
ДЕВЕТ СИМПТОМА НА ЛУПУС, КОИТО ВСЯКА ЖЕНА 

ТРЯБВА ДА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗПОЗНАЕ 

 

 

 

 

 

Подобно на много други автоимунни заболявания, лупусът 

засяга повече жени, отколкото мъже. По данни на S.L.E Lupus 

Foundation, 90 % от хората, на които е поставена съпътстващата 

целия им живот диагноза, са жени на възраст между 15 и 34 години. 

(S.L.E. е абревиатурата на системен лупус еритематозус – това е 

пълното наименование на болестта). 

Също, като при подобните на лупус заболявания – Тиреоидит 

на Хашимото, множествена склероза и други, причините за 

възникване на болестта са неизвестни. Експертите предполагат, че 

причините са съвкупност от генетична предразположеност и 

влияние на външни фактори, но все още няма ясно становище 

относно появата на болестта. Поставянето на диагноза е много 

трудно, защото симптомите и последиците са в голям диапазон и 

могат да бъдат характерни за много заболявания. 

Проф. Джил Байон, директор на Lupus Center към 

Нюйоркския университет нарича лупуса индивидуалист. „Той 

може да засегне всяка една част от тялото, което го отличава от 

всички останали болести.” Симптомите при всеки човек с лупус са 



много различни. Основното послание е, че „Моят лупус може да е 

различен от твоя лупус!“ – казва Байон. „Можем да имаме стая с 333 

човека, като е възможно никой от тях да няма същите или подобни 

симптоми на влизащия в нея 334-и“ – обяснява тя. При някои хора 

симптомите са силно изразени от самото начало на болестта, 

докато при други е възможно да се проявят едва доловимо един 

или два симптома, които с течение на времето се влошават. 

Неспецифичните симптоми, като температура и подути лимфни 

възли, не могат да насочат лекарите към поставяне на диагнозата в 

отсъствието на другите характерни за лупус симптоми. 

Обикновено диагнозата представлява „съзвездие от признаци и 

симптоми“ – казва Байон. 

Общото неразположение и дискомфорта са симптоми, които 

са характерни за диагностицираните с лупус хора, но освен това 

съществуват и редица други признаци, които са характерни за 

болестта. „Съществуват доминиращи характеристики на болестта”, 

съобщава Байон – симптоми, които са много характерни за това 

състояние и биха били в помощ на медиците при поставяне на 

диагнозата. По долу са изброени най-честите симптоми, 

характеризиращи заболяването системен лупус еритематозус. Ако 

мислите, че тези симптоми се проявяват и при вас, споделете 

вашите притеснения с личния си лекар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Подуване и болки в ставите 

 

 
 

„Ставните болки, подуването на ставите и сутрешната 

скованост“ са един от класическите симптоми при лупус, казва 

Байон. Най-често се проявяват в китките и ставите на пръстите на 

ръцете, поради което се бъркат с оплакванията при ревматоиден 

артрит. „На теория разликата между двете състояния е, че лупуса 

уврежда ставите едностранно, докато увреждането при 

ревматоидния артрит е равномерно и двустранно”, обяснява 

Байон. Подуването и отоците могат да се проявят при хора с лупус 

и впоследствие да отминат без да се наблюдава прогресивно 

увреждане, каквото е характерно за ревматоидния артрит. 

„Лупусът се проявява обикновено при по-млади хора”. 

 

 

2. Кожен обрив по лицето 

 

 



Много характерен симптом на болестта е появата на кожен 

обрив при излагането на слънчева светлина. Нарича се пеперуден 

обрив и обикновено обхваща назолабиалния регион. Разпростира 

се от носа, надолу по скулите и достига до челюстта. 

 

 

3. Задържане на течности и наличие на кръв в урината 

 

 
 

Увреждането на бъбреците е друг отличителен симптом на 

болестта и се наблюдава при по-сериозните й прояви. Професор 

Байон предупреждава, че е възможно да е настъпило увреждане на 

бъбреците, което можем да установим едва при значително 

влошаване на състоянието. Възможно е засягането на бъбреците да 

доведе до задържане на течности, да причини подуване и чувство 

за подпухналост. Възможна е и поява на следи от кръв в урината. 

 

 

4. Болки в гърдите 

 

 



Лупусът често е причина за появата на перикардит – 

възпаление на външната обвивка на сърцето и миокардит – 

възпаление на вътрешната обвивка н асърцето. В резултата на това 

се появява задух, остра болка в гърдите, което възпрепятства 

свободния приток на кръв и съответно се повишава риска то 

сърдечно-съдови заболявания. Заболяването може да засегне и 

белите дробове. „Някои хора съобщават за болка при дълбоко 

поемане на въздух, което се дължи на плеврален излив (събиране 

на течност между слоевете на тъканта около белите дробове и в 

гръдната кухина – бел.прев.). Ако се появи дискомфорт при 

дишане това е предупреждение за повишаване на вниманието. 

 

 

5. Чувство за умора 

 

 
 

Това е един от най-типичните симптоми на болестта, който за 

съжаление е характерен и за много други заболявания. Лупусът 

може да има и хематологична проява, каквато е анемията, която 

също води до лесна уморяемост. Чувството на отпадналост може да 

е резултат и от много от процесите, които се развиват в организма –  

проблеми с бъбреците, или с белите дробове, или със сърцето, 

които водят до лесна уморяемост. 

 

 

 

 

 



6. Косопад 

 

 
 

„Най - често косопада е в областта на челото, а понякога може 

да доведе и до плешивост. Възможно е да причини възпаление на 

скалпа. При появата на този симптом е необходимо да се направи 

консултация с ендокринолог за наличието на проблем с 

щитовидната жлеза” – обяснява Байон. Косопада е класически 

симптом при хипотиреоидизъм. 

 

 

7. Афти в устата 

 

 
 

За разлика от характерните при гангрена или абцес рани, тези 

не са болезнени. Професор Байон обръща внимание, че голяма 

част от хората дори не подозират наличието им. Най-често се 



появяват по лигавицата на устната кухина, но не е изключено да се 

появят в носа. 

 

 

8. Гърчове и загуба на памет 

 

 
 

Лупусът може да атакува и мозъка. Професор Байон споделя: 

„Той може да увреди мозъка, без съмнение може да доведе до поява 

на гърчове, загуба на ориентация, панически атаки и загуба на 

памет”. Наличието на тези симптоми при една част от хората, не 

обуславя наличието им и при други. 

 

 

9. Проблеми с психичното здраве 

„Мисля, че тревожността тук играе голяма роля, защото за 

разлика от всяка друга болест (освен IBD – наличие на възпаление – 

бел.прев.), днес може да се чувстваш добре, а утре да се проявят 

симптоми, които да доведат до хоспитализация. Това е ужасяваща 

мисъл. Непредсказуемият характер на болестта може да провокира 

висока тревожност”. Съществува чувство за нестабилност и не 

може да се определи категорично, кое би повлияло зле състоянието 

на човека с лупус преди да настъпи самото влошаване. Живот, 

изпълнен със страх и безпокойство за здравето, е част от бита на 

хората с лупус. И без наличието на други симптоми подобна 



тревожност е достатъчна причина да се потърси съдействие и 

помощ за изясняване на ситуацията. 

 

Преводът е направен по: 9 Signs Of Lupus All Women Should Be 
Able To Recognize. 
http://nationalhealthfinder.org/9-signs-of-lupus-all-women-should-be
-able-to-recognize/, 2016. SOURCE : www.self.com 

 
Превод от английски: Жанета Черпокова 
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