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Въведение

C
OVID-19 е тежко респиратор-

но заболяване, причинено от 

новоидентифицирания чо-

вешки коронавирус – тежък остър 

рес пираторен синдром коронави-

рус-2 (SARS-CoV-2). През декември 

2019 г. SARS-CoV-2 е установен като 

причинител на остър атипичен 

клъстер на пневмония в гр. Ухан, 

Китай. През март 2020 г. болестта 

е обявена за глобална пандемия от 

Световната здравна организация[1]. 

Клиничното протичане на COVID-19 

може да варира от асимптомна ин-

фекция до тежка, животозастра-

шаваща болест[2]. Въпреки че пър-

воначалният синдромокомплекс се 

свързваше предимно с белодробни и 

кардиоваскуларни прояви, нараства 

броят на случаите на съвместното 

представяне с неспецифични невро-

логични симптоми, включващи гла-

воболие, замаяност, загуба на вкус 

и мирис, умора и миалгия, засягащи 

над 80% от всички хоспитализирани 

пациенти[3]. Преболедуването се съ-

пътства и от редица неврологични 

усложнения, а понякога неврологична-

та находка може да предшества ти-

пичната симптоматика с развитие 

на температура, кашлица, диспнея[4]. 

Установява се корелация между те-

жестта в протичането на COVID-19 

със сериозността на неврологичнa-

та симптоматика. Докладваните 

неврологични усложнения включват 

енцефалопатия, менингоенцефали-

ти, мозъчно-съдови заболявания, епи-

лептични пристъпи, разстройства 

на нервно-мускулното предаване, 

остра възпалителна демиелинизира-

ща полирадикулоневропатия – синд-

ром на Гилен-Баре (СГБ) и др.[3].

Невропатогенеза

Предполага се, че SARS-CoV-2 може 

да достигне до централната нервна 

система (ЦНС) по хематогенен път 

или чрез използване на ретроград-

ни или антроградни транспортни 

механизми от периферни нерви към 

ЦНС[1,3]. Експериментални проучва-

ния върху мишки показват, че ко-

ронавирусът навлиза в мозъка чрез 

ретрограден трансфер през обоня-

телния епител[5]. От друга страна, 

по време на фазата на виремия, на-

рушаването на кръвно-мозъчната 

бариера води до вирусна инвазия на 

ЦНС. SARS-CoV-2 се свързва към ре-

цепторите на ендотелните клетки 

на кръвно-мозъчната бариера, кои-

то експресират предимно базигин и 

невропилин-1 и в по-малка степен ан-

гиотензин конвертиращ ензим-2 ре-

цептори (ACE2). Другият предложен 
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механизъм включва заразяване на 

имунни клетки, които експресират 

АСЕ2, като моноцити, гранулоцити 

и лимфоцити – механизъм на „Тро-

янския кон“, а след това заразените 

имунни клетки пренасят SARS-CoV-2 

до ЦНС[3,5]. 

Високата експресия на ACE2 в ЦНС 

(невроглия, неврони на гръбначния 

мозък) и периферните нерви позво-

лява на SARS-CoV-2 да инфектира 

нервната система. Тъй като ACE2 

има няколко физиологични функции, 

включително регулация на артериал-

ното налягане, използването му от 

SARS-CoV-2 като входен рецептор 

може да доведе до неговото изчерп-

ване и натрупване на ангиотензин 

2 с резултат повишено артериално 

налягане поради вазоконстрикция и 

задържане на течности. Усложне-

нията поради изчерпване на ACE2 

могат да се проявят като мозъч-

но-съдови заболявания при пациенти 

с COVID-19[3]. 

Тежката пневмония или синдромът 

на остър респираторен дистрес, 

развиващи се в хода на COVID-19, 

водят до хипоксия с последващ мо-

зъчен оток и невронална дегенера-

ция. Това, индуцирано от хипоксията 

мозъчно увреждане, обикновено се 

наблюдава при хипоксична енцефа-

лопатия и исхемичен мозъчен инсулт 

(ИМИ)[6]. Една от причините за остър 

респираторен дистрес е тежкото 

възпаление, дължащо се на отделя-

нето на прекомерно количество въз-

палителни цитокини – „цитокинова 

буря“, които могат да бъдат отго-

ворни за увреждането на тъканите 

в белите дробове и други органи, 

включително мозъка. Хиперинфлама-

торна реакция се наблюдава и локал-

но в ЦНС след инвазия на SARS-CoV-2 

поради производството на цитоки-

ни от астроцити и микроглия[7]. 

Тежката имуносупресия при пациен-

ти с COVID-19 в критично състояние 

може да доведе до неконтролирано 

вирусно разпространение и уврежда-

не на тъкани и органи, включително 

ЦНС. Антителата срещу SARS-CoV-2 

могат също да реагират кръстосано 

с антигени в нервната система, при-

чинявайки усложнения като СГБ. По 

този начин, свръхактивирането на 

имунната система води до хиперин-

фламаторен отговор, докато имуно-

супресията може да доведе до раз-

пространение на SARS-CoV-2, като 

и двата механизма в крайна сметка 

причиняват тъканно увреждане[3].

Различни проучвания откриват на-

личие на SARS-CoV-2 в мозъчната 

тъкан при аутопсия на пациенти с 

COVID-19 и енцефалит. Интерпре-

тацията е противоречива обаче, 

тъй като неврологичните услож-

нения биха могли да се дължат на 

системния възпалителен процес, а 

не на директна мозъчна инвазия[8]. 

SARS-CoV-2 се открива в 6% от це-

ребро-спиналния ликвор. Увеличен е 

броят на клетките в ликвора при 

43% от фаталните случаи и при 29.4% 

от по-леките случаи[9]. Най-често се 

установяват повишени нива на про-

теин в церебро-спиналния ликвор на 

болни с COVID-19 – в 100% от случаи-

те с летален изход със средни стой-

ности на белтъка 61.28 mg/dl, както 

и при 74.5% от пациентите с по-лека 

форма на COVID-19[10]. 

Церебро-васкуларни 
усложнения

Повечето проучвания докладват 

цереброваскуларни усложнения в 

хода на COVID-19 в до 5%, като око-

ло 60% от тези събития се дължат 

на остър ИМИ[3,6,11]. В проучване на 

COVID-19 пациенти с различна те-

жест на симптоматиката (от 

асимптомна инфекция до тежко 

общо състояние с висок фебрилитет 

и диспнея) получилите ИМИ били под 

50 г., без анамнеза за ко-морбидитет. 

Тези резултати предполагат връзка 

между SARS-Cov-2 инфекцията и раз-

витието на ИМИ[12]. ИМИ са доклад-

вани сред най-честите усложнения 

(18.9%) при COVID-19 сред популация-

та на Латинска Америка, като при 

тези болни са установени стати-

стически значими по-високи нива на 

феритин[13]. В изследване на 275 па-

циенти с COVID-19, с предшестваща 

мозъчно-съдова болест, получилите 

ИМИ са 82%[15]. Според няколко проуч-

вания болестта на големите съдове 

е най-честата причина за развитие 

на ИМИ (47%), описаните случаи пред-

ставят тежко мозъчно засягане 

– многосъдов или масивен инсулт, 

средната възраст на пациентите 

с COVID-19 и ИМИ варира около 62-65 

г., не са установени значими полови 

разлики в заболяемостта от инсулт, 

а ИМИ в хода на COVID-19 се свърза с 

лош прогностичен изход, като отче-

тената смъртност е между 34-39% – 

значимо по-висока от пациентите с 

инсулт без COVID-19[13-15]. В проучване 

на 221 COVID-19 пациенти, развилите 

ИМИ били значително по-възрастни, 

с по-тежко протичане на основно-

то заболяване и със съществуващи 

съдови рискови фактори като хипер-

тония, захарен диабет и анамнеза 

за предшестващи кардио-цербро-

васкуларни заболявания[11]. SARS-CoV-2 

може да причини инсулт чрез различ-

ни механизми – инвазия в съдовата 

стена, която провокира коагулопа-

тия поради ендотелно възпаление, 

дестабилизация на съществуваща 

атероматозна плака или миокардно 

увреждане[1]. Няколко проучвания съ-

общават за значително увеличение 



10 Брой 06/2021, Година XXI

medinfo.bg06
Ю Н И

2 0 2 1

на съотношението неутрофили към 

лимфоцити, С-реактивен протеин 

(CRP) и серумен феритин при паци-

енти с COVID-19 и ИМИ, като тези 

показатели се свързват и с неблаго-

приятна прогноза[3,13]. Настоящите 

препоръки за мониторинг на хоспита-

лизирани рискови пациенти включват 

изходна пълна кръвна картина, нива 

на фибриноген, D-димер, протромби-

ново време, активирано парциално 

тромбопластиново време и възпа-

лителни маркери като CRP и интер-

левкин-6 (IL-6)[3]. Честотата на тези 

тестове се определя от тежестта 

на клиничната картина на пациента. 

Тромбопрофилактика трябва да се 

има предвид при всички пациенти с 

COVID-19 в отделенията за интен-

зивно лечение – поради повишеното 

тромбообразуване и обездвижване 

при тези болни[16]. Несъмнено важна 

остава необходимостта от невро-

изобразяване при пациент с COVID-19 

и нововъзникнала неврологична симп-

томатика[4]. Лечението на пациенти 

с остър ИМИ при потвърдена или 

предполагаема SARS-CoV-2 инфекция 

не се различава от стандартните 

препоръки и терапевтични алгори-

тми при ИМИ. Тези болни трябва 

да получат същата навременна ди-

агностика и лечение като всички 

пациенти с инсулт, при спазване на 

подходящите хигиенно-епидемични 

предпазни мерки и успоредно с лече-

нието на инфекциозния процес[16].

Случаи на интракраниален кръвоиз-

лив (субарахноидна хеморагия или 

интрацеребрален хематом) се съоб-

щават при 0.5% от пациентите с 

COVID-19, като основните рискови 

фак тори се свързват с коагулопа-

тии и предшестващи съдови забо-

лявания. Намалените нива на АСЕ2 в 

ендотелните клетки на мозъчните 

съдове могат да доведат до пови-

шено артериално налягане с рупту-

ра на кръвоносен съд и кръвоизлив[11]. 

Менингити, 
енцефалити и 
енцефалопатии

Енцефалопатия се среща по-чес-

то при по-възрастните пациенти 

с COVID-19 и при тези с придружа-

ващи системни или неврологични 

заболявания и се свързва с по-лоша 

прогноза. Може да бъде следствие 

както от хипоксията, така и от 

хиперинфламаторен отговор. Харак-

теризира се с промяна в нивото на 

съзнание, халюцинации, объркване, 

афа зия и др.[4].

Енцефалитите и менингитите се 

характеризират с възпаление на 

мозъчния паренхим и мозъчните об-

вивки респективно. Енцефалитът е 

сериозно състояние със значителна 

инвалидизация и висок леталитет. 

Клиничната картина включва главо-

болие, фебрилитет, повръщане, епи-

лептични пристъпи, количес твени 

нарушения на съзнанието, психотич-

на продукция, огнищна нев ро логична 

симптоматика и др. SARS-CoV-2 е 

открит в мозъчна тъкан и цере-

бро-спинален ликвор при CO VID-19 па-

циенти, което е показателно за ин-

вазия на вируса в ЦНС. Па циентите 

с COVID-19 обаче могат да развият 

остър менингоенцефалит без от-

криваем SARS-CoV-2 или друг вирус 

в ликвора[17]. Тежко въз паление с ци-

токинова буря може да бъде друг 

механизъм за развитие на менинго-

енцефалит при пациенти с COVID-19. 

Ранното откриване и лечение на 

менингоенцефалитите са от реша-

ващо значение и за предотвратя-

ване на хеморагичната некротична 

енцефалопатия, която протича фа-

тално[2,17].

Острият дисеминиран енцефаломи-

елит (ОДЕМ) се характеризира с де-

миелинизация на ЦНС, изява на коли-

чествени и качествени нару шения на 

съзнанието и тежка огнищна невро-

логична симптоматика, обикновено 

развиващ се след вирусни инфекции 

– предимно в детска възраст. Докла-

д  вани са няколко случая на ОДЕМ по 

време на и след COVID-19 при въз-

раст ни индивиди[2,18]. 

Съобщени са няколко случая на ав-

тоимунен NMDA-енцефалит в хода 

на COVID-19 с халюцинации, психо-

моторна възбуда и епилептични 

пристъпи[17].

Острата хеморагична некротизи-

раща енцефалопатия (ОХНЕ) често 

се проявява след вирусна инфекция, 

токсемия и хипоксия. Тъй като ин-

фекцията със SARS-CoV-2 води до 

виремия и хипоксия, не е изненадва-

що, че ОХНЕ се съобщава при паци-

енти с COVID-19, като наличието 

на придружаващи заболявания може 

да увеличи риска от възникването 

и. При провеждани МРТ са описани 

двустранни хеморагични лезии в 

таламуса, темпоралните дялове и 

в областта на инсулата[17,19]. Смята 

се, че цитокиновата буря, свързана 

със SARS-CoV-2 инфекцията уврежда 

кръвно-мозъчната бариера и причи-

нява мозъчна некроза при пациенти 

с тежък COVID-19[16].

Описан е случай на остър миелит при 

66-годишен пациент с долна парапле-

гия, параанестезия и инконтиненция 

на тазовите резервоари няколко 

дни след началото на COVID-19, про-

тичащ с фебрилитет до 40 градуса 

и респираторни симптоми. Поради 

установените високи нива на CRP и 

IL-6, патогенезата се свърза с разви-

тието на цитокинова буря при хипер-

активация на имунната система[20].
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Епилептични 
пристъпи. 
Епилептичен 
статус

В систематичен обзор и мета-ана-

лиз Panda и съавт. съобщават за 

случаи на епилептичен статус, 

вторичен за COVID-19. От 3 707 па-

циенти 0.3% са получили епилептич-

ни прис тъпи с различни по тежест 

невро логични последствия[21]. Чес-

тотата на пристъпите при пациен-

ти с COVID-19 се увеличава поради 

ви русна инвазия на ЦНС, септична 

енцефалопатия, високи нива на въз-

палителни медиатори и вирус но-

индуциран енцефалит. Други при чи ни 

могат да бъдат хипоксемия вслед-

ствие на пневмония, мета болитни 

и електролитни нарушения, особено 

при пациенти с тежко протичане 

на COVID-19. Пред ложеният механи-

зъм на епилептогенеза се свързва с 

активиране на невро-възпалителна 

каскада, което води до разпростра-

няване на невроналната деполяри-

зация[1]. Инфекцията със SARS-CoV-2 

намалява епилептогенния праг, кое-

то може да влоши състоянието при 

пациенти с подлежаща епилепсия 

или да доведе до дебют на епилеп-

тични пристъпи. Трябва да се от-

бележи, че припадъците могат да 

бъдат един от първоначалните 

симптоми при пациенти с COVID-19. 

Описани са както фокални, така и 

генерализирани тонично-клонични 

пристъпи[2,3]. Тъй като са съобщени 

епилептични пристъпи, независи-

ми от фебрилното състояние при 

деца с положителни PCR тестове, 

COVID-19 трябва да се има предвид 

при начало/зачестяване на епилеп-

тични пристъпи в детска възраст[2]. 

В диагностичен план, за установя-

ване генезата на пристъпите, е 

необходимо провеждането на елек-

троенцефалография, МРТ на главен 

мозък, ликворно изследване. При 

провеждането на антиепилептично 

лечение е особено важно да се вни-

мава за възникване на лекарствени 

взаимодействия, тъй като голяма 

част от антиепилептичните меди-

каменти, както и медикаментите 

за лечение на COVID-19 (Lopinavir/

ritonavir, Remdesivir и др.) метаболи-

зират през чернодробната цитох-

ром Р450 ензимна система. Антипи-

ретици се назначават при фебрилни 

гърчове. Необходимо е електроенце-

фалографско проследяване[16]. 

Невродеге  неративни и 

демиелинизи ращи заболявания 

на ЦНС

Все още няма достатъчно сигурни 

данни дали SARS-CoV-2 инфекцията 

може да отключи невродегенератив-

ни заболявания като болест на Пар-

кинсон, болест на Алцхаймер или 

мно жествена склероза, както и да 

усложни хода на тези заболявания[22]. 

Някои от модифициращите хода на 

заболяването медикаменти за мно-

жествена склероза (по-специално 

анти-CD20) могат да увеличат ри-

ска от COVID-19, както и наличието 

на коморбидитет и затлъстяване 

при тези болни, за разлика от други 

(като интерферони и глатирамер 

ацетат), които намаляват риска от 

инфектиране[23].

Остра възпалителна демие-

лини зи раща полирадику-

лоневропатия – син дром на 

Гилен-Баре

СГБ може да се появи след инфекции 

от Campylobacter jejuni, Epstein-Barr 

вирус или цитомегаловирус по ме-

ханизма на молекулярна мимикрия, 

като имунният отговор причинява 

възпаление и увреждане на перифер-

ните нерви. Клиничната картина се 

характеризира с коренчеви болки и 

сетивни нарушения, последвани от 

бързо прогресираща вяла пареза в 

крайниците, лицевата, булабарна и 

дихателна мускулатура. За поста-

вяне на диагнозата е важна елек-

тромиографската находка, както 

и данните от цербро-спиналния 

ликвор за белтъчно-клетъчна дисо-

циация[3]. В систематичен анализ на 

2 504 пациенти с COVID-19, СГБ се 

установява в 0.4%. В почти всички 

случаи СГБ се проявява по време на 

острата фаза на инфекцията, като 

клиничното протичане варира от 

намалена мускулна сила в крайници-

те, парестезии, двустранна пареза 

на лицевия нерв до засягане на ди-

хателните мускули, дълготрайна 

неврологична инвалидизация и лета-

литет[24]. При описаните случаи на 

пациенти с COVID-19, СГБ е верифи-

циран електромиографски с данни 

за демиелинизиращ тип полирадику-

лоневропатия или аксонално увреж-

дане и повишен белтък от ликворно-

то изследване, характерни за СГБ, 

въпреки че в ликвора не е установен 

SARS-Cov-2. СГБ може да се прояви 

при лица с COVID-19 и преди появата 

на типичните грипоподобни симп-

томи[4]. Gupta и съавт. описват раз-

ликата между СГБ поради COVID-19 

и други видове СГБ. СГБ, асоцииран 

с COVID-19 е по-разпространен при 

възрастните пациенти и мъжете, а 

болните с COVID-19 и СГБ могат да 

получат треска, кашлица, диспнея, 

агеузия, хипосмия 5-14 дни преди па-

рестезията, слабостта на долните 

крайници и лицевата мускулатура. 

При СГБ, асоцииран с COVID-19 по-чес-

то се наблюдават остатъчна сла-

бост, дисфагия и удължен престой 

в интензивно звено в сравнение със 

СГБ с друга етиология[25]. Варианти 
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на СГБ с автономна дисфункция, 

синдром на Милер-Фишър (арефле-

ксия, атаксия, офталмопареза и по-

вишени GQ1b-антитела) и краниален 

полиневрит също са докладвани при 

пациенти с COVID-19[2,17]. Лечението 

на СГБ, асоцииран с COVID-19 не се 

различава съществено от стан-

дартното лечение, като метод на 

избор е приложението на интра-

венозен имуноглобулин, показал до-

бър ефект и при СГБ, асоцииран с 

COVID-19. Терапевтична плазмафе-

реза също може да бъде обсъждана. 

Употребата на Lopinavir/ritonavir при 

пациенти с COVID-19 и периферни не-

вропатии остава противоречиво[16]. 

Заболявания на скелетната 

мускулатура и невро-мускулни 

заболявания

Комбинацията от миалгия, умора и 

повишаване на нивата на серумната 

креатин-киназа е най-честата фор-

ма (40-70%) на засягане на скелет-

ната мускулатура при COVID-19[4]. 

Рабдомиолиза е установена при 

0.2%[26], а повишена креатин-киназа 

– в 13.7%, в проучване върху 1 099 

пациенти с COVID-19[27]. Съобщен е 

единичен случай на миозит, свързан 

със SARS-CoV-2 инфекция[28]. Доклад-

вани са три нововъзникнали случая 

на миастения гравис с положителен 

титър на ацетилхолинрецепторни 

антитела, развили се от 5 до 7 дни 

след началото на фебрилитета при 

установена SARS-CoV-2 инфекция. 

Описано е влошаване на хода вслед-

ствие на COVID-19 на предшества-

ща миастения гравис и амиотрофич-

на латерална склероза[4,16]. Болни с 

COVID-19 с продължителен престой 

в интензивно звено може да разви-

ят полиневропатия или миопатия на 

критичните състояния[4].

Пост COVID-19 неврологични 

симптоми и синдроми

Няколко проучвания съобщават, че 

след преболедуване от COVID-19 мо-

гат да останат дългосрочни симп-

томи, които продължават с месеци, 

като обща отпадналост – в над 90%, 

мускулна болка и слабост, миопатия, 

нарушение на съня, проблеми с кон-

центрацията и паметови наруше-

ния, тревожност, депресия, тежко 

посттравматично стресово раз-

стройство, замаяност, главоболие 

и аносмия[29,30]. Тези симптоми могат 

да бъдат изявени още по време на 

боледуването или да се отключат 

след възстановяване от инфекция-

та, което изисква продължително 

проследяване и контрол на състоя-

нието[2].

Заключение
От проведените проучвания става 

видно, че COVID-19 може да се асо-

циира с развитието на сериозни 

неврологични усложнения, които да 

окажат влияние върху преживяе-

мостта или качеството на живот, 

както и да възникнат дългосрочни 

неврологични симптоми след пре-

боледуване. Важно е насоченото 

търсене и идентифициране на но-

вопоявила се или задълбочаваща се 

предшестваща неврологична симп-

томатика и ранно третиране. За 

лечение и профилактика на невроло-

гичните усложнения при COVID-19 се 

прилагат съществуващите доказа-

ли ефективност алгоритми, специ-

фични за конкретното неврологич-

но състояние, заедно със системно 

лечение на инфекциозния процес в 

зависимост от случая. Остава необ-

ходимостта от бъдещи изследвания 

с оглед по-задълбоченото разбиране 

на клиничните прояви на COVID-19 и 

невропатогенетичните механизми, 

което би могло да доведе до разра-

ботването на нови терапевтични 

стратегии. ■
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