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Santrauka
Dar 2019 m. prasidėjęs COVID – 19 virusinės ligos 
protrūkis tapo dideliu iššūkiu viso pasaulio sveikatos 
priežiūros sistemoms. Straipsnyje aprašomi pagrindiniai 
SARS-CoV-2 viruso sukeliamų pažeidimų žmogaus or-
ganizme patogenetiniai mechanizmai - imuninio atsako 
savitumai ir endotelio pažaida, aktyvuojant krešėjimo 
sistemą. Viruso S baltymas, dalyvaujant pakankamam se-
rino transmembraninės proteazės 2 (TMPRSS-2) kiekiui, 
jungiasi su ACE2 (angl. Angiotensin Converting Enzyme 
2) receptoriais, išsidėsčiusiais įvairių organų epitelyje bei 
kraujagyslių endotelyje, todėl SARS-CoV-2 organizmas 
atpažįsta kaip antigeną ir aktyvuoja imuninės sistemos 
reakcijas. Stimuliuojant humoralinį imunitetą, vyksta 
specifinių IgA, IgM ir IgG antikūnų gamyba prieš S, M 
ir N viruso baltymus, o veikiant ląstelinį – T limfocitų ir 
kitų imuninių ląstelių infiltracija, citokinų išsiskyrimas. 
Virusinė SARS-CoV-2 infekcija išreguliuoja prouždegi-
minių ir priešuždegiminių citokinų pusiausvyrą ir sukelia 
„citokinų audrą“. Sergant sunkios formos COVID – 19 
liga daugėja prouždegiminių citokinų: tumoro nekrozės 
faktoriaus – α (TNF-α), interleukino – 1β (IL-1β), inter-
leukino – 6 (IL-6), interferono – γ (IFN-γ). Todėl reikš-
minga pažaida kyla ne tik dėl tiesioginio viruso poveikio 
į endotelį per ACE2 receptorius, bet ir dėl uždegiminių 
citokinų poveikio. Toks išreguliuotas uždegiminis atsakas 
žaloja audinius, sutrikdo kraujagyslių endotelio barjerinę 
funkciją bei aktyvuoja intravazalinę koaguliaciją. Ligai 
būdinga ir retesnė apraiška – tai sisteminis kapiliarų pra-
laidumo sindromas (SKPS). Kliniškai SKPS pasireiškia 
hipovolemija, hipotenzija, hipoperfuzija, hipoproteine-
mija, gali sutrikti įvairių organų funkcija. Šio straipsnio 
tikslas - aptarti SARS-CoV-2 viruso sukeliamą žmogaus 
organizmo pažaidą bei SKPS kliniką remiantis mokslinės 
literatūros šaltinių analize.

Įvadas 
Nuo 2019 m. gruodžio mėn. Pasaulio sveikatos orga-

nizacija (PSO) yra paskelbusi virusinės ligos COVID – 19 
(angl. Coronavirus Disease 2019) pandemiją. Ligą sukeliantis 
virusas priskiriamas betakoronavirusų grupei ir vadinamas 
SARS-CoV-2 (angl. Severe Acute Respiratory Syndrome 
CoronaVirus 2). Ligos protrūkis, tikėtina, galėjo prasidėti 
Kinijoje Uhano mieste ir išplito visame pasaulyje. Lig šiol 
nustatyta daugiau kaip 494 milijonai ligos atvejų bei 6 milijo-
nai mirčių [1–5]. COVID – 19 virusas neaplenkė ir Lietuvos: 
PSO pateikiamais duomenimis, šalyje registruota 1 milijonas 
ligos ir beveik 9 tūkstančiai mirties atvejų [4].

Ši infekcija geba sparčiai plisti, o jos sukeliami padariniai 
retkarčiais gali būti sunkiai gydomi ir baigtis mirtimi. Ypač 
daug iššūkių kyla gydant kritiškai sergančius pacientus, todėl 
labai svarbu gebėti pastebėti ir retesnius bei itin pavojingus 
minėtos ligos požymius - sisteminį kapiliarų pralaidumo sin-
dromą (SKPS), taip pat suprasti jo išsivystymo patofiziologi-
nius mechanizmus. Tikrasis šio sindromo pasireiškimo dažnis 
yra nežinomas, kadangi daug SKPS atvejų neatpažįstama ar 
priskiriama mikrobiologiškai nepatvirtintam sepsiui [6]. Šis 
sindromas priskiriamas retų ligų grupei, kadangi epidemio-
loginiais duomenimis, nuo 1960 m. nustatyta mažiau nei 
500 SKPS atvejų [7]. COVID – 19 ligos diagnozei patvir-
tinti atliekamas PGR (polimerazinės grandininės reakcijos) 
tyrimas pasižymi dideliu jautrumu ir specifiškumu, tačiau 
metodas turi ir diagnostinį ribotumą – aptinka ne visas viruso 
mutacijas ir ne visose ligos stadijose. Be to, paimto mėginio 
kokybė priklauso nuo paėmimo technikos, transportavimo, 
laikymo sąlygų [8]. Taigi SKPS sergančiųjų taip pat gali būti 
daugiau, nei yra diagnozuojama.

Yra žinoma, kad šis virusas į organizmą dažniausiai pa-
tenka oro lašeliniu būdu per kvėpavimo takus, rečiau – feka-
liniu – oraliniu [5]. Ant viruso paviršiaus esantis S baltymas 
žmogaus organizme jungiasi su angiotenziną konvertuo-
jančio fermento (angl. Angiotensin Converting Enzyme 2) 
receptoriumi ir taip endocitozės būdu patenka į ląstelę [5]. 
Daugiausia šių receptorių yra plaučių antro tipo pneumocitų 
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epitelyje, tačiau yra ir kitų organų epitelyje bei kraujagyslių 
endotelyje, todėl visiškai skirtingai nuo kitų respiracinių 
virusų, ne tik epitelis, bet dar ir endotelis tampa šio viruso 
taikiniu [9]. Tiek SARS-CoV-2, tiek ir kiti virusai (gripo, 
respiracinio sincitinio, Vakarų Nilo) gali sukelti retą, bet gy-
vybei pavojingą kritinę būklę – SKPS, kai tiek dėl tiesioginio 
viruso, tiek dėl netiesioginio uždegiminių citokinų poveikio 
žalojamas kraujagyslių endotelis, todėl labai padidėja kapi-
liarų pralaidumas [10,11]. Todėl ypač svarbu suprasti šį retą 
COVID – 19 viruso infekcijos, ar galimo kai kurių vakcinų 
nuo COVID – 19 ligos nepageidaujamo poveikio aspektą, 
siekiant kuo anksčiau diagnozuoti sutrikimą ir taikyti opti-
malų jo gydymą, nes laiku nepastebėta endotelio pažaida 
gali sietis su blogesne eiga ir baigtimi [7, 12].

Darbo tikslas – aptarti SARS-CoV-2 viruso sukeliamų 
pažeidimų žmogaus organizmui patogenezę bei sisteminio 
kapiliarų pralaidumo sindromo kliniką.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių straipsnių COVID – 19 ligos patogenezės ir 

SKPS klinikos temomis apžvalga. Paieška vykdyta PubMed, 
Elsevier Science ir Wiley Online Library duomenų bazėse. 
Analizuoti 2001- 2022 m. publikuoti retrospektyvūs ir pros-
pektyvūs tyrimai bei moksliniai straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Imuninis atsakas. Viruso S baltymas jungiasi prie ACE2 

receptorių įvairių organų epitelyje arba kraujagyslių endo-
telyje: burnos ir nosies gleivinėje, plaučiuose, plonojoje 
žarnoje, storojoje žarnoje, odoje, limfmazgiuose, užkrūčio 
liaukoje, kaulų čiulpuose, blužnyje, inkstuose ir smegenyse 
[9]. Sėkmingam prisijungimui ir viruso invazijai į ląstelę 
reikalinga serino transmembraninė proteazė 2 (TMPRSS-2), 
todėl virusas nebūtinai turi pažeisti visus ACE2 receptorių 
turinčius organus, nes tam būtinas ir pakankamas TMPRSS-2 
kiekis [1,9]. Į ląstelę patekęs SARS-CoV-2 virusas kaip na-
tūralus antigenas stimuliuoja organizmo imuninį atsaką. Ak-
tyvuojamas ląstelinis imunitetas, kuriame dalyvauja CD4 ir 
CD8 T limfocitai, skatinantys citotoksines reakcijas prieš 
virusą, uždegiminių citokinų išsiskyrimą bei aktyvuojantys 
makrofagus ir B limfocitus [13,14]. Vis dėlto Diao (2020) at-
liktas tyrimas rodo, kad COVID – 19 sergantiems pacientams 
ištyrus CD4 ir CD8 T limfocitų skaičių, gali būti nustatytas ir 
ženklus jų sumažėjimas dėl išeikvojimo užsitęsus infekcijai 
[13]. Tačiau, kaip rodo Ahmed (2020) atliktos populiacijos 
apžvalgos duomenys, net ir negausus T limfocitų kiekis gali 
sukelti ženklų imuninį atsaką prieš visus tris spyglio (S), 
membranos (M) ir nukleokapsidės (N) SARS-CoV-2 viruso 
baltymus [2,15]. T limfocitams aktyvuojant bei stimuliuojant 
už humoralinį imunitetą atsakingus B limfocitus, vyksta 

specifinių prieš S, M ir N viruso baltymus IgA, IgM, IgG an-
tikūnų gamyba [2,15]. Wu (2004) duomenimis, anksčiausiai 
(2-3 ligos dieną) susidaro IgA antikūnai prieš N baltymą, o 
IgM ir IgG antikūnai prieš šį baltymą susiformuoja tik 10-16 
ligos dieną. Taip pat nustatyta, kad prieš N baltymą susidaro 
reikšmingai daugiau antikūnų nei prieš S ir M baltymus [15]. 
Liu (2019) nurodo, kad ankstyvose infekcijos stadijose IgG 
antikūnai prieš S baltymą (anti-S-IgG) patys gali pažeisti 
plaučius: sukelti ūminę alveolių pažaidą su įvairaus laipsnio 
eksudatu, hialininių membranų formavimusi, uždegiminių 
ląstelių infiltracija ir hemoragijomis aplink alveoles [16]. 
Anti-S-IgG mažina viruso kopijų skaičių, bet taip pat su-
trikdo prouždegiminių ir priešuždegiminių citokinų balansą: 
mažėja TGF- β (angl. Transforming Growth Factor – β) ga-
myba, didėja prouždegiminių citokinų interleukino-6 (IL- 6), 
interleukino-8 (IL-8) ir chemokino MCP-1 (angl. Monocyte 
Chemoattractant Protein-1) gamyba, uždegimo vietoje kau-
piasi makrofagai, o tai provokuoja uždegimo progresą [16].

Citokinų audra. Uždegimas – įgimta ir įgyjama orga-
nizmo imuninės sistemos reakcija į patekusį patogeną. Imuni-
niame atsake dalyvaujantys T limfocitai ne tik patys naikina 
viruso infekuotas organizmo ląsteles, bet ir skatina pažeistų 
audinių infiltraciją kitomis imuninėmis ląstelėmis: monoci-
tais, makrofagais ir neutrofilais, kurių išskiriami proužde-
giminiai bei priešuždegiminiai citokinai ir chemokinai gali 
pažeisti audinius [14]. Įprastai uždegimo metu tarp šių užde-
giminių mediatorių turėtų reikštis pusiausvyra, bet įvairios 
etiologijos ir SARS-CoV infekcijos metu imuninis atsakas 
gali būti taip išreguliuojamas, kad sekretuojama daugiau 
prouždegiminių mediatorių [14]. Šis sisteminis perteklinio 
uždegimo atsakas, kai nekontroliuojama koncentracija ir 
greičiu išsiskiria citokinai ir kiti mediatoriai, pažeisdami patį 
organizmą, pavadintas „citokinų audra“ [11,17].

Sergant sunkios formos COVID-19 liga daugėja prouž-
degiminių citokinų: tumoro nekrozės faktoriaus – α (TNF-α), 
interleukino – 1β (IL-1β), IL-6, interferono – γ (IFN- γ) 
[3,17].

TNF-α išskiria monocitai, makrofagai ir T limfocitai. Jis 
skatina monocitų ir makrofagų diferenciaciją, aktyvuoja B 
limfocitų ir fibroblastų proliferaciją. Realizuojamas uždegi-
minis atsakas, kurio pagrindinė paskirtis – saugoti organizmą 
nuo žūties dėl įvairios infekcijos, kuomet pernelyg audringa 
uždegimo reakcija gali skatinti ląstelių apoptozę ir audinių 
pažaidą bei disfunkciją [3,14,18].

IL-1β citokiną išskiria monocitai ir makrofagai. Jis ak-
tyviai dalyvauja uždegiminiame atsake ir yra svarbus akty-
vuojant IL-6 bei TNF-α [3].

IL-6 pažeidžia kraujagyslių endotelį ir sukelia endotelitą, 
skatindamas pažeisto endotelio infiltraciją uždegiminėmis 
ląstelėmis ir didindamas kraujagyslių pralaidumą [3,19]. 
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Ypač ženklus IL- 6 mediatoriaus padidėjimas stebimas vy-
raujant sisteminiam pažeidimui (sepsis, sepsinis šokas) [17]. 
Qin (2020) atliktame tyrime stebėta sąsaja tarp IL-6 kiekio 
ir COVID-19 ligos sunkumo – kuo daugiau šio citokino, tuo 
ligos eiga sunkesnė [20].

IFN - γ , kurį išskiria T ląstelės žudikės, Th1 limfocitai 
ir makrofagai, taip pat labai reikšmingas uždegiminio atsako 
formavime. Jis didina MHC (angl. Major Histocompatibility 
Complex) komplekso, pristatančio antigeną T limfocitams, 
ir Fas receptoriaus, skatinančio apoptozę, raišką, taip pat 
aktyvuoja makrofagus, skatina chemokinų gamybą, stabdo 
ląstelės gyvenimo ciklą ir sukelia jos apoptozę [21,22].

IL-6 ir IFN- γ aktyvuoja C5a komplementą, kuris didina 
uždegiminių chemokinų MIP-2 (angl. Macrophage Inflama-
tory Protein – 2) ir MCP-1 gamybą ir išskyrimą. Šie che-
mokinai stiprina neutrofilų chemotaksį per endotelio barjerą 
[23]. Monocitų ir makrofagų išskiriamas chemokinas MCP-1 
reguliuoja atminties T limfocitų ir ląstelių žudikių migraciją 
bei monocitų infiltraciją į uždegimo vietą. Taip pat pastebėtas 
tiesioginis ryšys tarp šio chemokino kiekio ir antivirusinio 
atsako stiprumo [24].

Diao (2020) nustatė, kad TNF-α ir citokinai IL-10, IL-6 
gali būti siejami ir su T limfocitų išsiskyrimo išsekinimu 
[13]. Zhang (2020) intensyvios terapijos skyriuje (ITS) gy-
domiems sunkiausiems COVID – 19 pacientams nustatė 
persistuojančius didelius IL-6, TNFα, IL-1β, IL-8, IL2R 
(Interleukino – 2 Receptorius) kiekius bei sąsajas su ŪRDS 
(Ūminis respiracinio distreso sindromas), hiperkoaguliacija 
ir diseminuotos intravaskulinės koaguliacijos sindromu, kli-
niškai pasireiškiančia tromboze, trombocitopenija, galūnių 
gangrena [25].

 Priešuždegiminis citokinas IL-10 ne tik slopina prouž-
degiminių citokinų gamybą, pernelyg didelę T limfocitų 
aktyvaciją ir proliferaciją, bet ir mažina MHC komplekso 
raišką, aktyvuotų monocitų/makrofagų ir dendritinių ląstelių 
gebą pateikti antigeną, taip švelnindamas audinių pažaidą. 
Albini (2021) duomenimis, jau pirmąją ŪRDS dieną ženkliai 
didėja ne tik prouždegiminio citokino IL-6, bet ir priešuž-
degiminio IL-10 koncentracija, kuri yra siejama su bloga 
pacientų prognoze. Manoma, kad didelė IL-10 koncentracija 
gali veikti prouždegimiškai, todėl uždegimo eiga tampa jau 
sunkiai kontroliuojama [3,26].

Trombozė. Prouždegiminiai citokinai skatina progre-
suojančią viruso pažeistų audinių infiltraciją uždegiminėmis 
ląstelėmis. Toks padidėjęs uždegiminis atsakas dar labiau 
pažeidžia audinius, sutrikdo endotelio barjerinę funkciją 
ir nekontroliuojamai aktyvuoja intravazalinę koaguliaciją: 
išsiskiria audinių faktorius (AF), VIII ir von Willebrand’o 
krešėjimo faktoriai [27]. Dėl pastarųjų sąveikos aktyvuoja-
mas X krešėjimo faktorius [27]. Į pažeidimo vietą atkeliavę 

trombocitai agreguojasi bei aktyvuoja V faktorių. Aktyvuoti 
krešėjimo faktoriai Xa ir Va, dalyvaujant kalcio jonams pri-
sijungia prie pažeistų endotelio ląstelių membranose atsivė-
rusių fosfolipidinių struktūrų ir čia sudaro protrombinazės 
kompleksą, kuris verčia protrombiną trombinu, skatinant 
fibrinogeno virsmą fibrinu, todėl formuojasi mikrotrombai 
[27]. Svarbią funkciją trombogenezėje atlieka trombocitai, 
kurie pritraukia neutrofilus ir sukelia imunotrombozę (trom-
bai su imuninėmis ląstelėmis), vykstančią būtent COVID-19 
ligos sukelto ŪRDS metu [27]. Susiformavę imunotrombai 
sukuria prielaidą toliau aktyvuotis imuninėms ląstelėms 
ir krešėjimo kaskadoms. Serino proteazė aktyvuoja PAR 
(angl. Protease-Activated Receptors) receptorius, esančius 
ant imuninių ląstelių, ir sukelia tolimesnes prouždegimi-
nes ir priešuždegimines reakcijas bei dar didesnę audinių 
pažaidą [27,28]. Endoteliopatija COVID – 19 ligos metu 
gali pasireikšti dėl tiesioginės endotelio pažaidos virusu ir 
netiesioginio pažeidimo - uždegiminės reakcijos [10,29]. 
Pažeidus endotelį daugėja kraujyje cirkuliuojančių krešėjimo 
faktorių (fibrinogeno, VIII ir von Willebrand‘o), mažėja ap-
sauginio NO (angl. nitric oxide), todėl neberibojama leuko-
citų ir trombocitų adhezija, uždegiminių ląstelių migracija į 
kraujagyslės sienelę, vėliau - lygiųjų raumenų proliferacija, 
ląstelės uždegimas ir apoptozė [29,30]. Žalojamas ir sveikų 
kraujagyslių endotelį dengiantis polisacharidų tinklas – gli-
kokaliksas, kurio pažeidimas sąlygoja jo prieštrombocitinių 
savybių (slopina leukocitų ir trombocitų adheziją prie en-
dotelio ląstelių) praradimą, todėl tampa aktualus antiagre-
gantų poreikis. Vystosi koaguliopatija – krešėjimo faktorių ir 
trombocitų pertekliaus fone kraujagyslėse formuojasi mikro 
ir makro trombai [29]. Jei pažeidžiamas ne tik kraujagyslės 
spindžio paviršius, bet ir kiti sienelės sluoksniai, sukelia-
mas vaskulitas, pasireiškiantis kaip sisteminė kraujagyslių 
uždegiminė liga [29].

COVID – 19 ligos bei koaguliopatijos sąsajas patvirtina ir 
Helms (2020) prospektyvus daugiacentrinis tyrimas, nustatęs 
statistiškai reikšmingai didesnį gyvybei grėsmingų trom-
botinių įvykių (dažniausiai – plaučių embolijos) dažnį tarp 
sunkia ligos forma sergančių ŪRDS pacientų, lyginant su 
nesergančiaisiais (11,7 % vs 2,1 %, p<0,008), net ir skiriant 
antikoaguliacinį gydymą [31]. COVID – 19 liga sirgusiems 
pacientams nustatyta ir ženkliai padidėjusi krešėjimo kaska-
dos aktyvaciją atspindinčių D-dimerų, fibrinogeno, VIII ir 
von Willebrand‘o krešėjimo faktoriaus koncentracija. Taip 
pat rastas ir teigiamas antifosfolipidinis antikūnas – lupus 
antikoaguliantas, aktyvuojantis endotelio ląsteles bei modu-
liuojantis krešėjimo baltymų funkcijas, todėl didinantis tiek 
veninių, tiek ir arterinių trombozių riziką [31]. Šis heteroge-
ninis antikūnas gali būti nustatomas įvairių klinikinių būklių 
– infekcinio, autoimuninio ar uždegiminio proceso metu, 
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kai remodeliuojasi pažeistos ląstelės plazminė membrana 
ir atidengiami normaliomis sąlygomis imuninei sistemai 
nepasiekiami joje esantys fosfolipidai (todėl antikūnai ir 
vadinami anti-fosfolipidiniais) [31].

 Endotelio pažeidimo ir sisteminio kapiliarų pralai-
dumo sindromo (SKPS) patofiziologijos sąsaja su klini-
kine apraiška. Dėl SARS-CoV-2 viruso bei uždegiminių 
citokinų poveikio gali vystytis sisteminis kapiliarų pralai-
dumo sindromas [10]. RAS (Renino – angiotenzino sistema) 
sistemos komponentai pasižymi skirtingu poveikiu plaučių 
audiniui: ACE, AngII (Angiotenzinas 2), bei AT1a (angl. 
Angiotensin II Type 1A) skatina uždegiminius ir fibrozinius 
pokyčius, o ACE2 ir AT2 pasižymi protekciniu poveikiu [32]. 
ACE konvertuoja AngI (Angiotenzinas 1) į aktyvią jo formą 
AngII, o jo homologas ACE2, reikalingas viruso patekimui 
į ląstelę, veikia priešingai – AngII inaktyvuoja. Virusui pa-
tekus į plaučius, mažėja ACE2 receptoriaus raiška, todėl 
nevyksta AngII inaktyvacija, jo daugėja. Eksperimentiniuose 
tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad AngII stimuliuojant 
AT1a receptorius, didėja plaučių kraujagyslių pralaidumas 
[32]. Padidėjęs kapiliarų pralaidumas gali pasireikšti ne tik 
plaučių audinyje, bet ir bet kurioje kitoje organizmo vie-
toje, nes ACE2 receptoriai išsidėsto įvairių organų kapiliarų 
endotelyje [9]. Kapiliarų endotelį žaloja bei jo pralaidumą 
didina ir infiltracija imuninėmis ląstelėmis bei citokinų per-
teklius, todėl skysčiai, baltymai bei kitos makromolekulės 
gali patekti iš kraujo į intersticiumą ir audinius [10]. Toks 
stipriai žalojantis viruso poveikis gali sukelti dauginį organų 
pažeidimą ir nepakankamumą [10,33].

Kliniškai sisteminis kapiliarų pralaidumo sindromas pa-
sireiškia hipovolemija, hipotenzija bei hipoperfuzija, labora-
toriniuose tyrimuose – hemokoncentracija ir hipoalbumine-
mija [10,33]. Hemokoncentracija skatina hiperkoaguliaciją 
bei trombų susidarymą, didėja plaučių ar kitų kraujagyslių 
trombozės ar/ir embolijos rizika [33]. Ekstravazavę skysčiai 
kaupiasi pleuroje, perikarde, pilvo ertmėje, virškinamojo 
trakto sienelėje ir kituose audiniuose, formuojasi periferinės 
edemos iki anasarkos. Masyvios periferinės edemos gali 
spausti aplinkines kraujagysles – vystosi antrinis kraujotakos 
nepakankamumo sindromas, išemija, galinti komplikuotis 
rabdomiolize [33]. Ženkli audinių hipoperfuzija ar netgi 
šokas blogina audinių ir organų aprūpinimą deguonimi, todėl 
gali sutrikti jų funkcija, vystytis dauginio organų pažeidimo 
sindromas [10,33]. Dėl sumažėjusio cirkuliuojančio kraujo 
tūrio atsiranda troškulys ir mažėja diurezė, o inkstų hipoper-
fuzija gali komplikuotis ūminiu inkstų funkcijos nepakan-
kamumu [33]. Smegenų hipoperfuzija kliniškai pasireiškia 
nespecifiniais centrinės nervų sistemos (CNS) pažeidimo 
simptomais - nuovargiu, silpnumu ir galvos svaigimu [33].

Dėl „citokinų audros“ ir AngII poveikio padidėjus ka-

piliarų pralaidumui, plaučiuose vystosi difuzinė alveolių 
pažaida ir ŪRDS. Per pralaidžius kapiliarus prasiskverbę 
skysčiai su baltymais kaupiasi intersticiume, todėl kliniš-
kai ryškėja nekardiogeninės plaučių edemos vaizdas, sunki 
hipoksemija [16,32,34]. Inkstuose citokinai žaloja glome-
rulo kapiliarų endotelį, todėl vystosi elektrolitų disbalansas, 
proteinurija, hematurija, metabolinė acidozė [35,36]. Virusui 
pažeidus širdies kraujagyslių endotelį, išsiskyrę citokinai 
gali sukelti difuzinį endotelio uždegimą – endotelitą, o šių 
pokyčių fone besiformuojantys trombai sukelti net ir mio-
kardo infarktą [35]. Dėl virusinės plonosios žarnos pogleivio 
kraujagyslių endotelio pažaidos ir difuzinio uždegimo su-
trinka deguonies patekimas į žarnos pogleivį, todėl gali kilti 
mezenterinė išemija, o CNS kraujagyslių endotelio pažaida 
gali komplikuotis išeminiu insultu [35,36].

Išvados 
1. SARS-CoV-2 virusinės infekcijos metu įvairių krauja-

gyslių endotelis žalojamas ne tik tiesiogiai – virusui veikiant 
per RAS (Renino – angiotenzino sistema), ACE2 (angl. Angi-
otensin Converting Enzyme 2) receptorių, bet ir netiesiogiai 
– pasireiškus išbalansuotam ir stipriai išreikštam uždegiminių 
citokinų išsiskyrimui. 

2. Viruso sukeliami patofiziologiniai procesai ir kliniki-
nis atsakas į infekciją yra sudėtingas paties viruso poveikio 
bei įvairiausių uždegimo mediatorių sąveikos padarinys, 
priklausantis ir nuo individualaus organizmo fiziologinių 
savybių. 

3. Sisteminis kapiliarų pralaidumo sindromas kliniškai 
gali pasireikšti pavojingais šoko požymiais bei skysčio kau-
pimusi audiniuose, o endotelio pažaida bei hemokoncentra-
cija didina trombozių riziką. Toks sisteminis pažeidimas gali 
sietis su bet kurio organo, turinčio ACE2 receptorių ir pakan-
kamai serino transmembraninės proteazės 2 (TMPRSS-2), 
hipoksija ir dėl to gyvybiškai reikšmingai trikdyti jo funkciją. 

4. Laiku neatpažintas ir negydytas sisteminis kapiliarų 
pralaidumo sindromas (SKPS) susijęs su dideliu miršta-
mumu, todėl gydytojams praktikams labai svarbu žinoti ir 
gebėti atpažinti šios komplikacijos požymius.

Literatūra
1. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, 

Erichsen S, et al. SARS-CoV- 2 Cell Entry Depends on ACE2 
and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease 
Inhibitor. Cell 2020;181(2):271-280.e8.

      https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052
2. Ahmed SF, Quadeer AA, McKay MR. Preliminary Identification 

of Potential Vaccine Targets for the COVID-19 Coronavirus 
(SARS-CoV-2) Based on SARS-CoV Immunological Studies. 
Viruses 2020;12(3):254.



21
      https://doi.org/10.3390/v12030254
3. Costela-Ruiz VJ, Illescas-Montes R, Puerta-Puerta JM, Ruiz C, 

Melguizo-Rodríguez L. SARS- CoV-2 infection: The role of 
cytokines in COVID-19 disease. Cytokine & Growth Factor 
Reviews 2020;54:62-75.

      https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2020.06.001
4. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Prieiga internete: 

https://covid19.who.int/table [tikrinta 2022 04 09].
5. Beyerstedt S, Casaro EB, Rangel ÉB. COVID-19: angiotensin-

converting enzyme 2 (ACE2) expression and tissue suscepti-
bility to SARS-CoV-2 infection. European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases 2021;40(5):905-919.

      https://doi.org/10.1007/s10096-020-04138-6
6. Siddall E, Khatri M, Radhakrishnan J. Capillary leak syndrome: 

etiologies, pathophysiology, and management. Kidney Inter-
national 2017;92(1):37-46.

      https://doi.org/10.1016/j.kint.2016.11.029
7. Inoue M, Yasue Y, Kobayashi Y, Sugiyama Y. Systemic capilla-

ry leak syndrome (SCLS) after receiving BNT162b2 mRNA 
COVID-19 (Pfizer-BioNTech) vaccine. BMJ Case Reports 
2022;15(3):e248927.

      https://doi.org/10.1136/bcr-2022-248927
8. Zainol Rashid Z, Othman SN, Abdul Samat MN, Ali UK, Wong 

KK. Diagnostic performance of COVID-19 serology assays. 
Malaysian Journal of Pathology 2020;42(1):13-21.

9. Hamming I, Timens W, Bulthuis M, Lely A, Navis G, van Goor 
H. Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor 
for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS 
pathogenesis. The Journal of Pathology 2004;203(2):631-7.

      https://doi.org/10.1002/path.1570
10. Lacout C, Rogez J, Orvain C, Nicot C, Rony L, Julien H, et 

al. A new diagnosis of systemic capillary leak syndrome in a 
patient with COVID-19. Rheumatology 2021;60(1):e19-e20.

      https://doi.org/10.1093/rheumatology/keaa606
11. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, 

Manson JJ. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and 
immunosuppression. The Lancet 2020;395(10229):1033-1034.

      https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0
12. Buj M, Morales-Varas G, Pedrosa-Guerrero A, Alonso-Ciria E. 

Systemic capillary leak syndrome after SARS-CoV-2 infection 
and after COVID-19 vaccination: A scoping review in relation 
to a clinical case. Revista Clínica Española (English Edition) 
2022;S2254-8874(22)00009-1.

      https://doi.org/10.1016/j.rceng.2021.11.005
13. Diao B, Wang C, Tan Y, Chen X, Liu Y, Ning L, et al. Reduction 

and Functional Exhaustion of T Cells in Patients With Coro-
navirus Disease 2019 (COVID-19). Frontiers in Immunology 
2020;11:827.

      https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00827
14. Perlman S, Dandekar AA. Immunopathogenesis of coronavirus 

infections: implications for SARS. Nature Reviews Immuno-

logy 2005;5(12):917-927.
      https://doi.org/10.1038/nri1732
15. Wu H-S, Hsieh Y-C, Su I-J, Lin T-H, Chiu S-C, Hsu Y-F, et al. 

Early detection of antibodies against various structural proteins 
of the SARS-associated coronavirus in SARS patients. Journal 
of Biomedical Science 2004;11(1):117-126.

      https://doi.org/10.1007/BF02256554
16. Liu L, Wei Q, Lin Q, Fang J, Wang H, Kwok H, et al. Anti-spike 

IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage 
responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight 
2019;4(4).

      https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158
17. Copaescu A, Smibert O, Gibson A, Phillips EJ, Trubiano JA. 

The role of IL-6 and other mediators in the cytokine storm 
associated with SARS-CoV-2 infection. Journal of Allergy and 
Clinical Immunology 2020;146(3):518-534.e1.

      https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.07.001
18. Sedger LM, McDermott MF. TNF and TNF-receptors: From 

mediators of cell death and inflammation to therapeutic giants - 
past, present and future. Cytokine and Growth Factor Reviews 
2014;25(4):453-472.

      https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2014.07.016
19. Desai TR, Leeper NJ, Hynes KL, Gewertz BL. Interleukin-6 

Causes Endothelial Barrier Dysfunction via the Protein Kinase 
C Pathway. Journal of Surgical Research 2002;104(2):118- 123.

      https://doi.org/10.1006/jsre.2002.6415
20. Qin C, Zhou L, Hu Z, Zhang S, Yang S, Tao Y, et al. Dysregu-

lation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 
(COVID-19) in Wuhan, China. Clinical Infectious Diseases 
2020;71(15):762-768.

      https://doi.org/10.1093/cid/ciaa248
21. Huang KJ, Su IJ, Theron M, Wu YC, Lai SK, Liu CC, et al. An 

interferon-γ-related cytokine storm in SARS patients. Journal 
of Medical Virology 2005;75(2):185-194.

      https://doi.org/10.1002/jmv.20255
22. Charles A Janeway J, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. 

The major histocompatibility complex and its functions. Im-
munobiology: The Immune System in Health and Disease, 5th 
edition. New York: Garland Science. 2001.

23. Laudes IJ, Chu JC, Huber-Lang M, Guo R-F, Riedemann NC, 
Sarma JV, et al. Expression and Function of C5a Receptor 
in Mouse Microvascular Endothelial Cells. The Journal of 
Immunology 2002;169(10):5962-5970.

      https://doi.org/10.4049/jimmunol.169.10.5962
24. Deshmane SL, Kremlev S, Amini S, Sawaya BE. Monocyte 

Chemoattractant Protein-1 (MCP-1): An Overview. Journal of 
Interferon & Cytokine Research 2009;29(6):313-326.

      https://doi.org/10.1089/jir.2008.0027
25. Zhang W, Zhao Y, Zhang F, Wang Q, Li T, Liu Z, et al. The 

use of anti-inflammatory drugs in the treatment of people with 
severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): The Perspectives 



22
of clinical immunologists from China. Clinical Immunology 
2020;214:108393.

      https://doi.org/10.1016/j.clim.2020.108393
26. Albini A, Calabrone L, Carlini V, Benedetto N, Lombardo M, 

Bruno A, Noonan DM. Preliminary Evidence for IL-10-Induced 
ACE2 mRNA Expression in Lung-Derived and Endothelial 
Cells: Implications for SARS-Cov-2 ARDS Pathogenesis. 
Frontiers in Immunology 2021;12:718136.

      https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.718136
27. Frantzeskaki F, Armaganidis A, Orfanos SE. Immunothrom-

bosis in Acute Respiratory Distress Syndrome: Cross 
Talks between Inflammation and Coagulation. Respiration 
2017;93(3):212-125.

      https://doi.org/10.1159/000453002
28. Shpacovitch V, Feld M, Hollenberg MD, Luger TA, Steinhoff M. 

Role of protease-activated receptors in inflammatory responses, 
innate and adaptive immunity. Journal of Leukocyte Biology 
2008;83(6):1309-1322.

      https://doi.org/10.1189/jlb.0108001
29. Iba T, Connors JM, Levy JH. The coagulopathy, endothelio-

pathy, and vasculitis of COVID-19. Inflammation Research 
2020;69(12):1181-1189.

      https://doi.org/10.1007/s00011-020-01401-6
30. Radeva MY, Waschke J. Mind the gap: mechanisms regulating 

the endothelial barrier. Acta Physiologica 2018;222(1):e12860.
      https://doi.org/10.1111/apha.12860
31. Helms J, Tacquard C, Severac F, Leonard-Lorant I, Ohana 

M, Delabranche X, et al. High risk of thrombosis in patients 
with severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective 
cohort study. Intensive Care Medicine 2020;46(6):1089-1098.

      https://doi.org/10.1007/s00134-020-06062-x
32. Imai Y, Kuba K, Rao S, Huan Y, Guo F, Guan B, et al. Angi-

otensin-converting enzyme 2 protects from severe acute lung 
failure. Nature 2005;436(7047):112-116.

      https://doi.org/10.1038/nature03712
33. Druey KM, Parikh SM. Idiopathic Systemic Capillary Leak 

Syndrome (Clarkson disease). The Journal of allergy and 
clinical immunology 2017;140(3):663-670.

      https://doi.org/10.1016/j.jaci.2016.10.042
34. Bahloul M, Dammak H, Chaari A, Allala R, Abid L, Haddar 

S, et al. Pulmonary capillary leak syndrome after influenza A 
(H1N1) virus infection. The American Journal of Emergency 
Medicine 2010;28(9):1063.e1-1063.e6.

      https://doi.org/10.1016/j.ajem.2010.01.033
35. Varga Z, Flammer AJ, Steiger P, Haberecker M, Andermatt R, 

Zinkernagel AS, et al. Endothelial cell infection and endothe-

liitis in COVID-19. The Lancet 2020;395(10234):1417-1418.
      https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30937-5
36. Gupta A, Madhavan M v., Sehgal K, Nair N, Mahajan S, Seh-

rawat TS, et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. 
Nature Medicine 2020;26:1017-1032.

      https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3

SYSTEMIC CAPILLARY LEAK SYNDROME AS 
THE EXPRESSION OF DAMAGE BY VIRUS 

SARS-COV-2
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syndrome, pathogenesis, clinical presentation.

Summary
The outbreak of viral infection COVID-19 started in 2019 and 

became a big challenge to healthcare system globally. The article 
presents principal mechanisms of pathogenesis that are happening 
in human organism caused by SARS-CoV-2 virus – individuality 
of immune response and endothelial damage causing activated coa-
gulation system. Upon condition of sufficient amount of the trans-
membrane serine protease 2 (TMPRSS-2), virus has a S protein 
which attaches to ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) re-
ceptors of epithelial and endothelial cells in various organs. Then 
SARS-CoV-2 is identified as antigen and immune system’s response 
is activated: as soon as humoral immunity is stimulated, specific 
IgA, IgM and IgG antibodies against S, M and N virus proteins are 
being made, whereas cellular immunity causes infiltration of T cells 
and other inflammatory cells as well as cytokine secretion. During 
SARS-CoV-2 viral infection due to proinflammatory and anti-inf-
lammatory cytokine imbalance “cytokine storm” occurs. Proinf-
lammatory cytokines that increase in patients with severe form of 
COVID-19 disease are tumor necrosis factor – α (TNF-α), inter-
leukin - 1β (IL-1β), interleukin - 6 (IL-6), interferon - γ (IFN- γ). 
That is why significant damage can be done not only by direct vi-
rus effect to endothelium through ACE2 receptors but also by se-
creted mediators’ effect. The imbalance of inflammatory response 
causes tissue and endothelial barrier damage, activates intravas-
cular coagulation. This disease also has a rare sign called syste-
mic capillary leak syndrome (SCLS). Syndrome is recognized by 
clinical signs such as hypovolemia, hypotension, tissue hypoper-
fusion and organ function failure. Based on literature review, we 
discuss about SARS-CoV-2 virus damage to human organism and 
SCLS clinical presentation.
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