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Установено е, че възпалението е основна причина за много 

заболявания, което го прави гореща тема в здравните медии. Но това 

ли е истината, която знаем за хроничното възпаление и неговото 

влияние върху организма? 

 

Като търсели мистериите, скрити в болестите, учените, най-вероятно, за 

да облекчат страданията ни, са открили един общ фактор за почти всички 

от тях: възпалението. Хроничното възпаление, редовно ни информират, 

има роля в множество близки и често смъртоносни болести, включително 

и болестта на Алцхаймер, артрит, рак, диабет, сърдечно-съдови 

заболявания, а вероятно и дори депресия.  

Не е изненадващо, че тази новина носи в себе си и информация за 

множество „самозвани“ средства за защита и лечение, претендиращи да се 

борят с възпалението. Диети, билки, хранителни добавки и двигателни 

режими, са наводнили пазара с обещания за предпазване и овладяване на 

възпалението при лечение и подобряване на общото здравословно 

състояние. 

Но има ли доказателства, че лекарствата, продавани без рецепта или 

радикални промени в начина на живот, ще намалят вредното въздействие 

на възпалението? Учените предупреждават, че въпреки развитието на 

медицинското знание, възпалението остава загадка. „Науката все още не е 

отговорила на основните въпроси, свързани с възпалението“, казва Мишел 

Петри, ревматолог и директор на лупус центъра „Джон Хопкинс“. 

Изследователи като Петри са изучавали многостранно в продължение на 

десетилетия възпалението като виновник за редица заболявания. Това, 

което те са открили, е довело до съвременното разбиране за това как 

начина на живот, като диета, стоматологично здраве и физическа 

активност, е в състояние да повлияе върху възпалението и неговите 

потенциално вредни въздействия. 

Възпалението е много важна част от имунната система на човека. 

Когато вредни бактерии или вируси проникнат в тялото ви, когато 

ударите или усучете коляното си, защитната система на организма 

реагира веднага. Тялото произвежда различни химически съединения, за 

да се бори с проблема, увредената зона се насища с кръв, течности и 



протеини; възниква подуване и топлина, за да се защитят и възстановят 

увредените тъкани, като увреденото място се подготвя за изцеление. 

Сентинелните клетки1 са първия сигнал на имунната система2 за наличие 

на нашественици. Друг набор от клетки освобождава химически 

съединения, които сигнализират на капилярите да пропуснат кръвна 

плазма, която заобикаля и забавя нашествениците. Друга група от стражи, 

наречени макрофаги, освобождава цитокини, които са специализирани в 

бирбата с нашественика бойци. В- и Т-клетки3 на имунната система се 

присъединяват към унищожаването както на патогените, така и на 

увредените тъкани. И накрая, последната вълна цитокини се освобождава, 

за да се сложи край на работата и да се сигнализира на имунната система, 

че нейната задача е изпълнена. Като приключи мисията имунната система 

изключва своите „кучета“. 

Когато възможностите на тялото ни да коригира се объркат, обаче, те 

могат да работят срещу нас. Помислете за интензивната топлина и оток, 

които ни защитават по време на нормална имунна реакция – треска или 

зачервяване и болка, които обграждат новата травма например, и можете 

да получите някаква представа за това, какво е хронично възпаление. За 

разлика от възпалението, което се появява внезапно след инфекция или 

нараняване, хроничното възпаление създава трайно ниско ниво на 

възпаление в организма, което може да породи развитието на болестта. 

Това е резултат, отчасти, на прекалената активност на имунната система. 

Ниските нива на възпаление могат да се задействат в тялото, дори когато 

няма болест, за да може то да се бори или да лекува някакво нараняване, а 

понякога самата система не може да се изключи. Артериите и органите 

разграждат под натиск, което води до други заболявания, включително 

рак и диабет. 

                                                           
1 Клетки на сентинелния лимфен възел. Лимфен възел – „всяко от многобройните струпвания 
на лимфоидна тъкан, която изпълнява защитна роля, като отстранява редица вродени агенти 
(напр. Микроби, токсини и др.)...“ (Арнаудова, П. (2013) Малка медицинска енциклопедия за всеки. 
ИК „Изток-Запад, София, с. 62 – бел.прев.) 
2 Имунна система: „комплексна система в организма, чиято основна функция е да различава 
собствено от чуждо и да защитава срещу чужда намеса (организми, вечества); състои се от 
клетъчни елементи (главно лимфоцити и макрофаги) и молекулярни съставки (антитела). (Пак 
там, с. 121 – бел.прев.) 
3 В-клетки – това са лимфоцити, клетки от ендокринната часат на задстомашната жлеза. Тези 
клетки продуцират хормона инсулин, намаляващ глюкозата в кръвта. Т-клетки – „или T-

лимфоцитите принадлежат към групата на белите кръвни клетки известни още и като 
лимфоцити. Играят основна роля при клетъчно медиирания имунитет“ (Т-клетка. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 – 
бел.прев.). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


Учените не разбират напълно как в имунната система става „късо 

съединение“, но те отдавна знаят, че някои заболявания като лупус и 

ревматоиден артрит, се появяват след грешки в имунната система и атака 

на здрава тъкан. Те са установили, че все по-често – американците и 

другите хора от западните страни живеят по-дълго и теглото им нараства 

(35% от американците са с наднормено тегло) – ниското ниво на имунни 

реакции, предизвикани от наднормено тегло и липса на физическа 

активност, могат да пораждат развитието и на други заболявания. 

„В течение на дълго време смятахме, че възпалението участва в някои 

автоимунни болести, но сега виждаме това ниско ниво на възпаление при 

хората с наднормено тегло и заседнал начин на живот”, казва Кимбърли 

Гадзюн, лекар в „Джон Хопкинс“ и клиничен изследовател, занимаващ се 

с проблемите на затлъстяването. „Виждаме връзката между затлъстяването 

и някои диагностични маркери за наличие на възпаление, но не знаем, от 

какво е предизвикано това. Притесняваме се, че има нещо, което назрява 

за тези хора, че те са в по-висок риск за поява на сърдечни болести, рак и 

диабет”. 

Изследователите открили също, че клетките на мазнините могат да 

предизвикат отключването на устойчив, нисък „шум“ на цитокините, 

които, вместо агресора, нападат здравите нерви, органи или тъкани. И 

доколкот ние не спираме да дебелеем, този процес се задълбочава и засяга 

способностите на нашето тяла да произвежда и използва инсулин и 

понякога се стига до диабет типа 2. 

Те научили също така, че клетките на възпалението могат да имат ефект 

на друго място в тялото — например хронично заразени и възпалени 

венци в устата могат да предизвикат увреждане, което да доведе до 

сърдечен удар и инсулт. Учните знаят, че възпалението допринася за 

застойна сърдечна недостатъчност и неконтролирана артериална 

хипертония, както и че това по един или друг начин е свързано със 

сложните клетки, които могат да покзават признаци за наличе на болестта 

на Алцхаймер. 

Изследователите продължават да намират отговори за това, как 

възпалението съдейства за появата на рак. Клетките на възпалението 

произвеждат свободни радикали, които разрушават генетичния материал, 

включително ДНК, предизвиквайки мутации, които принуждават 

клетките да растат и да се делят безкрайно. Тогава повече имунни клетки 



се налага, като създават/поддържат възпалението, да хранят нарастващия 

тумор. 

Понякога връзката между възпалението и рака може да бъде пряка. Когато 

твърде много стомашна киселина – особеност на имунната система, която 

се е развила, за да се бори с хранителните бактерии — се натрупва в 

хранопровода, това предизвиква възпаление и хронични киселини в 

стомаха. Повишеното отделяна на тази киселина променя природата на 

клетките, изграждащи хранопровода и се повишава риска от рак. 

При пациентите с рак на дебелото черво определени групи бактерии, 

свързани с появата на диария, могат да предизвикат рак с помощта на 

предизвикващите възпаление цитокини. Клетките, защитени от мукус4 

(слуз), могат да се превърнат във възпалени, когато стената от слуз е 

нарушена от бактерии, казва Синтия Сирс, лекар, специализиращ в 

изследването на инфекциозните заболявания в „Джон Хопкинс“. 

„Покритието в дебелото черво създава пептиди” – къси вериги 

аминокиселини, които действат така, че да защитят покритието на органа 

– „за да пречат по-малко бактериите. Ако няма достатъчно количество 

пептиди, бактериите могат да получат опорна точка, което означава още 

повече бактерии”, казва Сирс. В същото време възпалението нараства, за 

да можем да се борим с него и така рискът от поява на рак нараства. 

*** 

Ако възпалението е фактор, който се крие зад толкова много болести, 

какво можем да направим, за да го държим далеч от нас? Изследователите 

признават, че все още не знаят това.  

Петри изучавал лупуса повече от три десетилетия и изследвал ефектите от 

хроничното възпаление. „Лупусът като цяло е приятелски огън“, обяснява 

Петри. „Не можем да принудим имунната система да се самоуспокои”. 

Лечението на хроничното възпаление, при лупуса или други хронични 

заболявания, е предизвикателство. Изследователите имат идеята, че 

възпалението съществува като част от преградната система за самозащита. 

Ако те можеха да изяснят как да се прекъсне или изцяло да се измени една 

част в тази преграда, то те биха могли да разработят лекарства, които да 

спрат възпалението. Но като снижавате имунната реакция достатъчно, за 

да се контролира възпалението, не намаляват ли възможностите на тялото 

                                                           
4 Мукус, слуз – свбодният секрет на лигавиците, съставен главно от прозрачната лепкава 
секреция, отделяна от слузните жлези, заедно с малко соли и някои клетки. (Арнаудова, П. (2013) 
Малка медицинска енциклопедия за всеки. ИК „Изток-Запад, София, с. 192 – бел.прев.) 



да се бори с болестта? „В продължение на 20 - 25 години правихме 

клинични изпитания на препарати за лупус”, казва Петри и дава пример. 

„Имахме вероятно един успех и 30 неуспеха”. 

Понастоящем няма никакви лекарства, отпускани с рецепта, насочени 

целево срещу хроничното възпаление. (Има, разбира се, отпускани без 

рецепта лекарства, които лекуват леко и временно възпаление и 

съпътстващата го болка, предизвикани от рани или процедури, например 

при хирургична интервенция. Те не са предназначени за лечение на 

хронично възпаление.) Някои препарати, такива като hydroxychloroquine, 

някога използвани за борба с маларията, са полезни при лечението на 

някои пациенти с лупус, но те не могат да излекуват болестта. Аспиринът 

и статините показали обещаващи резултати при намаляване на 

възпалението при някои хора, но изследователите не са уверени, как 

такива широко използвани препарати ще се проявят в ролята на 

противоъзпалителни средства. С изключение на далечните от много 

добри противовъзпалителни лекарства, такива като преднизон, 

кортикостероиди, които имат сериозни странични ефекти, учените все 

още изследват как най-добре да се контролира възпалението. „Нуждаем се 

от нещо, което може да работи широко и бързо и без големи странични 

ефекти”, казва Петри. 

Намирането на лекарствено средство, което да поддържа процесите на 

прекъсване на имунната реакция и на запазване на здравословната 

имунна реакция, е важно не само за хората, борещи се с болестите, но и за 

всички нас, защото, доколкото всички стареем, се увеличава възпалението 

на тялото. Учените не са уверени как и защо, но е интересно, че 

изследването  HIV предлага известно разбиране на проблема. 

HIV предизвиква хронично възпаление в тялото дори след като 

лекарствата са повлияли нивата на вируса, което не се улавя в кръвните 

тестове. Определени цитокини, които са въвлечени в този процес на 

възпаление, могат сериозно да намалят равнището на тестостерона и да 

доведат от загуба на мускулна маса. „Възможно е хроничното възпаление 

при хора с HIV, да е подобно на хроничното възпаление, което виждаме 

при стареенето”, казва Тод Браун, ендокринолог, изследващ връзката 

между телесните маркери за възпаление и хроничното заболяване, 

открити при хора с HIV. Ако изследователите успеят да разберат този 

процес и създадат лечение, за да го спрат при хората с HIV, те биха могли 



потенциално да пренесат своите резултати от изследванията върху 

лечението на подобна загуба на мускулна маса при стареенето. 

Джереми Уолстън е гериатър в „Джонс Хопкинс“, който изследва 

реакцията на имунната система и функцията на мускулите при възрастни 

хора. Той търсел маркери, които изтласкват на преден план ранните 

симптоми на възпалението. Съществуват някои кръвни тестове за анализ 

на възпалението, но изследователите са открили два нови маркера, които 

според тях могат да предскажат смъртността и да покажат признаците за 

намаляване на мускулната маса в късната възраст. „Това са силни 

възпалителни молекули, които, когато хроничността е ясно изразена, 

водят до намаляване на стволовите клетки и до премодулация5 на 

имунната система”, отбелязва Уолстън. „Те способстват също така за 

некрозата на клетките”, особено при възрастни хора, допълва той. 

*** 

Докато търсенето на диагностични методи и методи за лечение 

продължават, изследователите посочват прости мерки за по-добър начин 

на живот, които можем да предпиемем, за да помогнем да се предотврати 

хроничното възпаление. Учените се отнасят скептично към изискванията 

на панацеите, откриващи се в новия бум от книги за антивъзпалителни 

диети, но действително препоръчват да не се напълнява (и да не се трупат 

вредни мастни клетки, които са присъщи на затлъстяването), и да се 

избягва съвременната обща американска диета с много мазнини и захар. 

„Отслабването може да има силно въздействие върху намаляването на 

възпалението”, казва Браун, като добавя, че, хранейки се по диета, богата 

на плодове и зеленчуци и с храни с ниски нива на мазнини, както и силно 

редуциране на приема на обработени продукти и захар, е добра идея, 

макар че трябва да се проведат повече изследвания, за да се определи, как 

това би могло да ограничи възпалението. Спортуването, което 

предизвиква остра възпалителна реакция в близка перспектива, има 

противовъзспалително действие при регулярно движение и това е втората 

голяма крачка за овладяване на възпалението, добавя той. 

Други изследователи съветват да се спи повечко, да се снижи равнището 

на стрес и да се търси лечение за предизвикващите възпаление 

„престъпници“, такива като възпаление на венците и високите нива на 

холестерола. Трябва да се избягва контакта с тежки метали, като живак, 

който е открит в опасни количества в някои големи риби и избягване на 

                                                           
5 В случая неправилна работа на имунната система. 



вдишване на бензинови изпарения и цигарен дим, който може да увреди 

имунната система. Допълнителни изследвания на Браун и колегите му 

показали също някои преимущества от повишаване на приема мазнини 

омега 3 и витамин D, макар да са необходими повече изследвания в тази 

посока. 

Уолстън и други предупреждават да се внимава с хранителните добавки, 

рекламирани като противовъзпалителни средства. Някои така наречени 

средства, като куркума, приемани в големи количества, могат фактически 

да бъдат токсични за черния дроб и други органи. 

За мнозинството от нас, контрола върху възпалението се свежда до 

разумни основи: добро хранене, без тютюнопушене, двигателна 

активност, почивка и профилактични прегледи, които могат да помогнат 

да се спре хроничното възпаление, преди то да се превърне в нещо 

необуздаемо. „Всички неща, които нашите баби са ни казвали, са били 

добри за тях и всъщност са добри и за нас”, смята Браун. „Докато не 

разполагаме с по-подробно разбиране на това, какво провокира 

възпалението, това е нещото, към което трябва да се завърнем”. 
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