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С
ветът продължава да се бори 

с последователните вълни 

от коронавирусната болест 

2019 (COVID-19), предизвикани от 

появата на нови варианти на при-

чинителя SARS-CoV-2. Значителна 

част от пациентите с COVID-19 де-

монстрират остатъчни симптоми 

извън острата фаза на инфекцията. 

Когато симптомите персистират 

след 12 седмици от началото на за-

боляването, се класифицират като 

пост-COVID-19 синдром[1]. Все още 

няма широко приета, унифицирана 

дефиниция на PACS/LC, но според 

болшинството от авторите синд-

ромът се представя с пъстра пали-

тра от симптоми и синдроми, кои-

то персистират от острата фаза 

на COVID-19 или възникват 4  сед-

мици след началото на болестта, 

продължават над 12 седмици и не се 

асоциират с наличие на други заболя-

вания. Симптомите на PACS флукту-

ират и се променят с времето, мо-

гат да включват различни органи и 

системи и повлияват ежедневните 

функции на пациентите[1,2]. Имайки 

БОЛШИНСТВОТО ОТ БОЛНИТЕ С COVID-19 СЕ ВЪЗСТАНО-
ВЯВАТ НАПЪЛНО В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 3-4 СЕДМИЦИ от 
началото на заболяването, но около 10-30% от преболедувалите 
имат продължителни симптоми седмици и месеци след болестта. 
Подобно на синдромите, описани при преболедували от други 
коронавирусни инфекции, MERS и SARS, има все повече съобще-
ния за персистиращи и продължителни ефекти след остра инфек-
ция с новия корона вирус SARS-CoV-2. Тези симптоми са описани 
като пост-остър синдром на COVID-19 (POCS) или дълъг COVID 
(LC). Макар че POCS е сходен със синдромите след прекаран SARS 
и MERS, клиничните и лабораторни прояви изглеждат по-чести и 
по-тежки, с участието на няколко органи и системи. 

В настоящата обзорна статия се представят литературни данни 
за честотата, вида на PACS/LC, с основните органни поражения, 
пагогенетични отклонения и терапевтични опции.

При пост-остър COVID-19 синдром могат да бъдат засегнати раз-
лични органи и системи, но доминиращите прояви са бело дробни, 
невропсихиатрични, сърдечно-съдови и стомашно-чревни. 
Поради разнородността на патогенезата и проявите на пост-остър 
COVID-19 синдром, има решаваща необходимост от точна дефини-
ция на това болестно състояние, изясняване на водещите патоге-
нетични механизми и най-подходящите терапевтични алгоритми. 
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предвид глобалната COVID-19 панде-

мия, огромният брой инфектирани 

(608 194 950 към 01.09.2022 г.), в близ-

ките месеци и години може да се оч-

аква все по-голям брой болни с PACS 

да се нуждаят от специализирана 

медицинска помощ.

Важно е да се диференцират паци-

ентите с рискови фактори за POCS, 

с оглед повишено внимание, превен-

ция и прецизно проследяване в тези 

популационни групи. Според литера-

турните данни рискови фактори за 

POCS/LC към момента на диагно-

стицирането на COVID-19 са: напред-

нала възраст, пол, тежък клиничен 

ход с необходимост от хоспитали-

зация, диабет тип 2, продължителна 

SARS-CoV-2 виремия, реактивиране 

на вируса на Epstein-Barr, някои авто-

антитела, повишени стойности на 

интерферони тип I, асоциация със 

системен лупус. С голяма предик-

тивна стойност е броят на симпто-

мите, персистиращи след острата 

фаза на COVID-19[2-4]. 

Според редица автори тежестта на 

острия COVID-19 е рисков фактор за 

POCS/LC[3], но при индивиди с леко и 

умерено заболяване също се съобща-

ва за широк спектър от симптоми 

след острата фаза на COVID-19[4-6]. В 

скорошно проучване на амбулаторно 

лекувани млади (16-30-годишни) паци-

енти с COVID-19 се съобщават пер-

систиращи симптоми в близо 60%, 6 

месеца след острото заболяване[7]. 

Клинична картина

COVID-19 е мултиорганно 

заболяване с широк спектър 

клинични прояви

При POCS/LC клиничната картина 

най-често включва системни про-

яви (умора, отпадналост, нераз-

положение, редуциран двигателен 

капацитет и лоша концентрация), 

невропсихиатрични (нарушения на 

съня, хронично главоболие, „мозъчна 

мъгла“, дефекти в паметта, влоша-

ване на настроението и болков синд-

ром), сърдечни (сърцебиене, синкоп, 

аритмии и постурална ортоста-

тична тахикардия) и респираторни 

симптоми (диспнея и кашлица), кои-

то могат да участват в различни 

комбинации[6-9]. Умората е най-често 

съобщаваният симптом. 

Съобщава се в 14 до 71% от пребо-

ледувалите, средно в 53% в кохорти 

от хоспитализирани пациенти[3,6,8,9]. 

Докладвано е влошено качеството 

на живот по здравословни причи-

ни (HRQoL) при преболедувалите 

COVID 19, включително в 29% от ам-

булаторно лекуваните пациенти[3,10]. 

Обособени са няколко фенотипа/

субтипа на PАCS/LC (Табл. 1), които 

могат да се припокриват и съчета-

ват по различен начин при болните. 

Умора, отпадналост и когнитивна 

дисфункция са сред най-често сре-

щаните симптоми[2-4,6,10].

Засягането на белите дробове 

е водещо при SARS-CoV-2 

инфекцията

Белодробни симптоми, включител-

но задух и кашлица, се отбелязват 

при значителна част от пациенти-

те с PАCS/LC,. Други прояви, свър-

зани с белите дробове, включват 

необходимост от продължителна 

кислородотерапия, персистиращи 

рентгенологични отклонения, брон-

т а б л и ц а  1

КЛИНИЧНА КАРТИНА НА POCS 

Основен фенотип на PАCS/LC Симптоми

Неврокогнитивен синдром и 
нарушения на автономната нервна 
регулация

Тревожност, депресия, трудна 
концентрация, трудно намиране 
на подходящи думи, нарушен сън, 
загуба на вкус и обоняние, психози, 
хипотенсия, хипотермия/фебрилитет, 
ортостаза

Белодробен/респираторен Хронична кашлица, тахипнея, болки в 
гърдите, белодробна фиброза 

Болков синдром Мускулни и/или ставни болки, 
невропатична болка, главоболие, 
парестезии, шум в ушите

Кардиоваскуларен синдром Кардиомиопатия, миокарден инфаркт, 
миокардит, сърдечна аритмия, остро 
белодробно сърце, миокардна исхемия, 
тромбемболизъм (тромбоза на 
дълбоките вени, белодробна емболия, 
катетър-асоциирана тромбоза)

Гастроинтестинален и ендокринен 
синдром

Безапетитие, гадене, диария, 
коремна болка, хипергликемия, 
диабетна кетоацидоза

Уморяемост Непоносимост към физически 
натоварвания, мускулна слабост

Дерматологични промени Обриви (петехии, еритем, уртикария, 
везикули, пернио-подобни), алопеция
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хиектазии и белодробна фиброза, 

като честотата и тежестта не 

винаги корелират с тежестта на 

острия епизод на COVID-19[3,4,10,11]. 

В острата фаза на COVID-19 могат 

да се наблюдават широка гама не-

врологични и невропсихиатрични 

проблеми като обонятелни и вкусови 

увреждания, енцефалопатия и дели-

риум, инсулт, невромускулни усложне-

ния, реакции на стрес и психози[3,4,11]. 

При PАCS/LC освен остри нервноп-

сихични прояви, може да възникнат 

и продължителни неврологични и пси-

хиатрични последствия: хронично 

неразположение, нарушения на съня, 

хронично главоболие, обонятелни и 

вкусови увреждания, световъртеж, 

мозъчна мъгла. Описани са още: пър-

ва психиатрична диагноза на състоя-

ния като депресия, тревожност, 

посттравматично стресово раз-

стройство и халюцинации[12-15].

Сърдечно-съдови увреждания. По 

време на острата SARS CoV-2 инфек-

ция редица пациенти съобщават за 

болка/стягане в гърдите и сърцеби-

ене, които могат да персистират 

или да възникнат в реконвалесцент-

ния период[3,4,8,9,16-18]. Сърдечно-съдов 

магнитен резонанс (cMRI), извър-

шен в кохорта от 100 пациенти с 

COVID-19, в диапазона 2-3 месеца след 

диагностицирането, идентифицира 

сърдечно засягане при 78% и продъл-

жаващо възпаление на миокарда при 

60% независимо от предшестващи-

те състояния, тежест и общ ход на 

острото заболяване[16]. В друга ко-

хорта от 26 спортисти с лек остър 

COVID-19, cMRI, извършен 11-53 дни 

след диагностицирането, разкрива 

миокардит при 15% и данни за предхо-

ден миокарден инфаркт при 31% от 

изследваните[17]. 

Протромботичното състояние и 

тромботичните усложнения са ва-

жна част от клиничната картина на 

SARS CoV-2 инфекцията[1,3,4,6]. Те съу-

частват за развитие на ендо телно 

увреждане и развитие на тром -

бемболии. Редица органни увреж -

дания са свързани с тромботични 

последствия, включително белодроб-

ни, сърдечно-съдови, неврологични и 

бъб речни[1,18]. Продължителността 

на хипервъзпалителното протром-

ботично състояние не е добре про-

учена и въпреки че се съобщава чес-

тота на венозната тромбемболия 

при POCS <5%, при пациенти с риско-

ви фактори (имобилизация, персис-

тиращо повишение на D-dimer, нео-

плазии) се препоръчва продължаване 

на антикоагулантната терапия и 

след дехоспитализацията[1,18,19].

Стомашно-чревни симптоми – ди-

ария, гадене, повръщане и коремна 

болка се съобщават при 15-50% от 

пациентите с COVID-19, а абнорм-

ни чернодробни функционални те-

стове – при 20%[20-22]. При PАCS/LC 

обичайни симптоми от страна на 

стомашно-чревния тракт са: загуба 

на апетит, коремна болка, гадене, 

загуба на тегло, смутен чревен мо-

тилитет или обострен синдром на 

раздразнените черва. 

Има данни за продължително отде-

ляне на SARS-CoV-2 в изпражнения 

дори след негативиране на назофа-

рингиалните тестове. Като се има 

предвид високата експресия на ан-

гиотензин-конвертиращия ензим 

2 (ACE2) в лигавицата на тънките 

черва, COVID-19 има потенциала да 

нарушава чревния микробиом и уле-

снява поява на патобионти, което 

съучаства за стомашно-чревните 

нарушения[20-23]. 

Ендокринни аномалии. Новопоявил 

се диабет и диабетна кетоацидоза 

се съобщават при пациенти с ос-

тър COVID-19[24,25]. При пациенти с 

PACS/LC са установени персистира-

щи гликемични аномалии при 35% от 

551 пациенти за поне 2 месеца след 

COVID-19[25], което би могло да се обяс-

ни с експресията на ACE2 от остров-

ните клетки на панкреаса и директ-

ното им увреждане от SARS-CoV-2[24].

Описани са още субакутна тирео-

токсикоза, тиреоидит на Хашимо-

то[26,27] седмици след отзвучаването 

на респираторните симптоми при 

пациенти с COVID-19.

Множество кожни прояви са свърза-

ни с остър COVID-19, като най-чести 

са обриви с различна морфологична 

характеристика: морбилиформени 

(22%), пернициозо-подобни (18%), ур-

тикариални (16%), макуло-еритем-

ни (13%), везикулозни (11%), папуло-

сквамозни (9.9%) и други[5,14]. При 

6-месечно проследяване след остър 

COVID-19 кожен обрив имат само 3% 

от пациентите, но 20% са с алопе-

ция[9,14,28]. Косопадът настъпва 2-3 

месеца след инфектиране със SARS-

CoV-2 и отшумява след 3-6 месеца, 

Фактори като хипоксия, възпаление 

(по-специално повишени нива на ин-

терлевкин IL-6) и някои медикамен-

ти играят роля за развитието и те-

жестта на косопада[28].

Патогенеза 
Механизмите, лежащи в основата 

на PACS /LC, все още не са добре 

проучени, което пречи на разработ-

ването на адекватно и специфично 

лечение. Патогенезата на PАCS/LC 

е многофакторна и проучванията 

са в няколко основни направления: 

персистиращо възпаление; автоиму-

нен отговор; директна (невро)инва-

зия и персистиране на SARS-CoV-2 

в имунологично недостъпни места 

с хронична стимулация на имунни-

те клетки; дисбиоза и реактивация 

на латентни вируси; ендотелно 

увреждане с микроваскуларна исхе-

мия, тъканни увреждания и органна 
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дисфункция, предизвикана от вируса 

или имунните отговори[28-30]. 

Тежкото протичане на острата 

фаза на инфекция със SARS-CoV-2 

се характеризира със свръхмерно 

въз паление и имунна дисрегулация. 

Атипичните имунни отговори мо-

гат да доведат до персистиращо 

хронично възпаление и имунологични 

аномалии, потенциално отговорни 

за PACS/LC. В подкрепа на това съж-

дение са данните, че при пациенти 

с PАCS/LC са установени повише-

ни нива на възпалителни цитокини 

– интерферон тип I (IFNβ) и тип III 

(IFNλ1), участващи в медиирането 

на имунния отговор, повишени ефек-

торни Т и В-лимфоцити, активиране 

на метаболитните пътища, свърза-

ни с окислително фосфорилиране и 

реактивни кислородни радикали[14,29]. 

Имунната дисрегулация може да 

допринесе за PACS/LC чрез разви-

тието на автоимунен отговор, кой-

то продължава след елиминирането 

на вируса. Индукцията на автоиму-

нен отговор след редица вирусни 

инфекции е добре известно. Редица 

автоимунни заболявания и синдро-

ми са свързани с COVID-19 – идиопа-

тична тромбоцитопенична пурпура, 

синдром на Guillain-Barré, Miller Fisher 

синдром и краниален полиневрит, 

антифосфолипидни антитела, бо-

лест на Kawasaki и мултисистемен 

възпалителен синдром при деца със 

SARS-CoV-2 инфекция[1,3,7,9]. Наличие-

то на автоантитела при пациенти-

те с PACS/LC не е добре проучено 

и е необходима прецизна оценка на 

приноса им за тъканното увреждане 

и органната дисфункция.. 

Доклади за подобрени клинични 

симптоми на PACS/LC при прилага-

не на анти-SARS-CoV-2 ваксини дове-

доха до предположения за наличие на 

вирусни резервоари при пациенти с 

PACS/LC. Допуска се персистиране 

на вируса в гастроинестиналния 

тракт, централната нервна сисема 

и други относително имунологично 

защитени органи, които същевре-

менно имат силна експресия на ACE-

2 рецептори. Тази хипотеза е обект 

на интензивни проучвания[14,15].

Терапия
Все още няма целеви лечения за 

PACS/LC. Третират се специфични 

симптоми и синдроми, търсят се 

подходи за оптимизиране на QoL и 

функцията на поразените органи и 

системи[30-32]. Широко се препоръчва 

рехабилитация, физиотерапия, гри-

жа за психичното здраве, антиде-

пресанти, пробиотици и хранител-

ни добавки. Проучва се ефектът на 

налични медикаменти за лечение на 

PACS/LC: Budesonid (инхалаторен), 

Colchicin, Fluvoxamin, моноклонални 

антитела, НСПВС, ваксинация сре-

щу SARS-CoV-2, Sirolimus, статини, 

Vitamin D. Експериментални лечения 

на PACS/LC: LYT-100 – деутериран 

pirfenidon; Leronlimab – CCR5 антаго-

нист; LMWF5A – nротивовъзпалите-

лен пептид; SNG001 – инхалаторен 

интерферон бета[33,34].

Изводи
Грижата за пациенти с COVID-19 

не приключва при изписване от 

болницата и е необходимо интер-

дисциплинарно сътрудничество за 

оптималното им мониториране и 

лечение. Предвид глобалния мащаб 

на тази пандемия е очевидно, че 

нуждите от здравни грижи за паци-

енти с последствия от COVID-19 ще 

продължат да се увеличават в обо-

зримо бъдеще. Важна задача е свое-

временното разработване на диаг-

ностични и терапевтични модели 

и интеграция в различни дисциплини 

за подобряване на психическото и 

физическо здраве на пациентите с 

PACS/LC. n
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