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Podejście przedstawione poniżej jest konsensusem wypracowanym przez zespół kierowany przez Dr Mobeen Syed („Dr Been”), Dr Ram 
Yogendra, Dr Bruce Patterson, Dr Tina Peers i FLCCC Alliance. Biorąc pod uwagę brak badań klinicznych nad leczeniem LHCS, niniejsze zalecenia 
bazują na mechanizmach patofizjologicznych COVID-19 i chorób po-wirusowych oraz na naszym wspólnym doświadczeniu w obserwowaniu 
głębokich i trwałych odpowiedzi klinicznych uzyskanych dzięki poniższym metodom leczenia. 
Niniejszy protokół był również stosowany z podobnym powodzeniem w leczeniu poszczepiennych zespołów zapalnych. Podobnie jak 
w przypadku wszystkich protokołów FLCCC Alliance, składniki, dawki i czas podawania będą ewoluować w miarę gromadzenia danych 
klinicznych. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat opcjonalnych metod leczenia, odwiedź stronę: flccc.net/flccc-protocols-a-
guide-to-the-management-of-covid-19 (patrz sekcja LHCS).

Dawka 0,2–0,4 mg/kg – raz dziennie z posiłkami* przez 3–5 dni
(wyższe dawki są czasami konieczne w przypadku anosmii)
*  Przyjmować na pusty żołądek w przypadku wystąpienia nudności/

biegunki/anoreksji.

Po 3–5 dniach zmienić dawkę na podawaną raz lub dwa razy w 
tygodniu, w zależności od czasu do nawrotu/utrzymywania się 
objawów.
Zaprzestać stosowania po 2–4 tygodniach, jeśli wszystkie 
objawy ustąpią i nie powrócą. 

Względne przeciwwskazania:
–   Pacjenci przyjmujący warfarynę wymagają ścisłego monitorowania i 

dostosowania dawki.
–   Kobiety w ciąży lub karmiące piersią wymagają poszerzonej oceny 

ryzyka/korzyści.

IWERMEKTYNA

W przypadku wystąpienia objawów 
neurologicznych, tj. słabej koncentracji, 
mgły mózgowej, zaburzeń nastroju:

50 mg – dwa razy na dobę przez 15 dni.

W przypadku wystąpienia działań niepo-
żądanych należy zmniejszyć dawkę lub 
przerwać leczenie. Wykazano skutecz-
ność dawek tak małych, jak 9 mg dwa 
razy na dobę.

Należy ściśle monitorować leczenie, 
 ponieważ niektórzy pacjenci mogą słabo 
na nie reagować. U nastolatków/młodych 
dorosłych może wystąpić ostry lęk; należy 
ich monitorować i leczyć, aby zapobiegać 
rzadkiej eskalacji do zachowań samobój-
czych lub agresywnych.

FLUWOKSAMINA

Zmniejszanie dawki prednizonu w następujący sposób:

1. 0,5 mg/kg  dziennie przez 5 dni
2. 0,25 mg/kg  dziennie przez 5 dni
3. 0,12 mg/kg  dziennie przez 5 dni

Przyjmować rano, aby zmniejszyć wpływ na sen.
Działania niepożądane mogą obejmować:   
Zwiększony apetyt, zmiany nastro  ju, bezsenność, podwyższone stężenie 
glukozy we krwi, niestrawność.

KORTYKOSTEROIDOTERAPIA

Jeśli nie wszystkie objawy ustępują  
po podaniu iwermektyny:

Skierować do specjalisty chorób płuc, 
jeśli jest dostępny, w przeciwnym razie 
wykonać obrazowanie klatki piersiowej 
(preferowane TK), aby ocenić, czy nie 
występuje wtórne organizujące się zapa-
lenie płuc (OZP).

Jeśli wyniki są zgodne z wtórnym OZP, 
należy rozpocząć kortykosteroidotera-
pię, jak poniżej. Może zaistnieć potrze-
ba powtórzenia lub przedłużenia lecze-
nia, jeśli objawy lub zapotrzebowanie 
na tlen utrzymują się.

OCENA PŁUC

Należy wybrać lek przeciwhistaminowy typu I i typu II wraz z lekiem stabilizującym 
komórki tuczne – na przykład Loratadynę, Famotidynę i Rupatadynę. Zmień leki, 
jeśli odpowiedź jest słaba. Zatwierdzone przez agencję FDA (Food and Drug Admi-
nistration) dawki wielu z poniższych leków obejmują podawanie raz dziennie, ale 
można je stosować do trzech razy dziennie z zachowaniem ostrożności i ścisłego 
monitorowania w przypadku słabej odpowiedzi lub efektów ubocznych.

Terapia pierwszego rzutu
 Dieta o niskiej zawartości histaminy
 Leki przeciwhistaminowe typu l:  Loratadyna 10 mg, lub Cetyryzyna 10 mg,  

lub Feksofenadyna 180 mg – trzy razy na dobę, zgodnie z tolerancją.
 Leki przeciwhistaminowe typu ll:  Famotydyna 20 mg, lub Nizatydyna 150 mg – 

dwa razy na dobę, zgodnie z tolerancją.
 Stabilizatory komórek tucznych: 

 –  Rupatadyna 10 mg – raz dziennie, lub Ketotifen 1 mg – raz dziennie na noc 
(zwiększać w miarę tolerancji). 

 –  Można dodać: Kromoglikan sodu 200 mg – trzy razy na dobę (zwiększać powoli), 
lub Kwercetyna 500 mg – trzy razy na dobę.

Terapia drugiego rzutu
 Montelukast 10 mg (uwaga na depresję u niektórych pacjentów) – raz dziennie.
 Naltrekson w małej dawce (LDN) – zacznij od 0,5 mg dziennie, zwiększając dawkę 

o 0,5 mg tygodniowo, aż do 4,5 mg dziennie. Unikać, jeśli pacjent przyjmuje opiaty.
 Diazepam 0,5–1 mg dwa razy dziennie.
 Leki z grupy SSRI.

LECZENIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA 
AKTYWACJI KOMÓREK TUCZNYCH

Jeśli objawy nadal nie ustępują lub nawracają po 
zastosowaniu iwermektyny i kortykosteroidów:

DHA  kwas dokozaheksaenowy 
EPA  kwas eikozapentaenowy

IU  jednostki międzynarodowe 
mg/kg  dawka w mg na kg masy ciała

TK  tomografia komputerowa
OZP  organizujące się zapalenie płuc

TERAPIA REPOLARYZACJI 
MAKROFAGÓW/MONOCYTÓW

  Witamina C — 500 mg dwa razy dziennie

  Kwasy tłuszczowe omega-3 — 4 g/dobę (Vascepa, Lovaza lub 
DHA-EPA) 

  Atorwastatyna — 40 mg dziennie

  Melatonina — 2–10 mg na noc, zacząć od małej dawki, zwięk-
szać w miarę tolerancji przy braku zaburzeń snu.

Dodatkowa suplementacja

 Witamina D3 — 2 000–4 000 j.m. dziennie

Do stosowania u wszystkich pacjentów:
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Zespół post-COVID-19  (także “Długi COVID-19”) 

Fragment z publikacji “Guide to the Management of COVID-19“, Dr. Paul Marik, FLCCC Alliance  
flccc.net/flccc-protocols-a-guide-to-the-management-of-covid-19
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Długi COVID-19 (LHCS, Long Haul COVID-19 Syndrome) charakteryzuje 
się przedłużającym się złym samopoczuciem, bólami głowy, uogólnionym 
zmęczeniem, trudnościami w zasypianiu, wypadaniem włosów, zaburze-
niami węchu, zmniejszonym apetytem, bólami stawów, dusznością, bó-
lami w klatce piersiowej i zaburzeniami funkcji poznawczych [400-411]. 
Niemal 80% pacjentów doświadcza przedłużających się zaburzeń stanu 
zdrowia po przechorowaniu COVID-19. LHCS występuje nie tylko po zaka-
żeniu COVID-19, ale obserwuje się go u niektórych zaszczepionych osób 
(prawdopodobnie z powodu aktywacji monocytów przez białko spike w 
szczepionce). LHCS może utrzymywać się przez wiele miesięcy po ostrym 
zakażeniu, a prawie połowa pacjentów zgłasza obniżenie jakości życia. 
Pacjenci mogą cierpieć z powodu przedłużających się objawów neurop-
sychologicznych, obejmujących wiele domen poznawczych [409, 412]. 
Niespotykaną cechą LHCS jest jego brak korelacji z ciężkością przebiegu 
choroby; zespół post-COVID-19 często dotyka przypadków łagodnych lub 
umiarkowanych i młodszych dorosłych, którzy nie wymagali wsparcia od-
dechowego lub intensywnej terapii [411]. Zespół objawów LHCS jest w 
większości przypadków bardzo podobny do zespołu przewlekłej odpowie-
dzi zapalnej (CIRS, Chronic Inflammatory Response Syndrome) / zespołu 
chronicznego zmęczenia ME/CFS [411]. Ważnym czynnikiem odróżniają-
cym LHCS od CIRS jest obserwacja, że w większości przypadków stan LHCS 
poprawia się sam, aczkolwiek powoli. Innym ważnym spostrzeżeniem jest 
to, że LHCS obejmuje więcej młodych osób w porównaniu z ciężką posta-
cią COVID-19 występującą u osób starszych lub pacjentów z chorobami 
współistniejącymi. Co więcej, zaobserwowano podobieństwo między ze-
społem aktywacji komórek tucznych a LHCS, a wielu badaczy uważa ze-
spół post-COVID-19 za wariant zespołu aktywacji komórek tucznych [413].

Zespół LHCS jest wysoce heterogenny i prawdopodobnie wynika z róż-
nych mechanizmów patogenetycznych. Ponadto, prawdopodobnie opóź-
nione leczenie (iwermektyną) we wczesnej fazie objawowej skutkuje 
wysoką wiremią, co zwiększa ryzyko i ciężkość LHCS. Postuluje się nastę-
pujące teorie wyjaśniające LHCS [411]:

1. Utrzymujące się objawy ze strony układu oddechowego (duszność, 
kaszel, zmniejszona tolerancja wysiłku) mogą być związane z nieroz-
wiązanym organizującym się zapaleniem płuc (aktywacja makrofagów 
płucnych).

2. Zespół aktywacji monocytów. Utrzymywanie się resztek wirusowych 
w monocytach powoduje ciągłą odpowiedź immunologiczną, która 
jest próbą usunięcia przez układ odpornościowy białek i fragmentów 
wirusowego RNA.

3. Objawy neurologiczne mogą być związane z mikro- i/lub makrona-
czyniową chorobą zakrzepową, która wydaje się być powszechna w 
ciężkiej postaci COVID-19 [414]. Rezonans magnetyczny mózgu wy-
konany 3 miesiące po zakażeniu wykazał zmiany mikrostrukturalne u 
55% pacjentów [415]. Ponadto cechy encefalopatii mogą być związa-
ne z zapaleniem mózgu i autoreaktywnymi przeciwciałami mózgowy-
mi [416], jak również z ciężkim zwężeniem naczyń mózgowych [417]. 
Mikrokrążenie mózgowe wykazuje ekspresję receptorów ACE-2, a 
«pseudowiriony» SARS-CoV-2 mogą wiązać się ze śródbłonkiem mi-
kronaczyniowym, powodując zapalenie mikronaczyń mózgowych i 
tworzenie się skrzepów [418].

4. Ujawnienie lub wyzwolenie zespołu aktywacji komórek tucznych 
(MCAS, mast cell activation syndrome). Mastocyty są obecne w mó-
zgu, zwłaszcza w zwoju przyśrodkowym podwzgórza, gdzie są zlokali-
zowane okołonaczyniowo w pobliżu zakończeń nerwowych dodatnich 
dla hormonu uwalniającego kortykotropinę [419]. Po stymulacji ma-
stocyty uwalniają mediatory prozapalne, takie jak histamina, tryptaza, 
chemokiny i cytokiny, które mogą powodować zapalenie nerwowo-
naczyniowe [419]. Mgła mózgowa, zaburzenia funkcji poznawczych i 
ogólne zmęczenie zgłaszane w zespole długiego COVID-19 mogą być 
spowodowane zapaleniem nerwowo-naczyniowym związanym z ko-
mórkami tucznymi.

Objawy kliniczne i symptomy mogą być pogrupowane w następujące kla-
stry. Powodem tego grupowania jest umożliwienie zastosowania terapii 
celowanej/indywidualnej terapii specyficznej dla danego narządu. 

1. Układ oddechowy: duszność, przekrwienie, uporczywy kaszel, itp.

2. Neurologiczne/psychiatryczne: mgła mózgowa, złe samopoczucie, zmę-
czenie, bóle głowy, migreny, depresja, niezdolność do skupienia się/
koncentracji, zmienione zdolności poznawcze, bezsenność, zawroty 
głowy, ataki paniki, szum w uszach, anosmia, fantomowe zapachy, itp. 

3. Mięśniowo-szkieletowe: bóle mięśni, zmęczenie, osłabienie, bóle 
 stawów, niezdolność do wykonywania ćwiczeń, złe samopoczucie po 
wysiłku, niezdolność do wykonywania normalnych czynności życia 
codziennego.

4. Układ sercowo-naczyniowy: palpitacje, arytmia, zespół Raynauda, 
niedociśnienie tętnicze i tachykardia przy wysiłku.

5. Autonomiczne: zespół tachykardii posturalnej (POTs, postural tachy-
cardia syndrome), nieprawidłowa potliwość. 

6. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: anoreksja, biegunka, wzdęcia, wymioty, 
nudności itp.

7. Dermatologiczne: świąd, wysypka, dermatografia

8. Błony śluzowe: cieknący nos, kichanie, pieczenie i swędzenie oczu.

Podejście do leczenia

Podejście do leczenia powinno być zindywidualizowane w zależności od 
grupy objawów klinicznych. Uogólniając, istnieje prawdopodobieństwo, 
że u pacjentów, którzy otrzymali nieodpowiednie leczenie przeciwwiruso-
we (iwermektyna) podczas ostrej fazy objawowej i nieodpowiednią tera-
pię przeciwzapalną/ repolaryzacji makrofagów (kortykosteroidy, statyny, 
kwasy tłuszczowe omega-3, fluwoksamina, iwermektyna, itp.), podczas 
ostrej fazy COVID-19, znacznie bardziej prawdopodobne jest wystąpie-
nie zespołu post-COVID-19. U pacjentów z utrzymującymi się objawami 
ze strony układu oddechowego sugeruje się wykonanie badań obrazo-
wych klatki piersiowej (najlepiej badanie TK). Pacjenci z trwającym za-
paleniem płuc (organizujące się zapalenie płuc) powinni być leczeni kor-
tykosteroidami (prednizon) i ściśle obserwowani. Należy mierzyć u nich 
stężenie białka CRP i proponować im przedłużone leczenie kortykostero-
idami (miareczkowanymi w zależności od CRP). Podobnie jak u pacjentów 
po przebytym wstrząsie septycznym [420] do LHCS może przyczyniać się 
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długotrwałe (wielomiesięczne) zaburzenie odporności z podwyższonym 
poziomem cytokin pro- i przeciwzapalnych. Jest to prawdopodobnie kon-
sekwencja zespołu aktywacji monocytów i dlatego wskazana jest terapia 
ich repolaryzacji. Dodatkowo, profil cytokin może pozwolić na celowaną 
terapię przeciwzapalną (marawirok u pacjentów z wysokim poziomem 
CCR5). Należy zauważyć, że podobnie jak kwasy tłuszczowe omega-3, kor-
tykosteroidy zwiększają ekspresję lipidów o działaniu wygaszającym reak-
cję zapalną, w tym protektyny D1 i rezolwiny D4 [421]. U nieznanej liczby 
pacjentów, którzy wyzdrowieli po spowodowanym przez COVID-19 orga-

nizującym się zapaleniu płuc, rozwija się zwłóknienie płuc z towarzyszą-
cym ograniczeniem aktywności. Badanie czynności płuc wykazuje wzo-
rzec typu restrykcyjnego z obniżoną objętością resztkową i nieprawidłową 
dyfuzję gazów w płucach [406]. Takich pacjentów należy skierować do 
pulmonologa mającego doświadczenie w zwłóknieniu płuc. Terapia an-
tyfibrotyczna może osiągnąć pozytywny efekt u tych chorych, [380-383], 
jednak konieczne są dodatkowe badania, zanim to leczenie będzie mogło 
być zalecane. Jak wspomniano powyżej, bloker receptorów serotonino-
wych – cyproheptadyna – może zmniejszać ryzyko włóknienia płuc [256].
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Protokół I-RECOVER bazuje wyłącznie na doświadczeniu klinicznym i ma na celu wyłącznie edukację personelu medycznego w zakresie potencjalnie ko-
rzystnego empirycznego podejścia do leczenia zespołu post-COVID-19. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej z powodu czegoś, co prze-
czytałeś na naszej stronie internetowej i w naszych publikacjach. Naszym zamiarem nie jest zastąpienie profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub 
leczenia w odniesieniu do jakiegokolwiek pacjenta. Leczenie poszczególnych pacjentów jest uzależnione od wielu czynników i dlatego należy polegać na 
ocenie lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub kondycji medycznej 
należy zawsze zasięgnąć ich porady.

Zastrzeżenie

Proszę regularnie sprawdzać aktualizacje naszych protokołów!  
Nasze zalecenia dotyczące leków i ich dawkowania mogą być aktualizowane w miarę pojawiania się kolejnych badań naukowych.
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