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Santrauka
Neseniai buvo iškelta idėja, kad COVID-19 gali būti 
laikoma endotelio liga. SARS-CoV- 2 patenka į ląste-
les, naudodamas S baltymą, kuris atpažįsta angiotenziną 
konvertuojantį fermentą- 2 (angl. angiotensine-conver-
ting enzyme, ACE2). ACE2 randami epitelyje, plonosios 
žarnos enterocituose, arterijų miocituose ir kardiovasku-
linės sistemos endotelyje. COVID-19 sukeltos endotelio-
patijos lygis koreliuoja su ligos sunkumu. ACE ir ACE2 
receptoriai veikia
antagonistiškai. ACE2 skatina vazodilataciją, mažina 
uždegimą ir oksidacinį stresą. ACE veikia vazokonstrik-
tiškai, skatina uždegimą ir oksidacinį stresą. COVID-19 
metu mažėja ACE2 kiekis, sutrinka pusiausvyra tarp ACE 
ir ACE2 poveikio, labiau pasireiškia ACE efektai. CO-
VID-19 metu endotelio pažaidą sukelia tiesioginiai ir 
netiesioginiai veiksniai. Tiesioginiai veiksniai –     dėl 
viruso sumažėjęs ACE2 kiekis bei imuninių ląstelių po-
veikis infekuotoms endotelio
ląstelėms. Netiesioginiai veiksniai žaloja endotelį dėl 
hiperaktyvaus uždegiminio atsako ir padidėjusios cito-
kinų koncentracijos. Įrodymų dėl ilgalaikio COVID-19 
poveikio kraujagyslėms nėra, bet aprašyti galimi pažai-
dos mechanizmai, skatinantys  endotelio remodeliaciją 
ir fibrozę.

Įvadas
COVID-19 pasireiškia įvairiai, nuo besimptomių formų 

iki dauginio organų funkcijos sutrikimo. Neseniai buvo iš-
kelta idėja, kad COVID-19 gali būti laikoma endotelio liga              
[1]. Iki šiol buvo žinoma, kad virusai, tokie kaip žmogaus 
imunodeficito virusas ir Herpes simplex virusas gali sukelti 
kraujagyslių pokyčius, panašius į matomus kraujagyslių se-

nėjimo metu [2, 3]. Tokie pokyčiai buvo pastebėti ir individų, 
infekuotų SARS-CoV-2 [1].

Tyrimo tikslas - apžvelgti ir susisteminti šiuolaikines 
žinias apie SARS-CoV-2 poveikį arterijoms.

Tyrimo medžiaga ir metodai
2021 m. spalį buvo atlikta literatūros paieška, naudo-

jant PubMed duomenų bazę. Buvo naudojami   šie paieškos 
raktažodžiai ir jų deriniai: ACE2, COVID-19, kraujagyslių 
senėjimas, pulsinės bangos greitis (angl. ACE-2, COVID-19, 
vascular age, endothelial senescence, oxidative stress,).

Rezultatai ir jų aptarimas
SARS-CoV-2 patekimas į ląsteles. SARS-CoV-2 pate-

kimui į ląsteles naudoja angiotenziną konvertuojančio fer-
mento-2 (ACE-2) receptorius. ACE2 receptoriai randami 
daugelyje kūno audinių: epitelyje, plonosios žarnos ente-
rocituose, arterijų miocituose ir kardiovaskulinės sistemos 
endotelyje [4]. Virusas lengviau patenka į individo, kuris 
daugiau gamina ACE2, ląsteles.

Padidėjusi ACE2 receptorių ekspresija siejama su en-
dotelio disfunkcija, hipertenzija, diabetu,   kitomis kardio-
vaskulinėmis ligomis ir vyriška lytimi. Šiomis ligomis ser-
gantys pacientai dažniau serga sunkesne COVID-19 forma 
[5]. Virusui užkrėtus endotelio ląstelę, ACE2  kiekis joje 
pradeda mažėti. Virusas gali patekti į kardiovaskulinės sis-
temos endotelį [6]. COVID-19 sukeltos endoteliopatijos 
laipsnis koreliuoja su ligos sunkumu ir mirtimi [7]. Sergant 
COVID-19, dažnos kardiovaskulinės komplikacijos, tokios 
kaip miokarditas ir hiperkoaguliacija. Jų priežastis gali būti 
SARS-CoV-2 sukelta endotelio disfunkcija.

ACE ir ACE2 funkcijos organizme veikia antagonistiškai. 
ACE skatina vazokonstrikciją, uždegimą ir oksidacinį stresą, 
o ACE2 skatina vazodilataciją, mažina arterinį kraujospūdį ir 
uždegimą [8,9]. Esant normalioms fiziologinėms sąlygoms, 
tarp priešingai veikiančių angiotenzino derivatų (sintezuo-
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jamų ACE ir ACE2) egzistuoja pusiausvyra. Sumažėjus 
ACE2 kiekiui (pvz.: COVID-19 metu), pusiausvyra išside-
rina ir stipriau pradeda veikti vazokonstrikcinis, prooksida-
cinis ir prouždegiminis ACE [5]. Periferinėse kraujagyslėse  
sumažėjus ACE2 kiekiui, sustiprėja angiotenzino-II poveikis, 
dėl to vystosi vazokonstrikcija ir sukelia  kraujospūdžio didė-
jimą. Toks patologinis veikimo mechanizmas buvo įrodytas 
organizmuose, infekuotuose SARS virusu [10, 11].

SARS-CoV-2 žala endoteliui. Žala, kurią SARS-CoV-2 
padaro endoteliui, gali būti suskirstyta į tiesioginę ir netie-
sioginę. Netiesioginė žala yra sukelta hiperaktyvaus uždegi-
minio atsako ir smarkiai padidėjusios citokinių koncentraci-
jos. Dėl mažėjančios azoto monoksido (NO) koncentracijos 
ūmios infekcijos metu, gali didėti pulsinės bangos greitis 
(angl. pulse wave velocity, PWV). PWV gali būti naudoja-
mas kaip surogatinis arterijų senėjimo matmuo. Uždegimo 
metu NO koncentracija mažėja dėl susilpnėjusios NO sin-
tazės (NOs) veiklos. NOs ekspresija ir aktyvumas sumažėja 
padidėjus C-reaktyviojo baltymo (CRB) koncentracijai. Tai 
lemia funkcinį arterijų sustandėjimą ir padidėjusį PWV [12]. 
Ūmios uždegimo fazės metu padidėjęs PWV koreliuoja su 
CRB, interleukino-6 ir matrikso metaloproteinazės-9 kon-
centracijų padidėjimu [13]. Matrikso metaloproteinazės-9 
koncentracijos padidėjimas skatina jau esančio elastino 
fragmentaciją ir naujo elastino sintezės slopinimą. Sveikas 
elastinas saugo kraujagyslių miocitus nuo patologinio feno-
tipo pokyčio iš normalaus kontraktilinės ląstelės fenotipo į 
patologinį sekrecinį fenotipą, siejamą su ląstelės senėjimu 
[14]. Arterijų sustandėjimas sukelia pulsinio arterinio kraujo 
spaudimo pokyčius, kurie veda prie kraujagyslių sienelės ir 
organų taikinių pažeidimų. Pažeistos kraujagyslių sienelės 
yra lengviau paveikiamos aterosklerozės ir uždegimo, o abu 
šie procesai prisideda prie tolimesnio arterijų standėjimo – 
susiformuoja uždaras save pastiprinantis ciklas [15].

Tiesioginė SARS-CoV-2 žala endoteliui  sukeliama en-
doteliocito infekcijos metu.Naudodamasis ACE2, virusas 
patenka į ląstelę, taip mažindamas ACE2 kiekį ląstelės mem-
branoje [16]. Sumažėjęs ACE2 kiekis dėl anksčiau aprašytų 
priežasčių skatina vazokonstrikciją, uždegimą ir oksidaciją. 
Infekuotos ląstelės tampa taikiniu imuninės sistemos ląs-
telėms. Asmenų, mirusių nuo COVID-19, autopsijų metu 
endotelyje matoma mononuklearų infiltracija ir endotelio 
ląstelių mirtis. Imuninių ląstelių sukelta endoteliocitų apo-
ptozė prisideda prie endotelio disfunkcijos vystymosi [17].

Įrodyta, kad SARS-CoV-2 S baltymas gali sukelti endote-
lio pažaidą net ir be viruso genetinės informacijos. S baltymo 
paveiktose endotelio ląstelėse vyksta mitochondrijų skilimas,

skatinantis apoptozę. S baltymo paveikti endoteliocitai 
sintetina mažiau NOs, dėl to mažėja NO koncentracija ir 
stiprėja endotelio disfunkcija. S baltymo poveikis endotelio 

ląstelei siejamas su padidėjusia glikolize, dėl kurios didėja 
reaktyvių deguonies formų koncentracija ir skatinamas už-
degimas. Didėjanti reaktyvių deguonies formų koncentracija 
destabilizuoja ACE2 molekules, dėl to mažėja jų koncentra-
cija ir toliau vystosi vazokonstrikcija [18].

Ilgalaikis poveikis kraujagyslėms. Visi iki šiol aptarti 
patologiniai mechanizmai yra ūminiu COVID-19 periodu 
kraujagyslių patiriamų pokyčių pagrindas. Dėl viruso nau-
jumo dar nėra ilgalaikio COVID-19 poveikio kraujagyslėms 
tyrimų. Šie tyrimai ateityje yra būtini, nes ilgalaikė žala krau-
jagyslėms gali būti pagrįsta teoriniais mechanizmais – inti-
mos uždegimas, mikrohemoragijos, trombozė ir kraujagyslių 
tonuso disreguliacija skatina matrikso metaloproteinazių 
sintezę ir aktyvaciją.

Padidėjusi šių fermentų koncentracija skatina didžiųjų 
arterijų remodeliaciją ir fibrozę [17].

Išvados
1. SARS-CoV-2, veikdamas tiesiogiai ir netiesiogiai, 

endotelyje sukelia pakitimus, panašius į  matomus senstan-
čiose kraujagyslėse.

2. Visas šiame straipsnyje aprašytas patologinis SARS-
CoV-2 poveikis yra įrodytas tik ūminiu COVID-19 periodu. 
Dėl viruso naujumo šiuo metu nėra informacijos apie ilga-
laikį poveikį kraujagyslių būklei.

3. Teoriniai ilgalaikės kraujagyslių pažaidos po CO-
VID-19 mechanizmai siejami su matrikso metaloproteinazių 
sinteze ir aktyvacija.
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Summary
According to some recent publication COVID-19 could be con-

sidered an endothelial disease. SARS-CoV-2 enters cells using it‘s 
S protein, which binds to ACE2 receptors. ACE2 is abundant in 
epithelium, small intestine enterocytes, arterial myocytes, and car-
diovascular endothelium.

The degree of COVID-19 induced endoteliopathy correlates 
with the severity of COVID-19. Under normal circumstances a ba-
lance between antagonistic ACE and ACE2 exists. ACE promotes 
vasoconstriction, oxidation, and inflammation. ACE2 works in the 
opposite fashion – promotes vasodilation, reduces oxidation and 
inflammation. Damage to vascular endothelium can be done eit-
her directly or indirectly. Direct damage results from virus deple-
ting ACE2 and immune cells targeting infected endothelial cells. 
Indirect damage is caused by hyperinflammation and increased 
cytokine production. Long-term vascular damage of COVID- 19 
is still unexplored, but theoretical pathways leading to endothelial 
remodeling and fibrosis are described.
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