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BACKGROUND. The world currently has a huge clinical experience in the treatment of SARS-CoV-2 infection. 
However, emerging scientific data opens up new information on the manifestations of coronavirus disease (COVID-19)  
and its consequences, which can affect both the changes of its clinical picture and the quality of patients’ life.
OBJECTIVE. To summarize the results of literature search and own experience of intensive care of endothelial dysfunction 
in COVID-19.
MATERIALS AND METHODS. The work is based on the results of an internet search with a help of Google and PubMed 
using the following key words: “intensive care of SARS-CoV-2”, “pathophysiological changes in coronavirus infection”,  
and “endothelial dysfunction”.
RESULTS. This review describes the links of COVID-19 pathogenesis, mechanisms of viral endothelial damage  
and hypercoagulopathy, and the main directions of prevention and treatment of endothelial dysfunction.
CONCLUSIONS. SARS-CoV-2 infection promotes endotheliitis in various organs as a result of viral infection. The presence 
of COVID-19-induced endotheliitis can explain the systemic microcirculation disorders in various vascular beds and their 
clinical consequences.
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ОБҐРУНТУВАННЯ. Натепер у світі накопичено досить багато клінічного досвіду терапії інфекції SARS-CoV-2.  
Однак з’являється дедалі більше робіт із новими даними щодо проявів коронавірусної хвороби (COVID-19) і наслідків, 
які можуть впливати як на зміну її клінічної картини, так і на якість життя пацієнтів.
МЕТА. Узагальнення результатів літературного пошуку та власного досвіду інтенсивної терапії ендотеліальної 
дисфункції при COVID-19.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. В основу роботи покладено результати пошуку в мережі інтернет за допомогою 
Google та PubMed із використанням таких ключових слів: «інтенсивна терапія SARS-CoV-2», «патофізіологічні зміни  
при коронавірусній інфекції», «ендотеліальна дисфункція».
РЕЗУЛЬТАТИ. У цьому огляді представлено патогенетичні ланки COVID-19, механізми вірусного ураження ендоте-
лію, розвитку гіперкоагулопатії, основні напрями профілактики та лікування наслідків ендотеліальної дисфункції.
ВИСНОВКИ. Інфекція SARS-CoV-2 спричиняє розвиток ендотеліїту в різних органах унаслідок вірусного ураження. 
Саме наявністю COVID-19-індукованого ендотеліїту можна пояснити системні порушення мікроциркуляції в різних 
судинних руслах та їхні клінічні наслідки.
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