Koronawirus NL63 w kontekście badań nad SARS – CoV – 2
Ze względu na brak dostępności laboratoriów w klasie BSL – 3 lub BSL – 4 (ang. bio - safety
level), które miałyby możliwość przeprowadzić komercyjne badanie wpływu powłoki zawierającej
fotoaktywne nanocząstki dwutlenku tytanu (TiO2) zlecone zostało badanie modelowego
koronawirusa NL63, który jest najbardziej spośród wirusów zbliżony do SARS – CoV – 2 zarówno
pod względem budowy jak i mechanizmów patogennych. Koronawirus NL63 należy do 7 znanych
koronawirusów atakujących człowieka. Pozostałe to SARS – CoV, SARS – CoV – 2, MERS, 229E,
OC43 i HKU1.
Wszystkie z nich należą do rodziny Coronaviridae i powodują infekcje górnych dróg oddechowych.
NL63 posiada, podobnie jak SARS – CoV – 2 jednoniciowe RNA i charakteryzuje go zbliżony
mechanizm infekcji. Oba wirusy wiążą się z komórką gospodarza poprzez białko S i jego receptory.
Interakcja ta determinuje dalsze losy infekcji i kontroluje tropizm wirusa. Spośród całej rodziny
Coronaviridae jedynie SARS – CoV, SARS – CoV – 2 i NL63 wykorzystują jako receptor ACE2
(enzym konwertujący angiotensynę 2, ang. angiotensyn – converting enzyme 2) [Malik YA, 2020].
Droga, jaką wirus dostaje się do wnętrza komórki, opierająca się na ACE2 jest jednym z najbardziej
istotnych czynników w rozwoju wywoływanych przez niego chorób. Receptor ten jest bowiem
obecny przede wszystkim na powierzchni komórek tkanki płuc, serca, naczyń krwionośnych i
mózgu, co czyni te tkanki najbardziej narażonymi na infekcję [Verdecchia P i wsp., 2020].
Koronawirus NL63 jest wykorzystywany jako model w badaniach nad SARS – CoV – 2 w wielu
dziedzinach, również w badaniach klinicznych dotyczących poszukiwania nowych leków na
COVID – 19 [Krvavac A i wsp., 2020]. Skuteczność powłoki zawierającej dwutlenek tytanu w
redukcji ryzyka zakażenia koronawirusem NL63 pozwoli na wiarygodną ocenę jej skuteczności w
przypadku walki z SARS – CoV – 2 dzięki ogromnemu podobieństwu tych wirusów. Badania te są
tym bardziej ważne, gdyż stosowane obecnie środki biobójcze w formie, w której są używane nie są
skuteczne w walce z wirusami [Geller C i wsp., 2012]. W większości przypadków publicznie
dostępne powierzchnie są jedynie czyszczone, natomiast aby skutecznie pozbyć się wirusów czas
kontaktu z nim dezynfektanta powinien wynosić ok. 10 minut.

W praktyce czas kontaktowy wynosi od 30 sekund do 1 minuty czyli do momentu odparowania
środka z powierzchni. Mikrodawki środków dezynfekujących, zwłaszcza opartych na chlorkach
mogą ponadto powodować lekooporność szczepów bakterii patogennych [Berardi A i wsp., 2020].
Niewłaściwe stosowanie takich środków nie tylko nie przynosi w związku z tym zamierzonego
skutku jakim jest pozbycie się wirusa z powierzchni, ale również niesie ze sobą ogromne
zagrożenie w postaci lekooporności bakterii.
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