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Zarys biologii zakażENIA nowym ludzkim
koronawirusem SARS-CoV-2
w kontekście okulistycznym
Overview of biology of infection
with the new human coronavirus SARS-CoV-2
in the context of ophthalmology
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Streszczenie
Nowy ludzki koronawirus – SARS-CoV-2 (severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2) wywołał,
ogłoszoną 11 marca 2020 r., pandemię choroby
COVID-19 (coronavirus disease 2019). Obecnie prowadzone są intensywne prace w zakresie epidemiologii, filogenezy i biologii SARS-CoV-2. Poznana została już pełna sekwencja genetyczna nowego koronawirusa. Badania te stanowią podstawę do zrozumienia patogenezy COVID-19 oraz punkt wyjścia
do badań nad lekami i szczepionką. W pracy przeanalizowano dotychczasowe doniesienia literaturowe
poruszające tę tematykę, zwracając szczególną uwagę na kontekst okulistyczny.
Przedstawiono mechanizm wnikania wirusa do
komórki gospodarza za pośrednictwem konwertazy
angiotensyny 2 (angiotensin-converting enzyme 2 −
ACE2) i transbłonowej proteazy serynowej 2 (transmembrane serine protease 2 − TMPRSS2). Przeanalizowano dostępne dane literaturowe pod kątem
występowania ACE2 i TMPRSS2 w narządzie wzro-

Summary
A new human coronavirus – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) – causes
a coronavirus disease 2019 (COVID-19). A pandemic
of COVID-19 was announced on 11 March 2020.
Intensive work in SARS-CoV-2 epidemiology, phylogenesis and biology is now underway. A full genetic sequence of the new coronavirus has already
been identified. The studies provide a basis for the
understanding of COVID-19 pathogenesis and are
a starting point for drug and vaccine research. The
paper analyses previous reports on the subject in literature, with special attention to the ophthalmology
context.
A mechanism of virus entry into host cell by
an angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) and
a transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2) is
presented. Available data from literature has been
analysed for ACE2 and TMPRSS2 expression in the
eye. In humans, ACE2 has been shown to be expressed in conjunctiva, cornea, aqueous humor of the
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