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РЕЗЮМЕ. Цей огляд літератури включає вибрані найсучасніші дослідження та метааналізи, присвячені питанню 
коморбідності при коронавірусній хворобі (COVID-19). Основними коморбідними станами, що супроводжують тяжкі 
та фатальні випадки COVID-19, є артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет (ЦД), ішемічна хвороба серця (ІХС), 
інфаркт мозку, хронічний бронхіт / хронічне обструктивне захворювання легень. Цим захворюванням властиві деякі 
риси, спільні з інфекційними хворобами, зокрема прозапальний стан та ослаблення напруженості вродженого імунітету. 
Механізмами несприятливого впливу ЦД, АГ, ІХС і хронічного обструктивного захворювання легень на перебіг COVID-19 
виступають дисбаланс функціонування біохімічних каскадів ангіотензинперетворювального ферменту-2 й так званий 
цитокіновий шторм, індукований гліколіпідними метаболічними розладами. Виявлення причинно- наслідкового зв’язку 
між хронічними захворюваннями та тяжким перебігом COVID-19 у подальших дослідженнях допоможе медичним 
працівникам виявляти вразливий контингент населення, оцінювати ризик погіршення стану й адекватно застосову-
вати профілактичні стратегії (наприклад, щеплення осіб високого ризику від грипу, а надалі – від COVID-19). Тяжкий 
перебіг COVID-19 і висока смертність у мультиморбідних пацієнтів обґрунтовують потребу в ретельному контролі їхніх 
базових біологічних показників (артеріального тиску, рівня глікемії натще тощо). Крім того, з метою мінімізації ризику 
інфікування доцільно застосовувати в цього контингенту хворих суворіші карантинно- обмежувальні заходи, ніж у групі 
відносно здорових людей, і збільшити в їх веденні частку використання телемедичних технологій.
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COVID‑19 і коморбідні хронічні захворювання

ABSTRACT. This literature review includes the latest studies and meta-analyses, dedicated to the problem of comorbidity 
in coronavirus disease (COVID-19). The most often comorbid conditions that accompany severe and fatal cases of COVID-19 
include arterial hypertension (AH), diabetes mellitus (DM), ischemic heart disease (IHD), brain infarction, chronic bronchitis / 
сhronic obstructive lung disease. These diseases share some common features like proinflammatory condition and the 
deterioration of innate immunity. Mechanisms of unfavorable influence of DM, AH, IHD and chronic obstructive pulmonary 
disease on the course of COVID-19 include the imbalance of biochemical cascades of angiotensin- converting enzyme 2 and 
so-called cytokine storm, induced by glucolipid metabolic disturbances. Revealing of causality between chronic diseases 
and severe course of COVID-19 in future studies can help health system providers to find the susceptible population, to 
estimate the risk of deterioration of clinical condition and to prescribe the preventive measures (for instance, vaccination 
of high-risk individuals from influenza and, in the future, from COVID-19). Severe course of COVID-19 and high mortality 
in multimorbid patients underline the need in the strict control of their basic biological parameters (arterial pressure, 
fasting plasma glucose etc.). Apart from that, with the aim of minimization of infection risk these patients need to imply 
stricter quarantine and shielding measures than the relatively healthy people. Medical workers should also emphasize on 
telemedicine technologies in management of such patients.
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