabela 2. Wpływ infekcji rinowirusem HRV i koronawirusem SARS-CoV-2 na uwalnianie wybranych czynników związanych z krzepnięciem i fibry-
nolizą. (bw) – badania własne, ND – brak badań
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czas częściowej 
tromboplastyny 
po aktywacji 
(APTT)

- - lub ↑ 
[109]

- lub ↑
 [71], [95]  
in vivo

Zależy od FXII, FXI, FIX i FVIII

test generacji 
trombiny

- - [74] 
u osób 
zdrowych
↑ u osób  
z astmą

↑ [110] Ogólna ocean homeostazy krzepnięcia i 
fibrynolizy 

d-dimery - - [74] - lub ↑ [63,71] 
in vivo

Marker fibrynolizy
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