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1. Общо действие: семиологични мишени
Серният диоксид е много мощна отрова. Общото му действие причи-

нява множество увреждания на тъканите (полихрест), които проличават
от:

• неговата остра и подостра токсичност,
• неговата хронична токсичност, 
• и патогенетичните експерименти, които потвърждават семиологич-

ните мишени на това вещество.
ОСТРОТО ОТРАВЯВАНЕ причинява тежки увреждания в зависимост от

дозата.
СВРЪХОСТРАТА ФОРМА с дози над 150 mg води до смърт за по-малко

от 10 часа.
ОСТРАТА И ПОДОСТРАТА ФОРМА (дози между 40 и 150 mg) водят до

бърза смърт или възстановяване със или без последствия.
При този вид интоксикация имаме анатомо-патологично сходство с

мултифокално разстройство на:
• ХРАНОСМИЛАТЕЛНА ЛИГАВИЦА – конгестия;
• КРЪВ – анемия, аплазия;
• ЧЕРЕН дроб – цитолиза;
• БЪБРЕЦИ – нефрит;
• ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА – конвулсивна енцефалопатия;
• СЪРЦЕ – миокардит.
ХРОНИЧНОТО ОТРАВЯНЕ има същите мишени, но с различни патоло -

гични лезии на:
• ЛИГАВИЦИ – улцерации, след това некроза с екскреции и секрети с

неприятна миризма; екскориация, парене;
• КРЪВ – засягане на трите линии понякога с хеморагична тенденция;
• БЛАГОРОДНИ ПАРЕНХИМИ – бъбреци, черен дроб, надбъбречни

жлези, сърце;
• СЕРОЗНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ – бързо образуваща се ексудация.
• ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА (поради увреждане на сивото

вещество на гръбначния мозък):
– сензорно-моторна полиневропатия, която причинява невралгия,

крампи, тремор, парализа на периферните нерви, особено на
екстензорите;
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– конгестивен и екхимотичен неврит с нару -
шение на аксиал ните  цилиндри, след това
демиелини зиращ.

• КОЖА – различни дерматози, често суха и
лющеща се.

• ТЕЖКО НАРУШАВАНЕ НА ОБЩОТО СЪСТОЯ -
НИЕ с бърза загуба на тегло и непропор -
ционална на заболяването астения.

2. Хроничен модус на реакция: псорична
• Редуване на патологични прояви (кожа, лига-

вици, вътрешни органи), периодичност, по-
следователност.

• Липса на обща реакция с дълбока астения.
• Продължителни реконвалесценции.
• Склонност към паразитози, по-специално

микози.
• Тенденция към депресии, които придружават

тежкото влошаване на общото състояние.

3. Взаимовръзки и комплементарности
на ниво неврологични показания

Избрахме онова неврологично показание, кое -
то е в основата на острата и хроничната токсич -
ности, но също така и на патогенезата на Arsenicum
album. Независимо от вида на патологичното
увреждане, ключовите думи, които го характери-
зират са:

• силно изразена тревожност със страх от
смъртта,

• безпокойство,
• дълбока астения,
• влошаване след полунощ,
• голям нервност.

СВЪРЗАНИ С ОСТРАТА ТОКСИЧНОСТ
(АПФС= анатомо–пато–физиологично сходство)
Парещи болки и невралгии, които се появяват

периодично. Облекчение от топлина – обща и
локална, астенично безпокойство.

• ИШИАС
RHUS TOXICODENDRON
Ишиас с разкъсващи болки, които се влошават

при почивка и се подобряват при движение и
топлина.

• ЛИЦЕВА НЕВРАЛГИЯ
Невралгия, предизвикана от студ; силна болка,

която се влошава от студ, стенична възбуда.
MAGNESIA PHOSPHORICA
Раздиращи болки,  които в  началото са много

силни, появяват и спират внезапно и се подобря -
ват от топлина.

ACTAEA RACEMOSA
Непоносими невралгични болки в лицето, че-

люстите, цялата глава, очните ябълки, от тила към
вертекса, придружени от световъртеж. Окципи -
тално главоболие, ирадииращо към очите. Подо -
брение на чист въздух.

MEZEREUM
Маларна болка, която се подобрява от топлина.

• ХЕРПЕС ЗОСТЕР
RHUS TOXICODENDRON
Обрив с везикули, придружен от невралгия,

който се облекчава от силна топлина.
MEZEREUM
Пареща невралгия, която се облекчава от топли -

на и влошава при контакт.
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ВЪВ ВРЪЗКА С ХРОНИЧНАТА ТОКСИЧНОСТ И
ПАТОГЕНЕЗА

• ВЪЗХОДЯЩ ПОЛИНЕВРИТ, симетричен,
моторно-сензорен и болезнен, който води до
невралгия. Така също крампи, тремор, пареза,
след това парализа на периферните нерви осо-
бено на екстензорите, амиотрофия, арефлексия,
както и диабетни, алкохолни, токсични невро-
патии като тези причинени от химиотерапия
при лечение на рак. 

Ще го сравним с:
CONIUM MACULATUM
Засягане на долните крайници, възходяща ево-

люция, параплегия, придружена от апатия, тър-
сене на самота.

GELSEMIUM
Нарушение на моторните неврони, което води

до тремор, липса на двигателна координация, по-
следвани от пареза и парализа. Всички те са при-
дружени от силна прострация и астения.

PLUMBUM METALLICUM
Моторно-сензорен полиневрит (радиална па-

рализа, прогресивна парализа на екстензорите),
пареза и пароксизмална невралгия с прогреси-
раща амиотрофия.

CAUSTICUM
Локализирана пареза и парализа (лице, ла-

ринкс, крайници и др.) с пароксизмална, разкъс-
ваща болка; мускулно-сухожилни ретракции с усе-
щане за твърде къси сухожилия; постепенна загуба
на мускулна сила с чувство за изключителна сла-
бост; подобряване от топлина – влажна топлина.

PHOSPHORUS
Невралгия, неврит, полиневрит, световъртеж,

увреждане на гръбначния мозък с параплегия;
диабетни, алкохолни, токсични невропатии. Всич -
ко това е придружено от усещане за парене в гръб-
начния стълб, между лопатките и във вътреш-
ността.

MERCURIUS SOLUBILIS
Пареза и парализа на крайниците с тремор.

Трябва да отбележим, че  „четирите основни
токсина“ в нашата Materia medica, а именно Ar-
senicum album, Causticum, Phosphorus и Mer-
curius solubilis, при лечение на сериозни нев-
рологични увреждания и по-специално при
поддържащите грижи в онкологията, си взаи-
модействат и взаимно се допълват.

• КОНГЕСТИВНО И НЕВРАЛГИЧНО ГЛАВОБО-
ЛИЕ, МИГРЕНИ
PSORINUM
Невралгични главоболия, очни мигрени, които

се влошават от студ и се подобряват от увиване на
главата.  Усещане за благоденствие в деня преди
мигрената. Клиничната картина е на много зимор-
ничав, тревожен пациент със страх от изоставяне,
от бедност и с чувство за нелечимост.

SILICEA
Често хронични главоболия с усещане за  „пръс-

ване” на главата при зиморничави, уморени, асте-
нични пациенти. Болката се подобрява от топли
превръзки на главата.

NUX VOMICA
Главоболие и мигрена, които се влошават от

студ, течения, алкохол, преяждане и се подобряват
от топлина. Пациентите са със сензорна свръх-
чувствителност и хиперактивност имат силна
склонност към стимуланти.

GELSEMIUM
Конгестивно главоболие, предимно окципи-

тално, ирадииращо към мускулите на врата и ра-
менете или офталмоплегични мигрени. Те са при-
дружени от апатия, прострация. Влошават се от
топлина, горещо време.

ACTAEA RACEMOSA
Окципитално главоболие, ирадииращо към

очите; главоболие с усещане за натъртване и пъл-
нота във вертекса. Зиморничав пациент, който се
влошава от студ, но главоболието му се подобрява
на открито – свеж въздух.

CAUSTICUM
Конгестивно главоболие, пулсиращо, пробож-

дащи болки, които понякога могат да предшестват
парализа. Болките се усилват от сух студ, вечер при
здрач, през нощта около 3-4 часа и се подобряват
от топлина.

4. Взаимовръзки и комплементарности
на ниво невро-поведенчески показания

В преамбюла на предишната точка видяхме, че
всички патологии, които се влияят от Arsenicum
album, са придружени от основни поведенчески
симптоми дори при доброкачествени остри пато-
логии, като:

– голяма тревожност с танатофобия,
– астенична възбуда,
– дълбока астения,
– влошаване около 1 до 3 часа сутринта.
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НЕКА ЗАМЕНИМ ТАЗИ ПОВЕДЕНЧЕСКА МИШЕНА
В ОПИСАНИЕТО НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ ТИП (ЧТ)

Ще имаме пациент, който ще се характеризира с:

• ПАТОЛОГИЧНИ МИШЕНИ (тук обсъдихме само
неврологичната мишена)
– Остри патологии на ниво лигавици, кожа, се-

розни мембрани... с различна степен на те-
жест.

– Подостри или хронични патологии с по-го-
ляма или по-малка степен на тежест.

• МОРФОТИП
– Обикновено слаб пациент със страдалчески

израз на лицето, блед, с оток на долните кле-
пачи. Бързо отслабнал, изключително зимор-
ничав, търси топлина навсякъде. Кожата му е
суха, атонична, лющеща се.

– Рядко при деца и/или млади хора, се среща
подобен субект приличащ на „ флуорен“ тип,
но с наднормено тегло.

• ТЕНДЕНЦИИ В ПОВЕДЕНИЕТО
– Наред с патогенетичните симптоми на тре-

вожност със страх от смъртта и астенична
възбуда, редуващи се с фази на прострация,
които съпътстват всички патологии, незави-
симо дали са причина или следствие от тези
патологични нарушения, на поведенческо
ниво откриваме съществени характеристики
за индивидуализацията на този медикамент.

– При клиничните експерименти този пациент
е описан като взискателен, педантичен, под-
реден, много критичен, песимист. Точен, хи-
похондричен, той внимателно пише оплаква-
нията си и задава хиляди въпроси. Подозри-
телен е и знае всичко за лекарствата. Облича
се с внимание и взискателност и винаги е в
позицията на уважаван пациент.

Следва продължение.

Източник : La Revue du CEDH numéro 52
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Ще ви запознаем с хомеопатичния медикамент
Apis mellifica, който се използва за лечение на
ухапвания от насекоми, които са нещо обичайно за
летния сезон.

Ще разгледаме различните видове пчели, със-
тава на пчелната отрова и нейното въздействие
върху организма, както и действието на медика-
мента Apis, неговите особености и показания.

Apis mellifica – Произход
Откъде се получава Apis? Лесен отговор. Полу-

чава се от Apis mellifica, социалната пчела, която е
най-ценното насекомо от икономическа гледна
точка и има изключително поведение както в об-
щуването, така и в разделението на труда.

Пчелата може да обитава всяко място, където
има цъфтящи растения. Тя произвежда мед и восък
и играе много важна роля в опрашването на кул-
тури като: бадемови, ябълкови, черешови, кай-
сиеви, крушеви дървета, краставици, люцерна, ас-
пержи, зеле, моркови, памук, репички и др.

Медът се използва като подсладител и източник
на енергия, а восъкът – за производството на коз-
метика, свещи и хидроизолационни покрития.

Видове пчели
Различаваме три вида пчели, всяка от които

има своите специални инстинкти по отношение
на нуждите на общността.

APIS MELLIFICA ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА УХАПВАНИЯ 
ОТ НАСЕКОМИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Д-р Фернандо Гонсалес Кирога, Испания
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1. Царица: тя е единствената сексуално про-
дуктивна женска, тя е майка на всички търтеи, ра-
ботнички и бъдещи кралици. Има невероятен ка-
пацитет за снасяне на яйца – около 1500 на ден.
Има по-дълъг корем, челюсти с остри зъби и жило,
което може да използва отново и отново, без да
застрашава живота си (за разлика от работничките,
които ако се опитат да го извадят, разкъсват ко-
рема си и умират). Царицата се храни с пчелно мле-
чице. Обикновено се чифтосва с шест или повече
търтея за няколко дни. Средната продължителност
на живота ù е между една и три години.

2. Работничка: Работничките са много по-мно-
гобройни от търтеите. Техният брой е между 5 000
и 15 000, но може да достигне и до 80 000. Те са
тези, които отделят восък, изграждат пчелната
пита, събират нектар, цветен прашец и вода, пре-
връщат нектара в мед, почистват кошера и го за-
щитават, ако е необходимо. Те поддържат темпе-
ратура в колонията от около 34о по Целзий, което
е оптималната температура за люпене на яйцата и
развитие на малките. Когато стане твърде горещо,
те проветряват кошера заедно, като размахат кри-
лата си; когато времето е много хладно, те се струп-
ват около зоната за хвърляне на яйца и генерират
топлина. Техният живот продължава от три до шест
седмици.

3. Търтей: Единствената функция на търтеите е
да се чифтосват с новите майки през лятото, на
открито. След като чифтосването приключи, те
умират.

Комуникация между пчелите
Пчелите имат сложна система за комуникация,

базирана на определени танци, които изпълняват
в полет. Чрез тях те съобщават местоположението
на източниците на цветен прашец и нектар, раз-
стоянието, степените на отклонение от слънцето,
тяхното по-голямо или по-малко изобилие и т.н.

Доказано е, че те се ориентират по Слънцето,
поляризацията на светлинните лъчи и магнитното
поле на Земята.

Наскоро беше доказано също, че пчелите са
способни да разпознават чрез допир елементи,
които са виждали преди, нещо, което се смяташе
за изключителна способност на хората и някои
други животни като плъхове, делфини или при-
мати.

Състав на пчелната отрова
За разлика от осата, пчелата не е спонтанно аг-

ресивна. Ужилването има локално действие. В
определени случаи то може да бъде тежко, осо-
бено ако става въпрос за много ужилвания едно-
временно или поради алергични реакции (когато
настъпва истинска жизненоважна спешна ситуа-
ция).

Пчелната отрова има следния състав:
• ензими – хиалуронидаза, фосфолипаза А2, пеп-

тиди: мирлитин, апамин;
• хистамин, допамин, норепинефрин, серотонин;
• аминокиселини като аланин, аргинин, цистин;
• ацетилхолин.

Общо действие на Apis Mellifica
Накратко действието на пчелната отрова е след-

ното:
• предизвиква съдова пропускливост поради на-

личието на ензимите хиалуронидаза и фосфо-
липаза А2;

• невротоксично и парализиращо;
• едематозно и възпалително поради наличието

на хистамин, допамин, норепинефрин и серото-
нин.
Ужилването предизвиква, както всеки, който го

е изпитал знае добре, (в детството си бях истински
„експерт“  и мога да потвърдя) бързо образуване на
подутина с розов цвят, със сърбеж, парене и
оток.

Характерни признаци на Apis
Нека сега да разгледаме характерните осо -

бености на хомеопатичния медикамент Apis, след
като е бил произведен съгласно изискванията на
хомеопатичната фармакопея:
• Първо и най-важно: пронизваща, много паре -

ща болка, която се влошава от топлина и се
подо брява от студ.

• Обикновено липсва жажда, дори при наличие
на треска.

• По кожата, която е едно от най-засегнатите мес -
та, внезапно се появява розов или червеникав
оток, сърбеж и парене, които се подобряват от
студени апликации.

• Влошаване от всякакъв вид топлина: топла
стая, горещ въздух, огън, гореща баня, сауна. В
тези случаи пациентът Apis се чувства замаян и
се задавя. Той настоява да се отварят прозорци,
раз съблича се дори когато го втриса. Студените
вани подобряват алергичните кожни проблеми.
Тук можем да припомним, че пчелите се нужда -
ят от проветряване на кошерите, за да оцелеят
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през летните горещини.
• Влошаване при допир. Не само при кожни

проблеми, но и при всички останали.
• Нарушенията са силни, настъпват бързо и

могат да станат сериозни за кратко време.
• Първо бива засегната дясната страна
• Липса на жажда при почти всички състояния.
• Едематозно подуване, като торбичка под очите.
• Много състояния се влошават в легнало поло -

жение и често се подобряват в седнало положе -
ние.

Психични и емоционални аспекти на Apis
Apis е преди всичко медикамент за остри със -

тояния, но въпреки това можем да коменти раме
някои аспекти на неговата емоционална реак -
тивност.

Що се отнася до характерния оток, който Apis
предизвиква, може да се направи аналогия между
това задържане на вода и нашите емоции. Apis
притежава силни емоции, които не изразява лесно.
Това са хора страстни и напористи, особено в сек-
суалната сфера, но са непохватни, когато изразяват
чувствата си.

Друга прилика, която съществува между паци-
ентът Apis и пчелите е, че те са постоянно заети,
постоянно работят като преследват добиването на
нектар, сякаш изпитват голямо удоволствие от
това. Пациентът Apis също е непрекъснато зает, не-
прекъснато прави нещо.

Apis е раздразнителен, нервен, трудно е да му
се угоди... Опитва се да бъде приятелски настроен
и да се държи сърдечно. Ядосва се само когато е
раздразнен, а езикът му става като жило на пчела.
Може да нарани другия или да загуби контрол и да
иска да счупи нещо или да удари главата си в сте-
ната или в предмети. Въпреки това, след като
яростта му е отминала, той страда много. Чувства
се болен, възможно е да развие обриви по лицето
или шията, да страда от главоболие, или други на-
рушения.

Може да бъде полезен и при разстройства, дъл-
жащи се на сексуални ексцесии подобно на Can-
tharis.

Освен това има силна склонност към ревност.
В този смисъл трябва да се разграничи от Lachesis,
който също се влошава от топлина, при контакт и
се подобрява от студ.

Apis се чувства непохватен не само психически,
но и физически. Физическа и психическа мудност,
лесно изпуска предмети.

Клинични показания на Apis
Apis може да бъде полезен в следните случаи и

да бъде винаги комплементарен медикамент, ко-
гато ситуацията налага спешни мерки:
• Оток, независимо от локализацията му, който се

влошава от топло и се подобрява от студено.
Може да бъде придружен от треска без жажда.

• Ухапвания от насекоми, с особености (виж
Ledum) като изгаряния от първа степен, циреи,
отоци, флебити и др.

• Уртикария от всякакъв вид, алергична,
контактна, с неизвестен произход...

• Фарингит и сливици с подуване на увула, който
виси като торбичка, пълна с вода.

• Възпалителен артрит, инсулти.
• Инфекциозни заболявания като херпес.
• Цистит с отделяне на малко урина.
• При вазомоторно главоболие или мигрена.
• Оток на глотиса.
• Развитие на еризипел на лицето от дясно на ляво.
• Ангионевротичен оток.
• Добър медикамент за неправилни терапии и

последствия от силни обриви, които са били
потискани или никога не са се развили напълно.

• При всички видове кисти, обикновено големи и
много бързо развиващи се, като тези на яйчника.

Значение на пчелите и опрашване
В заключение искам да напомня един много ак -

туален проблем. Пчелите не са единствените оп раш -
ващи насекоми, но са едни от най-важните. Трябва
да се има предвид, че около две трети от на шата
диета идва от растения, опрашени от на секоми.

През последните години сме свидетели на
голям спад в броя на насекомите и особено на пче -
лите, поради унищожаването на место обита нието
им, злоупотребата с пестициди и климатичните
промени. Добре е, че в глобален план съществува
истинска загриженост по този въпрос. Той ни по-
казва още веднъж, че на планетата Земя всичко е
взаимосвързано и едно леко изкривяване води до
глобални промени.

Съществува една мисъл, приписвана на Айн -
щайн, която той може би никога не е казвал. Нека
я припомним: „Ако пчелата изчезне от плане-
тата, на човека ще му останат само четири го-
дини живот“.

Твърде вероятно това наистина да се случи, за-
щото без пчели няма да има опрашване, растения,
животни и хора.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/apis-
mellifica-tratamiento-picaduras-insectos-verano/



Конюнктивитът е възпаление на конюнкти-
вата – прозрачна мембрана, която покрива бя-
лата част на окото и обгръща вътрешната част на
клепачите. Етиологията е разнородна, като
много често е алергична. Тогава конюнктивитът
не рядко е комбиниран с алергичен ринит и е
особено изтощаващ през пролетния сезон. Той
съпътства и сенната хрема. При някои пациенти
може да продължи през цялата година. Тогава го-
ворим за целогодишен алергичен конюнктивит. 

Окото е изложено както на алергени от окол-
ния въздух, така и на ендогенни алергени поради
силната си васкуларизация. Оток, сълзене, фото-
фобия, парене и сърбеж са симптомите, които
обикновено го съпътстват.

Лечение

Дозировка. По 3 гранули на всеки час, като
приемите постепенно се разреждат с подобря-
ване на състоянието.

• ALLIUM CEPA 9 CH: Обилно сълзене, но не
много дразнещо, за разлика от непрекъснато
течащата хрема. Зачервени краища на нозд-
рите, често кихане. Препоръчва се в разреж-
дане 9 СН, многократно.

• APIS MELLIFICA 15 CH:  Често използван ме-
дикамент, особено когато симптомите се об-
лекчават от студени мокри апликации. При-
емите трябва да са чести – през час, два и по-
добрението също се очаква да е в рамките на
2-3 часа. В противен случай – медикаментът се
спира и не е показан. 

• ARSENICUM ALBUM 9 CH: Знаков симптом е
паренето, като „изгорено“ и в този случай сим-
птомите се облекчават от топлина. В разреж-
дане 9 CH, многократно през денонощието.

• EUPHRASIA 9 CH е  един от най-предписва-
ните медикаменти. Дразнещо сълзене, което
се комбинира с хрема, която не е толкова сму-
щаваща. Често пъти е допълващ на Allium
cepa. Прием в разреждане 9 CH, многократно.
Съществува и специалитет под формата на
капки за очи на базата на EUPHRASIA.

• KALIUM JODATUM 9 CH: Водещ е отокът на
клепачите и обилното, дразнещо сълзене.
Симптомите  по отношение на носа също са
силно изразени с подобна характеристика.
Прием в разреждане 9 CH, многократно.

Тези медикаменти могат да се комбинират по-
между си в зависимост от симптомите. По време
на пристъпи, може да се добави POLLEN 15 СН
или дори POLLEN 30 СН, който се предписва за
ежедневна употреба,  а също и POUMON HIS-
TAMINE 15 СН, когато при пациента откриваме и
бронхо-пулмонални проблеми. 

Естествено, за дефинитивно излекуване
и/или профилактика на рецидивите е необхо-
димо теренно лечение, проведено от лекар хо-
меопат.
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ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРАТА ФАЗА НА АЛЕРГИЧЕН 
КОНЮНКТИВИТ

Д-р Иван Несторов, България



Липсва достатъчно информация защо
някои хора страдат от дълготрайни
симптоми след инфекция с COVID-19.
Ново проучване на колектив от Каролинския ин-

ститут (Швеция), Центъра Хелмхолц, Мюнхен (HMGU)
и Техническия университет, Мюнхен (TUM), (Герма-
ния), показва, че определен тип имунни клетки, на-
речени макрофаги, демонстрират променена въз-
палителна и метаболитна експресия няколко месеца
след прекарана лека форма на COVID-19. Резултатите
са публикувани в списание Mucosal Immunology.

„Можем да покажем, че човешките макрофаги
при пациенти с лека форма на COVID-19 показват
променена възпалителна и метаболитна експресия
в продължение на три до пет месеца след инфек-
цията“, казва Крейг Уийлок, доцент в Катедрата по
медицинска биохимия и биофизика, Каролински ин-
ститут (Швеция)  и един от авторите на изследването.
„Въпреки че по-голямата част от тези пациенти не са
имали постоянни симптоми, тяхната имунна система
е по-чувствителна от тази на неболедувалите”.

Дългосрочните симптоми са относително чести
след прекарана тежка инфекция с COVID-19, но
могат да засегнат и някои хора, при които заболя-
ването е протекло леко. Необходими са повече из-
следвания, за да се разберат дългосрочните имун -
ни аберации при пациенти, които са се възстано-
вили от острата фаза на инфекцията.

За тази цел в настоящото проучване, изследова-
телите анализират кръвни проби от 68 души с пре-
карана лека форма на COVID-19 и контролна група
от 36 души, които не са боледували от COVID-19.

Изследователите изолират макрофагите в лабо-
раторни условия и ги стимулират с шипов протеин,
стероиди и липополизахариди (LPS), молекула,
която задейства имунната система.

След това клетките са подложени на РНК секве-
ниране за измерване на активните гени. Изслед-
ователите също така измерват наличието на ейко-
заноиди (сигнални молекули), които са основна ха-
рактеристика на възпалението.

Неочаквано откритие
„Не бе изненадващо да открием голям брой ей-

козаноидни молекули при хора с COVID-19, тъй
като болестта причинява възпаление, но бе изне-
надващо, че те все още се произвеждат в големи

количества няколко месеца след инфекцията“,
казва Крейг Уийлок.

Проучването също така показва по-висока кон-
центрация на левкотриени, които са вид провъз-
палителни молекули, известни с това, че причиня-
ват астма.

„Поразително е, че концентрацията на левко-
триени остава повишена в макрофагите при хора,
които са прекарали лека форма на COVID-19“, казва
Юлия Есер фон Бирен, ръководител на изследова-
телска група в Центъра Хелмхолц и Техническия
университет в Мюнхен. „Левкотриените са ключови
медиатори на астмата, но те също така участват в
антивирусната защита на гостоприемника срещу
грип. Продължителното увеличение след инфек-
ция със SARS-CoV-2 може да причини по-голяма
склонност към респираторно възпаление, но също
така може да подобри антивирусния имунитет
срещу SARS-CoV-2 или други вируси.

Няма разлика след 12 месеца
Кръвните проби са взети два пъти: от третия до

петия месец след заразяването със SARS-CoV-2 и
след 12 месеца. В периода между третия до петия
месец около 16 процента от пациентите съобща-
ват за постоянни леки симптоми, докато остана-
лите са безсимптомни. След 12-тия месец никой не
съобщава за персистиращи симптоми. Няма и раз-
лика във възпалителните маркери между пребо-
ледувалите COVID-19 и  контролната група, която
включва здрави индивиди.

Изследователите отбелязват, че диагнозата „пост
COVID“ не е била специално изследвана в проучва-
нето. Необходими още изследвания, за да се опре-
дели дали получените резултати при настоящото
проучване могат да бъдат пряко свързани с това,
което  е известно като продължителен COVID.

„Бихме искали да проведем и друго проучване,
в което да включим както хора с тежък COVID-19,
така и хора без COVID-19, но с друг вид остро рес-
пираторно заболяване, например, грип“, казва
Есер-фон Бирен. „След това ще проверим дали
това, което причинява COVID-19 на пациентите,
бива причинявано, да кажем, от сезонния грип.“

Източник: Karolinska Institutet
Elevated inflammation persists in immune cells months after mild
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ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В ИМУННИТЕ КЛЕТКИ 
ПРОДЪЛЖАВАТ МЕСЕЦИ СЛЕД ЛЕК COVID-19


