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D19иваксинациятапри
страдащитеотнервнизаболявания

Полезнаинформациязаваксините
иваксинациятаможетеданамеритетук:

www.
плюсмен.
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Възможниневролог
ични
последициотCOVI
D19заздравето
ПоопаснолиеболедуванетоотCOVI
D19захоратаснервни
заболявания?Каквисарисковетепризаразяванес
коронавирусаSARSCoV2?
Пациентите с нервни заболявания са изложени на повисок риск от тежко
протичаненаCOVI
D19илеталенизход,тъйкатоCOVI
D19причинява:

РискътпризаразяванескоронавирусаSARSCoV2еповишенприпациенти,
страдащиот:
• Мозъчносъдовизаболявания;
• Невромускулнизаболявания;
• Ког
нитивнинарушенияидеменции;
• Невроимуннизаболявания.
Всичкитезизаболяваниямог
атдасевлошатприCOVI
D19инфекцията.

Каквисаневролог
ичните
усложненияприCOVI
D19?
Невролог
ичниусложнениясеустановяватпри36.
4% отпациентитесCOVI
D19и
при45.
5% отпациентитеспотежкопротичане.
Раннииполекиневролог
ичнипризнацивостриястадийназаболяванетоса:
•Г
лавоболие–найчестиятневролог
иченпризнакнаCOVI
D19,койтоможедаседължи
навъзпалениеналокалниструктури,мозъчнахипоксия,метаболитнинарушения,илида
бъде проява на невролог
ични усложнения като менинг
ити,енцефалити,васкулити и
повишеновътречерепноналяг
ане;
• Нарушенияилизаг
убанаобоняниетовъзникватпри34% до88% отпациентите.При
частотпациентитесеразвивапаросмия(
обонятелнадисфункция,коятосехарактеризира
снеспособносттанамозъкадаидентифицираправилнодаденамиризма)
,коетопоказва,
чевъзпалителниятпроцесезасег
налиобонятелниасоциативнимозъчнизони;
• Нарушениеилизаг
убанавкуса;
• Мускулниболки;
• Нарушеноравновесиеикоординация;
• Обърканост
.

Потежкиневролог
ичниусложнения,засяг
ащицентралнатанервнасистема,
са:
• Мозъчносъдови инциденти – мозъчни инфаркти,мозъчни кръвоизливи,мозъчни
венознитромбози.Механизмите,чрезкоитовъзникватмозъчносъдовитеинцидентиса
различни:нарушениявкръвосъсирването/
коаг
улопатии/
,миокарднозасяг
анесмозъчен
емболизъм,дестабилизациянаатеросклеротичниплакивсъдовете.„Цитокиноватабуря“
същоможедапричинимозъчносъдовиинциденти;
• Менинг
ити–възпалениянамозъчнитеобвивки;
• Миелити–възпалениянаг
ръбначниямозък;
• Енцефалити–възпалениянаг
лавниямозък.

Потежконевролог
ичноусложнение,засяг
ащоперифернатанервнасистема,
е:
• СиндромнаГ
иленБаресразвитиенаперифернипарализи,авнайтежкитеслучаи–със
засяг
аненачерепномозъчнинервиисдихателнанедостатъчност
.

ВаксинитесрещуCOVI
D19при
хорасмозъчносъдовизаболявания
6% от хоспитализираните пациенти с COVI
D19 развиват мозъчносъдови
инциденти:мозъчни инфаркти (
5%)
,мозъчни кръвоизливи (
0.
5%)и мозъчни
венознитромбози(
0.
5%)
.Особенорисковисапациентитесъсзахарендиабет
,
които нафонанаCOVI
D19развиватмозъчни инфаркти.Тези пациенти имат
четири пъти повисока смъртност
.Високорискови за мозъчни инсулти са и
повъзрастни пациенти с артериална хипертония и с потежко протичане на
COVI
D19,сповишениDDi
merиCr
eact
i
vepr
ot
ei
n.
Също
съдовиинциденти.
щ тосеотнасяизахората,прекараливминалотомозъчноПрипациентитесмозъчносъдовизаболяванияеотизключителнаважносттеда
бъдат ваксинирани,като се проследява техният коаг
улационен статус и се
осъществяватерапевтичнокориг
ираненаотклонениявнег
о.

ВаксинитесрещуCOVI
D19
припациентиског
нитивнинарушения
COVI
D19инфекциятавлошаваког
нитивниястатуснапациентитенесамопо
временаостриястадийназаболяването,носъщоможедаимадълг
осрочни
последици.Иманаучниданни,чеCOVI
D19ускорявамозъчнотостареене.
Особено нег
ативен ефект върху ког
нитивните функции може да има при
пациенти,които боледуватотболестнаАлцхаймер,Паркинсонова болест
,
Фронтотемпорална деменция, Хорея на Хънтингтон, Латерална
амиотрофична склероза, Мултисистемна атрофия, Прогресивна
супрануклеарнапарализаидруг
идег
енеративнизаболяваниянамозъка.
Порадитезисериозниивповечетослучаинеобратимиефектисепрепоръчва
пациентитесвсичкитезизаболяваниясвоевременнодабъдатваксинирани.

ВаксинитесрещуCOVI
D19
припациентисепилепсия
На хората с различни форми на епилепсия също се препоръчва ваксинация
срещуCOVI
D19,тъйкатоCOVI
D19принякоиоттяхможедавлошисъстоянието
имкатоактивирапочестиепилептичнипристъпи.

ВаксинитесрещуCOVI
D19
припациентисневромускулнизаболявания
Невромускулните заболявания са редки, прог
ресиращи и инвалидизиращи
заболявания със засяг
ане на периферните нерви и мускулите.Те се дължат на
г
енетичнидефекти(
мутации)вг
ени,кодиращимускулнипротеиниилиензими,кактои
навъзпалителнииавтоимуннипроцеси.Протичатспрог
ресиращаслабостиатрофия
на мускулите на крайниците,в някои случаи и на паравертебралната и дихателна
мускулатура,рядкосхипертрофия.
Невромускулните заболявания се разделятна заболявания на мускулите (
вродени
мускулни дистрофии и миопатии,прог
ресиращи мускулни дистрофии,миотонии,
метаболитни)
; наследствени моторни и сетивни невропатии; хередитарна
транстиретинова амилоидоза, преднорог
ови заболявания (
спинални мускулни
атрофии)
;болестиснарушеноневромускулнопредаване.
• Значителна част от тези заболявания протичат със сърдечни и дихателни
усложнения,коетог
иправиособенорисковиприCOVI
D19.
• COVI
D19притезизаболяваниячестозавършвасфаталенизход.
• Поради тези факти за всички пациенти с различни форми на прогресивна
мускулна дистрофия, спинални мускулни атрофии, наследствени периферни
невропатии,вродени миастенни синдроми,вродени миотонии и миотонични
дистрофии,наследствениспастичнипарапарезиеотизключителнаважносттеда
бъдатваксинирани.
• ПрепоръчватсеиРНКваксините.
• Няма противопоказания за поставяне на ваксини при невромускулните
заболявания.

ВаксинитесрещуCOVI
D19при
пациентисмножественасклероза
COVI
D19инфекциятаможедавлошиклиничнотопротичаненамножествената
склероза(
МС)
.
Хоратаспристъпниилипрог
ресиращиформинаМСтрябвадасеваксинират
.Препоръчвасесъщо
членоветенадомакинствотоиблизкиконтактнисъщодабъдатваксинирани.
ВаксинитесрещуCOVI
D19сабезопаснизахорасМС,тенепровокиратпристъпнаМСиневлошават
хроничнитесимптоми.БезопаснисазаупотребаслекарствазаМС,нонякоиболестмодифициращи
терапиимог
атданаправятваксинатапомалкоефективна.

• ЛечениетонаМС сi
nt
er
f
er
on bet
a 1a,i
nt
er
f
er
on bet
a 1b,gl
at
i
r
ameracet
at
et
er
i
ﬂunomi
de,
di
met
hylf
umar
at
eиnat
al
i
zumabнеповлияваефективносттанаваксинитесрещуCOVI
D19.Ваксин
aциятанеепротивопоказнаинетрябвадабъдесъобразяванастерапиятазаМС.
• Прилечениесﬁngol
i
modотг
оворъткъм ваксинатаможедабъденамален,нонесепрепоръчва

спираненалечението.Пациентътможедасеваксинирабездаспиралечението.Препоръчвасе
лечениетодасезапочне46седмициследзавършенаваксинациясваксинитенаPﬁzer
/
Bi
oNTechили
Moder
na.ПриваксинатанаAst
r
aZenecaIдозасеприлаг
а24седмиципредизапочваненалечение,аI
I
доза–наймалко3месецаследстартираненалечение.

• Прилечениесal
emt
uzumab,cl
adr
i
bi
neиocr
evusвреметонаприлаг
аненаваксинатаследвада

бъдесъобразеносвреметонадозатаБМТ:призапочваненалечениесal
emt
uzumabиcl
adr
i
bi
ne
пълнияткурснаваксинациядаеприключилпоне46седмиципредистартираненатерапията.Ако
пациентътвечепровеждалечение,даимапоне6месецаотстояниемеждупоследниякурсналечение
и прилаг
ането на ваксината,като броятна лимфоцитите трябва да е възстановен.Следващият
терапевтиченкурсможедабъдезабавензазавършваненаваксинацията.Повременалечениетос
cl
adr
i
bi
neидонормализиранеследтованабелитекръвниклеткиваксинациятасеизбяг
ва.

• Прилечениесанти-CD20медикаментаocrel
i
zumabпърватадозаваксинаследвадасепостави

предизапочваненалечение,авторатадоза–поне4седмиципредистартанатерапията.Лечението
можеданамалиотг
оворакъмнякоиваксинисдо50%.Притекущатерапияваксинататрябвадабъде
приложена45месецаследпоследнатадозаотмедикамента.Следполучаванена2дозиваксинаи
възстановенбройналимфоцитите,следващатадозаотмедикаментасеот
лаг
аспоне4седмици.
МожедасеизчакаследI
Iдозаваксинапредипоредниякурстерапия,илидасевъзобновилечението
следIдозаваксина(
катосезабавиI
Iдоза)
.ПриваксинатанаAst
r
aZenecaIдозадасеприложи5
месецаследпоследнатамедикаментознаинфузияинаймалко2седмиципредиследващатаинфузия.
I
Iдоза–наймалко 3месецаслед следващатаинфузияинаймалко 2седмиципредипоредната
инфузия.ПриваксинитенаPﬁzer
/
Bi
oNTechиModer
naIдозасеприлаг
а4месецаследпоследната
инфузияотмедикамента,аI
Iдоза–34седмиципокъсноинаймалко2седмиципредипоредната
инфузия

Каквимог
атдабъдат
дълг
осрочнитеневролог
ични
последициотCOVI
D19заздравето?
Г
олямачастотпациентите,прекарали COVI
D19,дълг
о времесеоплакватот
синдрома на хроничната умора, често съчетана с тревожнодепресивно
състояниеибезсъние.
Пациентинавъзрастнад65г
.честосъобщаватзат
.
н.„
мозъчнамъг
ла“–нарушена
концентрация на вниманието, паметови нарушения, забавена скорост на
ког
нитивнитепроцеси,затруднениявежедневнитедейности.
D19можедаускоримозъчнотостареене.Пациенти,коитопреморбидноса
COVI
ималилекиког
нитивнинарушения,мог
атдаразвиятдеменция.

Закакводасенаблюдаватхоратаслед
преболедуваненаCOVI
D19?Прикакви
оплакваниядасеконсултиратсневролог
?
• Припоявананевролог
ичнисимптомиипризнаци,кактоипривлошаванена
преморбидносъществуващитакива,енеобходимодасенаправиконсултация
сневрологидасезапочнетерапия.
• Привъзрастнитепациентинад65г
.
,преболедувалиCOVI
D19,едобредасе
проследятког
нитивнитефункции.
• При пациентите с мозъчносъдови инциденти се препоръчва динамичен
контролнакоаг
улационнитеимпоказатели.

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
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