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Какзапочнавсичко
икаквоеCOVI
D19?
ПървитеслучаинаCOVI
D19бяхарег
истриранивпровинцияУхан,Китайпрездекември2019г
.За
причинител на заболяването е идентифициран коронавирусътSARSCoV2,който се от
личава с
изключително висока контаг
иозност и вирулентност
,което е и причината за мног
о бързото
разпространениеназаболяванетовсветовенмащаб.
Симптомитеназаболяванетовариратвширокдиапазон–отлекиреспираторниоплакваниякатотези
приинфекциянаг
орнидихателнипътищадодихателнанедостатъчност
,завършващасмултиорг
анна
недостатъчности нуждаотапаратно интензивно лечение.Презмарт2020г
.Световнатаздравна
орг
анизация(
СЗО)обяви,чесекасаезапандемичноразпространениеназаболяването,коетоще
поставиздравнитесистеминадържавитепредг
олямоизпитание.
Отначалотонапандемиятадосредатанам.март2022г
.всветазаразенисъсSARSCoV2санад460
млн.души,катонад6млн.душисапочиналитевследствиенаCOVI
D19.ВБълг
ариязасъщияпериод
сарег
истриранинад1,
12млн.заразениинад36хил.починалиотCOVI
D19.

КакпротичаCOVI
D19икаквотрябвадазнаем?
Проведените множество клинични проучвания идентифицират три фази на протичане на
заболяванетоCOVI
D19,вкоитомог
атдасепроявятразличнисимптомивзависимостотобхватана
заболяванетоииндивидуалнияимуненотг
оворнавсекичовек.

1.Острафазаназаболяването:
Поява на първи симптоми с кашлица,хрема,температура,болки в г
ърлото,мускулни болки,
разстройство,треска,заг
убанаобоняниеи/
иливкус,силнаумора.Следпояватанапървитесимптоми
взависимостоттежесттаназаболяванетоевъзможновлошаваненасъстояниетодоразвитиенаo
стър респираторен дистрессиндром,водещ до напълно разг
ърнатадихателнанедостатъчности
кислородозависимост
.В рамкитенаостратафаза,отг
леднаточканасърдечносъдоватасистема,
съществува висок риск за усложнения като тромбоемболия,миокарден инфаркт
,възпаление на
сърдечниямускул(
миокардит)
,кактоиживотозастрашаващиритъмнинарушения.

2.Подострафазаи„
LongCOVI
D19”
:
В тази фазаназаболяването пациентитесеоплакватотмножество симптоми,които оставатза
попродължителновремеиобхващатразличниорг
аниисистеми.
Вмножествопроучванияг
олямачастотпациентитесеоплакватотсимптомикатообщаотпадналост
и мускулна слабост
,заг
уба на апетит и телесна маса,депресивни състояния и проблеми с
концентрацията и съня,болки в г
ърдите,задух и г
ръдна опресия,както и ритъмни нарушения.
Значителна част от пациентите описват влошено оросяване на крайниците,полиневропатия,
стомашночревнанеразположеност
.Женитесеоплакватотнарушенменструаленцикъл,амъжетеот
еректилнадисфункцияипониженолибидо.

3.Пост
COVI
Dфаза:
В тази фаза водещи са симптоми,които са резултатотпоражения на орг
анните системи след
преболедуване на COVI
D19.Основните оплаквания са сърдечносъдови нарушения,проблеми с
дихателнатасистемаиневролог
ичнисимптоми.
Появатанатакиваоплакванияепоказателназананесенахроничнаорг
аннаувреда(
врезултатна
инфекцията)иповишенрискотхронифициранеипрог
реснаорг
аннатанедостатъчност
.
Тезипациентитрябвадабъдатпроследяванивдълъгпериодотвремеслединфекциятаидабъдат
консултираниотсъответнитеспециалисти.
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ЗащосърцетоможедапострадаприинфекциясъсSARSCoV2?
Още в началото на пандемията лекарите на първа линия в Китай и Италия алармираха,че
заболяванетоотCOVI
D19честонанасяпоражениянасърдечносъдоватасистема,коетовлошава
рязкосъстояниетоипрог
нозатаназасег
натитепациенти.
ПроведенитепроучваниядокладватзакардиотропностнакоронавирусаSARSCoV2,коетоводидо
директнозарязяваненамускулнитеклеткинасърцетоипоследващ имуненотг
овор.Значителначаст
отпациентитевкритичносъстояниесаразвилитоваусложнение.
Отмножествопубликуванидокладиинаучнипроучванияставаясно,чекритичноболнитепациенти
мог
атдаразвиятсърдечносъдовиусложнениякатоинфарктнамиокарда,възпалениенасърдечния
мускул(
миокардит)иперикардит
,коитосеявяваткатопричиназасилноуврежданенасърдечния
мускул(
сърдечнанедостатъчност)иживотозастрашаващиритъмнинарушениянасърцето.
Засягането на сърдечния мускул и степента на увреда се разглеждат като една от
основните три причини за смъртпри критично болни отCOVI
D19 пациенти.Приг
оляма
частотпациентите,коитосапреболедувалиCOVI
D19леко,рискътотувреданасърдечносъдовата
системаоставависок,дориданесаразвилисимптоминаCOVI
D19.

Каквоевирусенмиокардит
икаквотрябвадазнаемзанег
о?
С появатанакоронавирусаSARSCoV2случаитенамиокардитвсветовенмащабсеувеличихас
почти 6 пъти,което посочва коронавирусът като един от основните причинители на това
усложнение.
Миокардитът е възпаление на сърдечния мускул, което причинява силно нарушение на
електропроводнатаипомпенатафункциянасърцето.Врезултатнавъзпалителнияпроцесмог
атда
настъпятнеобратимипроменивструктуратанасърдечниямускул(
фиброза)
,коитосеявяваткато
основнатапричиназанапредванетонасърдечнатанедостатъчностпризасег
натитепациенти.
Миокардитът е една от основните причини за развиването на терминална сърдечна
недостатъчностинуждатаотсърдечнатрансплантацияпримладипациентивсвета.

Симптоминамиокардит
,свързансCOVI
D19:
•
•
•
•
•

Сърцебиенеиекстрасистоли;
Паренеиболкивобласттанаг
ърдите;
Опресияичувствоназадухвг
ърдите;
Силнаумораивлошенфизическикапацитетприлекафизическаактивност;
Отоциподолнитекрайници.

Къмкакъвспециалистдасеобърнаприналичиенатезисимптоми?
Препоръчителна е консултация с кардиологи провеждане на основен кардиолог
ичен прег
лед,
койтовключваизследваниякатоехокардиог
рафия,ЕКГ
,лабораторниизследваниязаниватана
тропонин,креатинкиназа,МВ фракциянакреатинкиназа,пълнакръвнакартинаиСреактивен
протеин.

Присъмнениезамиокардитпровежданетонаядреномаг
нитенрезонанснасърцее
приеткато„
златенстандарт“заокончателнотопоставяненадиаг
нозата!

Защоспортиститесазастрашениот
миокардитследCOVI
D19?
Спортиститеподлаг
атсърцетосинаповишенафункционалнанатовареностипорадитазипричинасе
определяткаторисковаг
рупазамиокардити.Причинатазаповишениярисксаструктурнитепромени
насърдечниямускулврезултатнахроничнотоспортнонатоварванеиповишенатапропускливостна
клетъчнатамембрана.Внаучниизследванияотпоследнитемесецисепубликувахаданнизаповишен
рискотмиокардитприспортисти,коитосабилизаразенисъсSARSCoV2.Интересенефактът
,че
г
олямачастоттяхсабилиспозитивентестзаCOVI
D19,нонесаразвиликлиничнакартинана
заболяването.Порадитазипричинавпоследнитемесецимножество кардиолозипрепоръчватна
професионалниспортисти,приположителенрезултатотизследванезаSARSCoV2,провежданетона
ядреномаг
нитенрезонанснасърцепредивъзстановяваненаактивнатаспортнатадейност
.

Каквиритъмнинарушенияможедапричини
COVI
D19икаквисасимптомите?
Еднаг
олямачастотпациентите,преболедували COVI
D19,сеоплакватотритъмни нарушенияи
флуктуации в сърдечната честота.Това е една отнайчестите причини пациенти,преболедували
COVI
D19,дапотърсятконсултацияскардиолог
.
Припост
COVI
Dсъстояниячестосрещаниритъмнинарушениясаучестенпулс,предсърдномъждене
(
„
излизанеотритъм“
)
,АВблокиекстрасистоли.
ЕдноотнайчеститеритъмнинарушенияследCOVI
D19епредсърднотомъждене.

При наличие на един от тези симптоми се препоръчва незабавна консултация с кардиолог и
провежданенаЕКГ
Холтеризследване!

Влошавалисесърдечната
недостатъчностследCOVI
D19?
Влошаването на сърдечната недостатъчност при COVI
D19 е една от основните причини за
класифициранетонасърдечносъдовитепациентикаторисковаг
рупа.Мултицентровитепроучвания
катег
орично доказват нег
ативно повлияване на сърдечната функция при тежка инфекция със
SARSCoV2. Причина за влошаването на сърдечната фукция са настъпващи структурни и
микроциркулаторнипроменинасърдечниямускул,коитосарезултатотмиокардиалнататравмаи
имуннареакциянатялотовходанаинфекцията.Завлошаваненапомпенатафункциянасърдечния
мускулг
оворятследнитесимптоми:
•
•
•
•

Задух;
Появаизадълбочаваненаотоцитепокрайниците;
Подуваненавенитевобласттанашията;
Влошаваненафизическиякапациет
.

В случайчеиматевлошаваненасимптомитенасърдечнанедостатъчност
,епрепоръчителнодасе
консултиратесличниясилекарилислекуващияВикардиолог
!

Повишавалисерискътотмиокарденинфаркт
следпреболедуваненаCOVI
D19икакможем
даг
опредотвратим?
Опитътотпоследнитемесеципоказакорелациясповишенислучаинамиокардниинфарктивхода
назаболяванетоилиследпреболедуваненаCOVI
D19.Множествопубликацииотразличниклиники
вцялсвятстанахапричиназазадълбоченанализнатозифеномен.Предполаг
асе,чеимунната
реакциякъмвирусапредизвиквавъзпалителнопролиферативнипроменивкръвоноснитесъдове,
коитомог
атдапредизвикатдестабилизациянаплакивкоронарнитесъдове.Друг
апричиназа
повишенрискотинфарктсатромбозивартериалнатасистема(
т
.нар.„
имунотромбоза“
)
,които
мог
атдапричиняттромботиченилитромбоемболиченинфаркт
.

Кои пациенти са в рисковата г
рупа за миокарден инфаркт при инфекция със
SARSCoV2?
•
•
•
•
•

Диабетици;
Хипертоници;
Пациентисвисокиниванахолестерол;
Пациентивечепреболедувалимиокарденинфаркт;
Пациентисположителенг
енетичентестзатромбофилия.

Колкоевисокрискътотбелодробнатромбоемболия
приCOVI
D19икаквисапървитесимптоми?
БелодробнататромбоемболияеедноотосновнитеусложненияприинфекциясъсSARSCoV2.При
г
олямачастотпациентите,коитосенуждаятотболничнолечениеиразвиватсимптомитенаостър
респираторен дистрес синдром (
ARDS)
,се диаг
ностицира това усложнение.Причината за това
усложнение е прекомерната имунна реакция на тялото към вируса,което води до значително
повишаване на фибриног
ена и Dдимерите в кръвта.За последните две г
одини са публикувани
стотицинаучнипубликацииирапортипотазитема.Натозиетаприскътотбелодробнаемболияпри
COVI
D19сеизчислявана5% до25% взависимостоттежесттаназаболяването.Единоткръвните
маркеризаизключваненатромбоемболиявтялотонапациентасаDдимерите.Тозикръвенмаркер
има само нег
ативна предиктивна стойност
, тоест при положителен Dдимер е възможна
тромбоемболия,но неезадължителна,докато принег
ативенDдимер сеизключвапочтис99%
вероятносттазаналичиенатромбивтялото.

Каквисимптомисепроявяватприбелодробнатромбоемболия?
•
•
•
•

Болкиибодеживобласттанаг
ръдниякош;
Чувствоназадухприлекифизическиусилияиливпокой;
Учестенпулс;
Посиняваненаустнитепринатоварване.

Какви изследвания трябва да проведа и с ког
о да се консултирам при наличие на
симптоми?
• Консултирайтесесличниясилекариликардиолог
;
• ЕКГ
,ехокардиог
рафия;
• ЛабораторенанализнаниватанаDдимеривкръвта.

Приемътнааспиринпредпазвалимеоттромбоемболия?
Приемътнааспириннепредпазваиненамаляварискаотвенознитромбоемболии!Пациенти,които
се лекуват с антикоаг
уланти поради друг
и причини,са в пог
оляма степен предпазени от
тромбоемболия.

Коипациентисарисковизатромбоемболичниусложнения?
•
•
•
•
•
•
•

Лицаотженскипол;
Пациенти,коитонеседвижатдостатъчно;
Пациентки,коитоприематпротивозачатъчнимедикаменти;
Всичкионкоболнипациентииматмног
овисокрискоттромбоемболия;
Пациентиследоперативнаинтервенция;
Пациенти,коитовечесаималитромбозивминалото;
Пациентисг
енетичнамутациязатромбофилия.

Ако в миналото сте имали тромбози и в семейството Ви има зачестени случаи на такива,се
препоръчвапровежданетонаскрининг
овтестзаизключваненаг
енетичнамутациязатромбофилия!

Повишавалисерискътотмозъчен
инсултследпреболедуванCOVI
D19?
РискътотмозъченинсултприпациентисCOVI
D19иприпациентибезинфекцияесходениеоколо
11,
3%.Нопрог
нозатанапациенти,болниотCOVI
D19ипрекаралимозъченинсулт
,едрастично
полоша отпрог
нозата на тези безпреболедувана инфекция.Интересен е фактът
,че рискътот
мозъченинсултследпреболедуваненаCOVI
D19езначителноповисокирисковитепациентитрябва
дабъдатвнимателнопроследяванивпериодаследзаболяването.

Какъверискътотмиокардитследваксинация
срещуCOVI
D19иприинфекциясъсSARSCoV2?
Ваксините срещуCOVI
D19биватежедневно проучвани и проследявани за странични ефекти от
европейската и американската аг
енция за качество на лекарствата.В публикуваните данни се
докладватединичнислучаинатромбоемболияимиокардитследваксинация.
Сравнителнитеанализиотпроведенитепроучваниядокладватзарискотмиокардитприваксинирани
пациентиотпорядъкана2,
1случаяна100000ваксинирани,докатоприневаксинирани,заразенисъс
SARSCoV2пациенти–12случаяна100000преболедували(
т
.е.6пътипог
олямриск)
.

Постваксинационниятмиокардитследприлаг
аненаиРНК ваксинаевъзможнорядкоусложнение,
докаторискътотмиокардитследCOVI
D19есмног
оповисокачестота.

Къмкакъвспециалисттрябва
дасеобърнаприналичиена
симптоминаCOVI
D19?
• КонсултирайтесеслекуващияВиличенлекар.

ПриналичиенасърдечносъдовисимптоминаCOVI
D19епрепоръчителнаконсултацияс:
• Кардиолог
;
• Анг
иолог
;
• Невролог
.

Ког
адапотърсялекарскапомощ приналичиенасимптомиследваксинация?
Препоръчителноедасеконсултиратескардиологприналичиенаоплаквания,коитопродължават
повечеот4дниследваксинация.

ВаксинациясрещуCOVI
D19прилицасъс
сърдечносъдовизаболявания
Експертният съвет по медицинска специалност „
Кардиолог
ия“ препоръчва приоритетно
ваксинираненапациентитеснапредналиивисокорисковисърдечносъдовизаболявания,както
следва:
• Пациентитесъссърдечнанедостатъчност–класI
I
IиI
VпоNYHA;
• ПациентитесИБС–триклоноваболестилистенозанаствол,кактоитезисъсстенокардия;
• ПациентитеспулмоналнахипертонияиNYHAкласI
I
IилиI
V;
съдово
• Пациентите със скорошна, непланова хоспитализация по повод на сърдечнозаболяване;
• Пациентитеснапредналапериферносъдоваболест;
• Пациентитесвроденисърдечнизаболяваниявзрялавъзраст
,класCиD;
• Пациентитесповечеотдванеконтролиранирисковифакторазасърдечносъдовизаболявания
(
артериалнахипертония,захарендиабет
,зат
лъстяване)
.

Ваксинациятанамалявавероятността
отсмъртинеобходимосттаот
хоспитализациясмежду80и95%!
Консултирайте се с Вашия общопрактикуващ лекар или със специалиста по сърдечносъдови
заболявания,койтоВинаблюдава.ТенайдобрепознаватклиничнотопротичаненаВашетохронично
сърдечносъдовозаболяване.Заеднобихтенаправилинайдобрияизборотносновидаваксинаи
подходящияпериодзанейнотоприлаг
ане.
Предидапристъпитекъм ваксинациясрещуCOVI
D19трябвадастесиг
урни,ченяматеактуално
обострено сърдечносъдово заболяване, повишена температура, тежка ритъмна патолог
ия,
извънреденотг
оворнаантикоаг
улантнатерапиясиндиректенантикоаг
улант(
I
NR над3.
0)
,начални
симптоми накоронавируснаили друг
авируснаинфекция.В тези случаи ваксинацияможедасе
проведе след настъпване на ремисия на Вашето хронично заболяване, пълно клинично
възстановяванеотвируснатаинфекцияилинаймалко3месецаследпреболедуваненаCOVI
D19.

Завсичкихорасхроничнисърдечносъдовизаболявания,коитосасвисокрискот
потежкопротичаненаCOVI
D19,ваксинациятаесилнопрепоръчителна!
За да бъдат хората с хронични сърдечносъдови заболявания изложени на помалък риск от
заразяванесъсSARSCoV2,еважнолицатаотблизкотоимобкръжениесъщодабъдатваксинирани
срещуCOVI
D19идаспазватобщитепротивоепидемичнимерки.

Препоръчвалисенахоратасъс
сърдечносъдовипроблемидасеваксинират
илиимаспецифичникритериизаизключване?
ВажноевсичкипациентисъссърдечносъдовизаболяваниядасеваксиниратсрещуCOVI
D19.
Ваксинитенег
арантират
,чечовекнямадасезаразисъсSARSCoV2,но намаляватрискаот
сериозноболедуване,хоспитализацияисмърт
.Хоратасъссърдечнизаболяваниясаизложенина
повишенрискотсмъртвследствиенаCOVI
D19,тъйкатоинфекциятанатоварвасърцеточрез
няколкомеханизма,включителнодиректновъзпалениенасърцето.
Захораспредсърдномъждене,г
ръднаанг
ина,кардиомиопатия,вроденосърдечно
заболяване, диабет
, деменция, инфаркт
, сърдечна недостатъчност
, сърдечна
трансплантация,белодробна емболия,периферно съдово заболяване,инсултили
преходна исхемична атака (
малък инсулт) ваксинацията срещу COVI
D19 е
изключителноважна.

Несенаблюдаватсериознинеблаг
оприятниефектиприваксинациятанахорасъссърдечносъдови
заболявания.Найчестите оплаквания включват болка/
зачеряване на мястото на инжектиране,
умора,г
лавоболие,мускулнаболкаили втрисане.Ръкатаможедабъдескованаи болезненаза
няколкодни.Уморатаивтрисанетосавторичнипоотношениенаефектитенаимуннатасистема,която
разпознававируснитепротеиникаточужди(
т
.
е.тезисимптомисаизразнаочакван,аненастраничен
ефект)
.Възможноеследприлаг
аненавторатадоза,ког
атоимунниятотг
оворкъмваксинатаеусилен,
пациентитестежкосърдечнозаболяване,протичащосинтермитентензадухвпокой,дасечувстват
малкопозлепорадилекатрескаиг
рипоподобнисимптоми.Тезиефектиобикновеносакраткотрайни
(
24–48часа)
.

Приемам лекарства за разреждане на кръвта и обикновено получавам ваксини,
коитосепоставятподкожно,анеинтрамускулно,заради рискоткървене.Какво
трябвадасенаправи,задабъденамаленрискътоткървенеприваксинациясрещу
COVI
D19?
Мног
опациентисъссърдечнизаболяванияприематантикоаг
улантикатоаценокумарол(
синтром)
,
варфарин (
или друг
и така наречени антаг
онисти на витамин К) или директни перорални
антикоаг
уланти (
DOACS)
.Пациентите,които са на терапия с посочените антикоаг
уланти,имат
рег
уляренконтролнанивотонаантикоаг
улациячрезизчисляваненаI
NR.С I
NR подг
орнотониво
(
найчесто3.
0)натерапевтичниядиапазонмог
атдаполучатмускулнаваксинация.Заваксинацията
трябвадасеизползвафинаиг
ла(
23или25G)
,последванаототносителносиленипопродължителен
натисквърхумястотобезтриеневпродължениенанаймалкодвеминути.Същотосеотнасяиза
пациентитесъссърдечносъдовизаболявания,приемащиантитромбоцитнилекарствакатоаспирин,
клопидог
рел,тикаг
релорилипрасуг
рел.

Ималиизвестнивзаимодействиянаваксинатасъссърдечнилекарства?
Няма съобщени взаимодействия междуваксината и лекарствата за сърце.Важно е сърдечните
лекарстваданесепропускатпредиилиследваксината.Някоипациенти,коитоприематлекарстваза
разреждане на кръвта,мог
ат да развият чувствителност
,подуване и синини около мястото на
инжектиране(
процедуратапобезопасноваксиниранепритакивапациентипосочихмепог
оре)
.
Подробна информация за всяка отваксините срещу COVI
D19 можете да намерите в кратките
характеристикиилистовкитезапациентанасъответнатаваксина.Тезидокументиможетедавидите
тук:ht
t
ps:
/
/
www.
bda.
bg/
bg/
covi
d19

ИМАТЕВЪПРОСИОТНОСНО
ВАКСИНИТЕИВАКСИНАЦИЯТА?
Можетеданипишетенаадрес:София,1000,пл.„
СветаНеделя“№ 5,за
Министерствотоназдравеопазването,кактоинаимейладресите:
pl
usmen@mh.
gover
nment
.
bg
del
ovodst
vo@mh.
gover
nment
.
bg
gor
esht
al
i
ni
a@mh.
gover
nment
.
bg
Отпонеделникдопетък,от9.
00ч.до17.
30ч.
,
Вашитевъпросиможетедазадаватеинателефоните:
+3592/
9301152
+3592/
9301253
+3592/
9301119
ЗадавземетенайправилноторешениекакдасепредпазитеотCOVI
D19,бъдетекритичникъмвсички
източницинаинформация,коитоизползвате.С особенасилатоваважизаинформациятаотносно
ваксините срещу COVI
D19.Все почесто в социалните мрежи и интернет пространството се
разпространяваневярна,подвеждаща,апоняког
аиопаснаинформациязаваксините.
Заданаправитесвояинформиранизбор,използвайтедостоверниизточницинаинформация.Далида
се ваксинирате можете да обсъдите с Вашия личен или наблюдаващ лекар.Въпроси относно
ваксините и ваксинацията можете да задавате и към медицинските лица, работещи във
ваксинационнитепунктове!
Достовернаинформацияможетеданамеритеинастраницитена:
- Министерствотоназдравеопазването:www.
mh.
gover
nment
.
bg
- Европейскатааг
енцияполекарствата:ht
t
ps:
/
/
www.
ema.
eur
opa.
eu/
en
- Изпълнителнатааг
енцияполекарстватанаБълг
ария:www.
bda.
bg
- Единнияинформационенпортал:ht
t
ps:
/
/
cor
onavi
r
us.
bg/
bg/
vacci
nat
i
ons
- Световнатаздравнаорг
анизация:www.
who.
i
nt
- Европейскияцентързапревенцияиконтролназаболяванията:ht
t
ps:
/
/
www.
ecdc.
eur
opa.
eu/
en

Полезнаинформациязаваксинитеиваксинацията
въввсичкивъзрастовиг
рупиможетеданамеритетук:

www.
плюсмен.
бг

