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 Синдромът  се характеризира с продължително неразположение, главоболие, генерализирана 

умора, нарушения  в съня, загуба на коса, нарушение на миризмата, намален апетит, 

болезнени стави, диспнея, болки в гърдите и когнитивна дисфункция .  До 80% от пациентите 

преживяват продължително заболяване след COVID-19.  Синдромът  се наблюдава не  само 

след инфекцията с COVID-19, но и при някои хора, които са получили ваксини (вероятно поради 

моноцитно  активиране  от шиповия протеин от ваксината). Явлението  може да персистира  в 

продължение на месеци след острата инфекция и почти половината от пациентите съобщават 

за намалено качество на живот. Пациентите могат да страдат от продължителни 

невропсихологични симптоми, включително различни направления от висшите корови 

функции.  Интересна  характеристика на синдрома  е, че не се наблюдава зависимост  от 

първоначалната тежест на заболяването; пост-COVID-19 често засяга леки до умерени случаи и 

по-млади индивиди , които не са изисквали дихателна подкрепа или интензивни грижи.    

Симптомният набор от LHCS е в по-голямата част от случаите, много подобни на синдрома на 

хроничен възпалителен отговор (CIRS)/миалгичен енцефаломиелит/ синдром на хронична 

умора.   Важен диференциращ фактор от CIRS е наблюдението, че пост-ковидният с-м  

продължава да се подобрява самостоятелно макар и бавно в по-голямата част от случаите. 

Друго важно наблюдение е, че той  включва повече млади хора в сравнение с тежките  COVID-

19, които засягат по-възрастните хора или лица със  съпътстващи увреждания. Освен това, 

сходството между синдрома на активиране на мастоцитите и пост-ковидния  е наблюдавано, и 

много считат postCOVID-19 за вариант на синдрома на активиране на мастоцитите.  Счита се и , 

че  най- вероятно се дължи на  разнообразие от патогенетични механизми.  Освен това, 

вероятно забавеното лечение (с ивермектин и други антивирусни препарати ) в ранната 

симптоматична фаза ще доведе до високо вирусно натоварване, които увеличават риска и 

тежестта на синдрома.  Изнесени са следните теории, за да обяснят LHCS:  

1. Съпътстващите  респираторни симптоми  могат да бъдат свързани с неизлекувана все още 

така наречена   “ организираща пневмония “  . 

 2. Синдром на активиране на моноцидите.  Персистирането на вирусни отломки в  моноцитите  

води до продължаващ имунен отговор в опит на имунната система да изчисти   протеините 

“нашественици”  и вирусните РНК фрагменти.  

3. Неврологичните симптоми могат да бъдат следствие на микро- и/или макроваскуларно 

тромботично заболяване, което изглежда е често срещано при по-тежко протичане   на COVID-

19.   Ядрено-магнитният резонанс на  мозъка  3-месеца след инфекцията демонстрират 

микроструктурни промени при 55% от пациентите.  Освен това характерни черти   на 

енцефалопатията могат да бъдат свързани с енцефалит / мозъчно възпаление /  и авто-

антитела срещу  мозъчните клетки  , както и тежка церебрална вазоконстрикция / свиване на 

мозъчните съдове/ .  Тъй като  мозъчната микро-съдова мрежа  има  АСЕ-2 рецептори и SARS-



CoV-2 така наречените  "псевдовирони" може да се свържат  с микроваскуларния ендотел / 

вътрешната обвивка на съда/ , причиняващ мозъчно микроваскуларно възпаление и тромбози. 

 4. “ Размаскиране на синдрома на активиране на мастоцити “ (MCAS), или задействане на 

синдрома за активиране на мастоцитите . Мастоцитните клетки присъстват в мозъка, особено в 

част от  хипоталамуса, където те се намират периваскуларно близо до нервните окончания 

излъчващи  кортикотропин освобождаващ хормон. *419+ След стимулиране мастоцитните 

клетки освобождават проинфламаторни медиатори  / хистамин, триптаза, химиокини и 

цитокини/ ,  които могат да доведат до невроваскуларно възпаление. "Мозъчно замъгляване ", 

когнитивни увреждания и обща умора, докладвани в дълго COVID-19 може да се дължи на  

свързано с мастоцитите невроваскуларно възпаление. Клиничните признаци и симптоми могат 

да бъдат групирани в следните групи . Причината за това разделяне  е да се позволи орган 

специфична целева терапия/индивидуализирана терапия.  

             1. Респираторен: задух, белодробен застой , персистираща  кашлица и т.н. 

             2. Неврологични/психиатрични: замъгляване на съзнанието , неразположение, умора, 

главоболие, мигрена, депресия, невъзможност за фокусиране/концентриране, променено 

познание, безсъние, световъртеж, пристъпи на паника, шум в ушите, аносмия, фантомни 

миризми и т.н.  

             3. Мускулно-скелетно: миалгии, умора, слабост, болки в ставите, невъзможност за 

упражняване, неразположение след физическа активност , невъзможност за извършване на 

нормални дейности от ежедневието.  

             4. Сърдечно-съдови: Сърцебиене, аритмии, Raynaud  синдром, хипотония, и тахикардия 

при натоварване . 

             5. Автономно: Синдром на постуралната тахикардия (POTs), необичайно изпотяване. 

            6. Нарушение на GIT: Анорексия, диария, подуване на корема, повръщане, гадене и т.н.  

            7. Дерматологична: Сърбеж, обриви, дерматография 

            8.  Лигавици : течащ нос, кихане,  горене  и сърбеж на  очите . 

           Подход към Лечението : Подходът на лечение трябва да се индивидуализира според 

групирането на клиничните признаци и симптоми. Въпреки това, като цяло е вероятно 

пациентите, които са получили неадекватно антивирусно лечение (ивермектин и други 

антивирусни) по време на острата симптоматична фаза и неадекватната 

противовъзпалителна/макрофагна реполяризационна терапия (кортикостероиди, статини, 

омега-3 мастни киселини, флувоксамин, ивермектин и т.н.) по време на острата фаза на COVID-

19 са много по-склонни да развият синдрома PostCOVID-19. При пациенти със съпътстващи  

респираторни симптоми  се препоръчва образната  диагностика  (за предпочитане скенер на 

бял дроб). Тези с недоизлекувано  белодробно възпаление (  “организираща се” пневмония) 

трябва да бъдат лекувани с курс  кортикостероиди (преднизон) и да се следват внимателно. 

Трябва да се изследва  CRP, и  да се използват по-продължително  кортикостероиди (титрирани 

според CRP). Подобно на пациентите, които са преживели  септичен шок,  продължителното (в 



продължение на  месеци) имунно нарушение с повишени про- и  анти  възпалителни цитокини 

може да  допринесе за постковидния с-м. Това вероятно е следствие от синдрома на 

моноцитно активиране и следователно е показана  моноцитната реполяризационна терапия . 

Освен това, цитокинова диференциация  може да позволи целенасочена противовъзпалително 

терапия (   Maraviroc  при пациенти с високи нива на CCR5).  Определен  брой пациенти, които 

са се възстановили от COVID-19 организираща пневмония,  развиват  белодробна фиброза със 

съответно  ограничаване на активността.  При тестване на белодробната  функция  се 

наблюдава  рестриктивен  форма  с намален остатъчен обем и DLCO.   Тези пациенти трябва да 

бъдат насочвани  към пулмолози,  специализирани  в белодробната фиброза. Анти-фиброзната 

терапия може да помогне при тези пациенти,  но  се изискват допълнителни данни преди тази 

терапия  да бъде по-широко  препоръчвана . Блокерът на серотониновия рецептор- 

ципрохептадин може да намали риска от белодробна фиброза.  

 

             Протоколът I-RECOVER e създаден на базата на  клиничен опит и  е предназначен  за 

образователна  цел  и предоставя потенциално полезни подходи за  лечение на постковидния 

синдром. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети за сметка на 

информация , която  сте прочели в интернет пространството или  други издания. Материалът  

не е предназначен  да бъде заместител на професионални медицински съвети, диагноза, или 

индивидуално лечение  на  съответният  пациент.  То  се определя от много фактори и поради 

това трябва да се определи на базата  на преценката на Вашия лекар или квалифициран 

специалист. Винаги търсете съветите им с всякакви въпроси, които може да имате по 

отношение на вашето медицинско състояние или здраве.  
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