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ОБОСТРЯНЕ НА РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

Една от основните характеристики на живота с хронично ревматично 

заболяване (РЗ), е несигурността и неопределеността.  

Човекът с РЗ и/или мускулно-скелетно заболяване (МСЗ) никога не 

знае и не може да предвиди кога, при какви обстоятелства и защо неговото 

заболяване е възможно да се активира. Излизането от ремисия и 

активирането на РЗ/МСЗ е трудна тема, както за хората с РЗ, така и за 

лекарите. „В медицината няма готови решения, особено в случите с 

хронични заболявания“ – казва д-р Сташиек (Stasiek 2015). За човека с РЗ 

или МСЗ едно от най-важните неща е да познава собствената си болест и 

да бъде информиран. Информацията за болестта, както и основите на 

теоретичните знания е възможно да бъдат получени от различни 

източници. Но особено важно е човекът с РЗ да „надгражда“ това знание 

със знанието, постигано и получавано от собствения му опит, трупан в 

процеса на живот с РЗ или МСЗ, в процеса на наблюдение на „поведението 

на болестта му“. С други думи да може да интепретира това поведение и 

да извлича насоки за своето поведение в бъдеще, за да е в състояние по-

добре да контролира болестта. Колкото по-информиран е човекът с РЗ, 

толкова по-лесно е сътрудничеството му с лекаря и толкова по-високи са 

шансовете за по-добри и ефективни резултати от лечението.  

Животът в непрекъсната интерпретация, е друга основна 

характеристика на живота с РЗ или МСЗ. В процеса на тази интепретация 

човек трябва да вгражда и всяко ново знание, което придобива – от лекаря 

или от сериозни, проверени и заслужаващи доверие информационни 

източници. 

Човекът с РЗ или МСЗ трябва да приеме и да се адаптира към фактите, 

че през целия си останал живот ще трябва:  

(а) да живее в повишен риск от активиране на заболяването,  
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(б) непрекъснато да следи и да интепретира „поведението“ на 

болестта и реакциите на тялото си,  

(в) да прави всичко възможно да контролира собственото си 

поведение така, че да предотврати или да отдалечи във времето – 

доколкото това е възможно – появата и развитието на поредната криза.  

С други думи, процесът на информиране и на трупане на знания за 

собствената болест и поведението на собственото тяло в условия на 

наличие на хронично ревматично заболяване, което „поради днешното 

състояние на медицината не може да бъде излекувано, е работа за цял 

живот“ (Stasiek 2015). 

*** 

Една от характерните особености на РЗ е, че те протичат с увреждане 

на съединителната тъкан, която съществува в целия организъм. Ето защо 

РЗ и МСЗ трябва да се свързват не само с увреждане на ставите, но и с 

увреждане на съединителната тъкан. Често РЗ имат неспецифично начало 

и твърде различна „манифестация и ангажиране на различни органи...“, 

което води до там, че в началните етапи на заболяването симптомите при 

даден човек не могат да „изпълнят диагностичните критерии за нито една 

от дефинираните ревматични болести“ (Stasiek 2015). Тогава лекарите 

могат да поставят диагноза за недиференцирани заболявания на 

съединителната тъкан или некласифицирано възпаление на ставите, като  

при появата на определени неблагоприятни прогностични фактори на 

този етап от болестта се препоръчва да се приложи подходящо лечение. 

Това е от изключителна важност, защото при автоимунните заболявания – 

каквито се смятат и РЗ, началото на болестта е от много голямо значение 

и прилагането на подходящо лечение в ранния етап е в състояние 

съществено да модифицира болестта и да облекчи нейното по-нататъшно 

протичане. Тук възникват поне два твърде сериозни въпроса: 
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(1) Какво се разбира под „подходящо“ лечение, след като при всеки 

човек болестта може да започне атипично, с манифестация на различни 

симтоми? Освен това еднакъв лечебен план може да (про)работи при един 

човек с РА например, и да не даде почти никакви резултати при друг 

човек; 

(2) Как да се предотврати или намали прекалено дългия период – 

често срещано явление – между появата на първите симптоми и 

поставянето на диагнозата? 

Отговорът на тези въпроси никак не е лесен и изисква много добра 

комуникация и сътрудничество между лекар и пациент. 

Целта на лечението при РЗ не е излекуване на заболяването – такава 

цел не се поставя, защото нейното постигане днес е невъзможно, а 

достигане на ремисия, а когато това не е възможно стремежът е да се 

постигне възможно най-ниската активност на болестта. И колкото по-

бързо човекът с РЗ или МСЗ осъзнае и приеме това, толкова по-адекватни 

на състоянието му ще бъдат неговите действия. Поради променливия 

характер на протичане на РЗ, днес се приема, че основните лекарства – 

наричани болестмодифициращи протичането на болестта, не трябва да се 

спират дори тогава, когато е постигната ремисия. Винаги има вероятност 

от обостряне на болестта, което е възможно да се окаже трудно за 

овладяване. „Дори в процеса на правилно провеждано лечение и 

своевременен и подходящ контрол на протичането на болестта могат да се 

появят периоди на обостряне, както краткотрайни, самоограничаващи се, 

така и продължителни“ (Stasiek 2015).  

Неконтролираното или лошо контролираното РЗ води след себе си 

множество и твърде сериозни негативни психологически, социални и 

икономически последици: влошава се качеството на живот, настъпват 

затруднения, ограничения или дори невъзможност да се извършват 
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ежедневни дейности и да се изпълняват присъщи за даден човек социални 

роли. Възможно е да се стигне до инвалидизация, която най-често е тежка.  

За съжаление днес не съществуват лекарства, които са в състояние да 

доведат до трайна ремисия. Същевременно при много хора с РЗ 

благодарение на т.нар. биологични медикаменти е възможно да се 

постигне, както ниска активност на болестта (за много продължителен 

период от време), така и не рядко няколкогодишни ремисии. Това връща 

човекът с РЗ обратно в руслото на нормалния за него социален живот и 

активност. Нещо повече, прекратява се процеса на разрушаване на 

биографията, а човек овладява и излиза от траектория на страданието. 

Връща се способността и възможностите да се градят планове за бъдещето, 

„обикновенните“ ежедневни радости се появяват на личния житейски 

хоризонт на човека и това засилва неговите съпротивителни сили срещу 

стресови събития и т.н. 

*** 

Почти всеки човек с РЗ знае, че при автоимунните заболявания, 

каквито са и ревматичните болести, важно значение има т.нар. генетична 

предразположеност. Това, което не се знае обаче е, че 

„предразположеността най-често не е болест, а рисков фактор (курс.м.-

Б.И.)“ (Stasiek 2015). „Заподозрени в извършване на престъплението“ – 

провокиране на появата на ревматично заболяване, са поне още няколко 

фактора: 

- вирусните инфекции, 

- някои хормонални проблеми,  

- слънчевата светлина, 

- някои лекарства и/или прием на комбинации от лекарства, 

- стресът. 

Смята се, че идеалният случай е, когато чрез профилактични 

действия става възможно да се предотврати появата и развитието на РЗ. Но 
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поради не познаването на факторите (етиологията), провокиращи 

появата на тези заболявания, „първичната профилактика не е възможна“. 

Нещата стават още по-заплетени, поради късното диагностициране, т.е. 

далеч напред във времето, след отминаване на ранния етап на болестта. 

Именно в тзи ранен етап се проявява следното противоречие: от една 

страна са субективните усещания и симптоми, а от друга страна 

нормалните резултати от основните клинични и лабораторни 

изследвания.  

От голямо значение и за лекарите, и за хората с РЗ, е следния факт. 

Основните прояви на здравния проблем, които се наблюдават при и за 

които съобщава човек, могат да предизвикват съмнения за РЗ. Тези 

съмнения са породени от наподобяващите артрит оплаквания, а в същото 

време е възможно да става дума за заболяване, което е напълно различно 

от ревматичното – например новообразувание или, както е известно в 

медицината, „ревматологични маски“ на онкологичните заболявания 

(Stasiek 2015). 

*** 

Хората с РЗ знаят, че обострянето или повишаването на активността 

на болестта може да е свързано със завръщане на всички здравни 

проблеми и негативни преживявания, които по време на ремисията или 

минимизиране на активността на болестта – напълно или частично – са 

били отзвучали. Възможно е обаче активизирането на заболяването да е 

съпроводено и с появата на нови симптоми или с усложняване или 

задълбочаване на вече познати такива.  

При хроничните заболявания здравословното състояние се 

характеризира с повишена флуктоация, т.е. подвижност. Това налага и 

изисква от човека с РЗ внимателно да се следи и самонаблюдава. Нещо 

повече, необходимо е той да подложи на самоанализ възможните причини 
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за обостряне на неговото здравно състояние. Такива причини е възможно 

да се окажат например: 

(а) прием на нови, допълнителни лекарства, 

(б) промяна в дозата на приеманите до момента на обострянето 

лекарства, 

(в) ваксинация,  

(г) инфекция, 

(д) по-продължително излагане на слънчева светлина, 

(е) претоварване на ставите и мускулите и др. 

Не винаги обострянето на болестта изисква пряк контакт с лекаря. 

Защото често неприятните преживявания отзвучават за няколко дни, 

особено когато човек правилно е идентифицирал причините за 

влошаване на здравословното си състояние и ги е елиминирал. В случаите, 

когато влошаването на състоянието продължава по-дълго време и се 

задълбочава и се появят нови, обезпокоителни симптоми, контатктът с 

лекаря е задължителен.  

Д-р Сташиек предупреждава, че това е от изключителна важност, 

защото протичането на заболяването не рядко има способността да 

променя „съществено типичния образ на други заболявания, например 

протичане на инфекция без температура, хронифициране на 

инфекцията“ (Stasiek 2015) и др. При хората с РЗ е възможно да възникне 

необходимост от по-често използване на антибиотици. Тук в ролята на 

първична профилактика могат да влязат ваксините, за които е важно да 

бъдат поставяни в точния момент. 

Най-добрият отговор на въпроса „Какво да се прави при обостряне на 

заболяването?“ е „Предпазване и профилактика“, но доколкото това е 

възможно. Препоръките за профилактика имат общ характер и те могат 

да се нарекат природосъобразен или здравословен начин на живот. 



7 | Обостряне на ревматичните заболявания 
 

Самите препоръки дават отговор на въпроса „Какво означава всичко това“. 

Ето и самите препоръки:  

(1) Почивка. Това означава преди всичко правилен ритъм на живот 

през деня и нощта. Известно е, че хроничната умора е един от симптомите 

при много ревматични заболявания. Затова е важно правилно да се 

разпределят дейностите и почивката (в т.ч. съня) в ежедневието. Сънят е 

време, когато организмът на човека регенерира, възстановява се. И 

колкото по-здрав и достатъчен е съня, толкова по-отпочинал и 

работоспособен е организма на човека. Толкова болките са по-слаби, а 

податливостта на инфекции също намалява. 

(2) Избягване на стреса и съответно успешни начини или техники 

за релаксация. Изследователите са забелязали, че използването на 

техники за релаксация при борба с болката дава благоприятен ефект и 

позволява дори да се намали дозата и броя на обезболяващите лекарства. 

Това подобрява самочувствието на хората с РЗ (Stasiek 2015) и намалява 

риска от сърдечни инциденти в резултат на използване на такива 

лекарства. 

(3) Лечебна физкултура. Мнозинството от хората с РЗ и МСЗ знаят, 

че независимо от възпалителните процеси и болката, лекарите 

препоръчват умерено физическо натоварване и активност. Това позволява 

да се запази за по-дълъг период от време подвижността на засегнатите от 

болестта стави. При ниска активност на болестта дори е препоръчително 

да се спортува умерено, без тежки физически натоварвания. Най- 

подходящи за тази цел са спортовете: плуване, по-продължителни 

разходки, скандинавско ходене, колоездене. 

(4) Диета. При РЗ и МСЗ обикновено се препоръчва т.нар. 

средиземноморска диета. Напоследък учените препоръчват при РЗ и МСЗ 

да се избягват в максимално възможна степен лактоза, глутен и др. Днес на 

пазара са пуснати в продажба и тестове за установяване на непоносимост 
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към определени храни. Но когато става дума за диета, от която се очакват 

определени лечебни ефекти, тези тестове са доста дискусионни.  

(5) Спиране на цигарите. Спирането на цигарите има множество 

положителни последици. Преди всичко и най-важно е това, че болката, 

присъща на РЗ и МСЗ се притъпява и/или намалява. При хората с боелст 

на Бехтерев например отказът от пушене води до по-добра вентилация на 

белите дробове и до увеличаване на виталния капацитет. Спирането на 

цигарите се отразява позитивно във всеки един физически аспкет, а също 

така осезаемо увеличава личния и семейния бюджет. При мъжете на 50-55 

години дори се наблюдава подобряване на ерекцията и като цяло на 

сексуалния живот. 

(6) Предпазване от инфекции (доколкото това е възможно) и 

прилагане на ваксини.  

(7) Избягване да се стои продължително време на пряка слънчева 

светлина.  

На пръв поглед тези предпазни мерки могат да изглеждат сложни за 

запомняне и прилагане. Всъщност обаче ако човек е постоянен в 

мисленето и поведението си, ако е малко по-упорит, те бързо се превръщат 

в ежедневна рутина. Ползата от превенцията е много голяма и за човека с 

РЗ, и за неговото семейство, и в крайна сметка за цялото общество, защото 

като цяло постепенно и сравнително бързо се постига осезаемо 

подобрение в качеството на живот. 

 

*** 

Много често, въпреки всички усилия, болестта се обостря. В 

зависимост от силата на това обостряне могат да се прилагат различни  

подходи и начини за справяне с активирането на РЗ.  

(1) Самопомощ. Известно е, че влошаването на здравословното 

състояние при РЗ се свързва най-често с появата или засилването на 
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болката. Най-безопасният начин за овладяване на локалната ставна болка 

е т.нар. криотерапия – разбира се, ако няма противопоказания за това. Тя 

може лесно да се прилага при домашни условия по два начина: (а) 

използване на охлаждащи мазила с лечебни съставки в тях и (б) чрез 

директно поставяне на лед върху възпаленото място. Тук също има два 

подхода:  

(1) в пластмасова чаша за кафе или кола се поставя чешмяна вода 

заедно с по-дълъг от височината на чашата предмет (игла за плетене, малка 

летва и др., която в последствие служи за дръжка). Чашата се оставя във 

фризера докато замръзне водата в нея, и след това леда се изважда и 

внимателно се правят леки въртеливи движения върху възпаленото място. 

Процедурата трае около 2-3 минути. След края на процедурата мястото се 

подсушава добре и е препоръчително да се „опакова“ с мека, „топла“ 

памучна тъкан;  

(2) намокря се добре малка хавлиена кърпа, изцежда се добре, сгъва се 

и се поставя в найлонов плик. Кърпата се замразява във фризера и след 

това се поставя върху мястото, където е болката за около 5 минути. Тази 

процедура много добре облекчава болката при хора с болест на Бехтерев, 

когато има болки в тазобедрената става – охладената кърпа се поставя по 

дължината на ингвиналната гънка. След приключване на процедурата 

мястото се подсушава добре.  

Освен посоченото по-горе, човекът с РЗ може да използва 

противовъзпалителни лекарства, които са предназначени за локална, 

външа употреба – кремове, мазила, пластири, спрейове. В тях най-често се 

съдържа кетопрофен и диклофенак, а те от своя страна имат най-

различни търговски наименования. Тук е важно да се знае, че при такива 

състояния са приложими и физиотерапевтични процедури. При 

активизиране на болестта е препоръчително да се използват и различни 

помощни средства – бастуни, канадки и др. 
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Успоредно с прилагането на горните методи е възможно да започне 

приема или да се увеличи умерено дозата на обезболяващото лекарство, 

приемано през устата. Тук е важно да се спазват правилата на 

„аналгетичната стълбица“.  

Това, което е особено важно да се знае от човека с РЗ по отношение на 

лекарствата от групата на НСПВЛ е следното: 

(1) съществуват много НСПВЛ; 

(2) много трудно може да се определи кое от тях е най-безопасно и с 

най-малко нежелани странични ефекти; 

(3) при всеки човек с РЗ действа различно лекарство; 

(4) изборът на вида НСПВЛ зависи от възрастта, здравословното 

състояние, наличието на съпъстващи заболявания и др.;  

(5) основен принцип тук е използването на едно лекарство от тази 

група в безопасни дози, т.е. прилагат се минималните дози, които 

контролират (овладяват) болката; 

(6) не трябва да се преминава максимално позволената за дадено 

лекарство дневна доза, защото това не повишава противболковия или 

противовъзпалителния ефект, но със сигурност повишава риска от 

нежелани странични реакции; 

(7) ниските дози лекарства, но с различен механизъм на действие, 

могат да имат по-добър лечебен ефект: „например парацетамол + 

НСПВЛ“ и др. (Stasiek 2015) 

Подходящото лекарство или комбинация от лекарства трябва да се 

установят съвместно от човека с РЗ и лекуващия го ревматолог. Всеки 

човек с РЗ трябва да знае и да помни, че към НСПВЛ може да се прояви 

ефекта на привикване, особено в случаите на продължително използване.  

Прилагането на глюкокортикостероиди е препоръчително само в 

крайни случаи.  
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(2) Професионална помощ. Ако здравословното състояние на човека 

с РЗ и/или МСЗ не се подобри в рамките на 2-3, максимум до 4 дни, то той 

е длъжен да се обърне към лекуващия го ревматолог. 

Това е задължително и в случаите, когато се проявят следните 

симптоми: 

- обостряне на болестта, придружено с треска, слабост, отслабване – 

това предполага поне интензифициране на лечението, за да се овладее 

активността на болестта във възможно най-кратки срокове; 

- симптоми, показващи наличие на инфекция, простуда, грип, т.е. 

температура, кашлица, болки в гърлото, парене при уриниране, слабост, 

цялостно физическо неразположение – подобни състояния изискват 

максимално бързо и ефективно лечение; 

- засилване на болката, подуване чувство за парене; 

- кашлица, задушаване, болка в гръдния кош, лесна уморяемост – това 

са симптоми, които могат да сиганлизират за белодробно или сърдечно 

заболяване; 

- каквито и да било неврологични симптоми; 

- болки в корема, черни екскременти и кръв. 

Всеки човек с РЗ и/или МСЗ трябва да приеме истината: да се живее 

с такова заболяване е трудно, но не и невъзможно. 

Трябва да се помни и максимата на големия немски философ Фр. 

Ницше: „Това, което не ме убива, ме прави по-силен“. 

 

 

Източник: Stasiek, М. (2015) Zaostrzenie chorób reumatycznych - co robić? 
http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/20151
026zaostrzeniechorobreumatycznych.pdf 

доц. д-р Божидар Ивков 

 


