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С
коро след появата през де-

кември 2019 г. на огнище на 

атипична пневмония с епи-

център град Ухан в Китай, беше 

идентифициран и причинителят, 

нов β-коронавирус (Severe Acute Res-

pi ra tory Syndrome Coronavirus, SARS-

CoV-2), а заболяването получи наи-

менованието Коронавирусна болест 

(Coronavirus disease-19, COVID-19). 

Досегашните наблюдения показ-

ват, че клиничното представяне на 

COVID-19 е хетерогенно. Въпреки че 

повечето случаи са леки до умерени, 

някои пациенти развиват критично 

заболяване с респираторна дисфунк-

ция и/или полиорганна недостатъч-

ност[1]. Тежестта на клиничното 

протичане на COVID-19 се влияе от 

множество фактори като възраст 

и наличие на съпътстващи хронични 

заболявания. Освен това е извест-

но, че имунният отговор намалява 

с възрастта ("имунно стареене", 

immune aging), което допълнително 

увеличава риска от смърт при ин-

фекция със SARS-CoV-2 при хората 

в напреднала възраст. Данните от 

САЩ сочат, че 80% от смъртните 

случаи са настъпили при пациенти-

те над 65-годишна възраст, като 

най-висок е процентът при тези 

над 85 години[2]. Тези констатации 

са сходни с докладваните от Китай, 

където при хората над 60 години ле-

талитетът надвишава 80%[3]. 

COVID-19 може да доведе до систем-

ни възпалителни, белодробни и сър-

дечно-съдови усложнения, които да 

бъдат причина за неблагоприятен 

изход. Някои хронични заболявания 

увеличават риска от смъртност 

при COVID-19. Артериалната хипер-

тония (АХ) повишава 2.5 пъти рис-

ка от тежко протичане и смърт, 

особено при хората над 60-годишна 

възраст. Пациентите със сърдеч-

но-съдови заболявания (ССЗ) са мно-

гократно по-склонни към развитие-

то на различни усложнения, поради 

което протичането на COVID-19 

при тях е по-тежко и възстановя-

ването по-бавно. Сред обсъжда-

ните фактори, имащи отрицателно 

въздействие, са вариациите в не-

врохормоналната активност (дис-

регулация на системата ренин-анги-

отензин), нарушеният имунитет и 

ендотелната дисфункция, която по-

влиява негативно микроциркулация-

та. SARS-CoV-2 може да предизвика 

развитието на миокардит, перикар-

дит, ритъмни нарушения, инфаркт, 

венозни и артериални тромбози. 

Засягането на миокарда е свързано 

с лоша прогноза поради установе-

ния по-висок риск от вътреболнич-

на смъртност[4]. Приблизително 30 

до 60% от пациентите с миокардно 
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увреждане при инфекция със SARS-

CoV-2 имат анамнеза за коронарна 

болест на сърцето и хипертония[5]. 

Болните със сърдечна недостатъч-

ност (СН), хоспитализирани по по-

вод на COVID-19, са с повишен риск 

от усложнения на кардиометабо-

литния синдром и около 25% болнич-

на смъртност показват резултати-

те от голямо проучване[6]. Различни 

тромбоемболични събития, като 

белодробна емболия, дълбока веноз-

на тромбоза, исхемичен инсулт и 

инфаркт на миокарда, са преоблада-

ваща причина за смърт при тежък 

COVID-19[7]. Ранните аутопсионни 

протоколи показват висока често-

та на фатална белодробна тром-

боемболия при починали пациенти 

с COVID-19[8]. Исхемичният мозъчен 

инсулт е тежко неврологично услож-

нение на COVID-19 и може да бъде и 

първа проява на заболяването. Обик-

новено се наблюдава при пациенти 

над 70 години с придружаваща па-

тология (хипертония, диабет, злока-

чествени новообразувания, предше-

стващ цереброваскуларен инцидент 

и други). SARS-CoV-2 има потенциала 

да засегне всеки орган, включително 

кръвоносната система, директно 

чрез тъканен тропизъм или косвено 

чрез имуно-медиирано възпаление[9]. 

Захарният диабет (ЗД) е сред 

най-често докладваните съпът-

стващи заболявания при COVID-19, 

налагащи хоспитализация и лече-

ние в интензивно отделение (ИО). 

Клиничните доклади от проведено 

национално проучване в Китай по-

казват по-високо разпространение 

на диабета при тежките форми на 

COVID-19 (16.2%) в сравнение с не-

тежките (5.7%)[10]. Сред пациентите 

със ЗД най-уязвими са тези с лош 

гликемичен контрол на заболяване-

то. Хипергликемията стимулира 

синтеза и освобождаването на ци-

токини и е независим рисков фак-

тор за смъртност при COVID-19[11]. 

Докладвана е 8% смъртност при ди-

абетно болните с COVID-19[12]. Връз-

ката между COVID-19 и ЗД е сложна 

и двупосочна. В хода на инфекцията 

със SARS-CoV-2 се наблюдава изразе-

но предразположение към глюкозна 

дисрегулация, като са описани слу-

чаи и на новооткрит диабет. От 

друга страна прилагането на високи 

дози кортикостероиди в лечението 

на COVID-19 допълнително индуцира 

нарушение в инсулиновата секреция. 

Голям процент от хората с диабет 

имат и други компоненти на мета-

болитния синдром като хипертония 

и дислипидемия.

Затлъстяването е силно свърза-

но с тежестта и леталитета при 

COVID-19[13]. Степента на затлъс-

тяване се определя от индекса на 

телесна маса (BMI>0 kg/m2). Обези-

тетът и COVID-19 са независими 

едно от друго протромботични 

състояния, които взаимно се потен-

цират и по този начин увеличават 

риска от усложнения. Сред приети-

те с COVID-19 в ИО преобладават 

пациентите с наднормено тегло. 

Средната смъртност в Обедине-

ното кралство при пациенти със 

затлъстяване е била с 48% по-ви-

сока, отколкото при пациенти без 

затлъстяване[14]. Висцералното 

затлъстяването е кардиометаболи-

тен таргет и се явява важна причи-

на за инсулинова резистентност, ЗД 

тип 2 и ССЗ. 

Пациентите с COVID-19 и онкологич-

ни заболявания са силно уязвима гру-

па и показват лоши клинични резул-

тати. В голяма степен утежненото 

протичане на инфекцията със SARS-

CoV-2 при тях се дължи на систем-

ното имуносупресивно състояние, 

обусловено от основната диагноза 

и провежданата химиотерапия. В 

едно проучване се съобщава, че при 

21.4% от онкоболните с COVID-19 се 

е наложило прием в ИО, а 35.7% са 

имали животозастрашаващи услож-

нения и 28.6% са починали[15].

Протичането на COVID-19 при на-

личие на подлежащо хронично бъб-

речно заболяване (ХБЗ) обуславя 

повишен риск от фатален изход[16]. 

Особено уязвими са пациентите с 

ХБЗ в напреднал стадий (с бъбречна 

недостатъчност, на хемодиализа, с 

необходимост от бъбречна транс-

плантация).

Cистемното възпаление присъства 

при много автоимунни заболявания, 

които са признат рисков фактор за 

усложнения, свързани с COVID-19[17]. 

Повечето хоспитализирани пациен-

ти с преобладаващи автоимунни за-

болявания са по-възрастни, от жен-

ски пол и с различни съпътстващи 

коморбидности. 

Поради изразената пантропност 

на SARS-CoV-2, функцията на мно-

го органи и системи е засегната. 

Оценява се диагностичната и про-

гностична стойност на установе-

ните лабораторни отклонения[18]. 

Рутинните лабораторни изследва-

ния: пълна кръвна картина (ПКК), 

коагулационен статус, възпалител-

ни маркери (C-реактивен протеин/

CRP, феритин, интерлевкин-6/IL-6) и 

някои биохимични показатели (кръв-

на захар, креатинин, урея, албумин, 

чернодробни ензими, лактатдехи-

дрогеназа/LDH). "Златен стандарт" 

в етиологичната диагностика на 

SARS-CoV-2 е RT-PCR в реално вре-

ме (Real-time Reverse Transcription 

Polymerase Chain Reaction)[19]. Най- 

под ходящи за изследване са респира-

торни проби от горни и долни диха-

телни пътища.
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Материал и 
методи
Направен е ретроспективен пре-

глед на електронните медицински 

досиета на 68 починали пациенти с 

COVID-19, на възраст 35-94 години, 

хоспитализирани във ВМА-София в 

периода март–ноември 2021 г. Да-

нните включват пол, възраст, пре-

морбидна анамнеза, лабораторни 

изследвания и период на хоспита-

лизация. Разпределението по пол 

е сходно, съответно 51% (n=35) са 

мъже и 49% (n=33) са жени. Средната 

им възраст е 69.6 години (64.6 г. за мъ-

жете и 73 г. за жените). Преоблада-

ващата част от тях (93%) са имали 

поне едно съпътстващо заболяване. 

Средният болничен престой е 12 дни 

(2 до 34 дни), като броят легло-дни 

включва периода от деня на постъп-

ването до датата на смъртта. При 

всички диагнозата е потвърдена с 

позитивен резултат от PCR тест 

за детекция на SARS-CoV-2. 

Резултати и 
обсъждане
Анализът на възрастовия профил 

на общо 68 починали пациенти с 

COVID-19, които са били хоспитали-

зирани във ВМА показва, че най-малък 

е броят им под 60-годишна възраст 

(n=12). Наблюдава се най-голям дял на 

смъртните случаи при пациентите 

над 60 години (81%; n=55), като доми-

нира засягането на възрастовата 

група 71-80 години (n=27), което е в 

съответствие с литературните 

данни за висока смъртност при па-

циентите с COVID-19 в напреднала 

възраст (Фиг. 1). 

По отношение на преморбидния про-

фил от всички 68 починали пациенти 

ф и г у р а  1 : 

Възрастов 
профил на 

починалите 
пациенти с 

COVID-19

ф и г у р а  2 : 

Преморбиден 
профил на 

починалите 
пациенти с 

COVID-19

ф и г у р а  3 : 

Лабораторен 
профил на 

починалите 
пациенти с 

COVID-19



списание МЕДИНФО 67

ИНФЕКЦИИ

с COVID-19, 93% са били с различни ко-

морбидности, като 78% са имали две 

или повече придружаващи хронични 

заболявания. Най-често срещани са 

АХ (76%), ССЗ (40%) и ЗД (38%), какви-

то са данните и от други проучва-

ния (Фиг. 2). 

Само 7% (n=5) от анализираната гру-

па (4 мъже на възраст от 44-63 годи-

ни и 1 жена на 53 години) са без анам-

неза за придружаваща патология. 

Лабораторните изследвания показ-

ват, че при всички починали пациен-

ти с COVID-19 се установяват увели-

чени стойности на LDH (100%), като 

показател за тежко белодробно за-

сягане или друго органно увреждане. 

Много висок е процентът на пови-

шени маркери на възпалението (фе-

ритин, CRP, IL-6) (94-99%) и D-димер 

(90%), (Фиг. 3). 

Високите нива на възпалителни ци-

токини активират нарушения в хе-

мостазата. Системното възпаление 

и COVID-19 асоциираната коагулопа-

тия се свързват с висок леталитет, 

което отразяват и получените от 

нас резултати. При пациенти с ле-

тален изход се установяват високи 

нива на феритин, LDH и D-димер при 

постъпването им в болница и 24 

часа преди смъртта[20]. Нарастване-

то на D-димера, който е надежден 

прогностичен маркер, корелира с 

клиничната тежест на заболяване-

то. Първоначално завишените стой-

ности на CRP се приемат за лош 

прогностичен фактор при пациенти 

в напреднала възраст с COVID-19[21]. В 

нашето проучване при 79% от паци-

ентите с летален изход се открива 

лимфопения и при 59% тромбоцито-

пения. Лимфопенията в началото на 

заболяването е лош прогностичен 

белег, който насочва към тежко 

протичане[22]. Нарушенията в бъб-

речната функция с повишаване нива-

та на серумния креатинин и урея се 

наблюдава съответно при 41 и 50% 

от случаите. Като често срещано 

усложнение при тежките форми на 

COVID-19 е докладвано развитието 

на остро бъбречно увреждане с фа-

тален изход[23]. При 57% от пациенти-

те откриваме повишаване на AST и 

при 21% на ALT. Значимо чернодробно 

увреждане обикновено настъпва при 

прогресия на заболяването. 

Заключение
Напредналата възраст е лош про-

гностичен фактор при инфекция със 

SARS-CoV-2. По-възрастните пациен-

ти по-често се нуждаят от хоспи-

тализация и прием в интензивно от-

деление. Рискът от тежък COVID-19 

и смъртност нараства експонен-

циално с повишаване на възрастта. 

Наличието на съпътстващи заболя-

вания може да повлияе негативно 

клиничното протичане на COVID-19, 

като по-големият брой коморбид-

ности корелира с увеличена смърт-

ност. Потенциалните патофизиоло-

гични механизми на увреждане при 

COVID-19 са свързани със системно-

то възпаление (цитокинова буря), во-

дещо до хиперкоагулация (протром-

ботично състояние). Отклоненията 

в някои лабораторни показатели 

при COVID-19 могат да се считат 

за значими предиктори на неблаго-

приятните клинични резултати. Ла-

бораторният мониторинг включва 

изследване и проследяване на био-

маркери с доказана диагностична и 

прогностична стойност. n
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