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Предговор 

 

Информацията е сила! Една максима, която е известна на всеки. 

Малцина обаче знаят, че не всяка информация е такава. Сама по себе си 

информацията не е сила, но когато е точна, разбираема, своевременна, 

достоверна и лесно достъпна, тя предоставя възможности за правилен и с 

минимум рискове за неуспех избор на ползвателя й, защото се е 

превърнала в знание. Знанието е свобода и отговорност, носещо в себе си 

потенциала на възможностите. 

С този малък сборник Организацията на пациентите с 

ревматологични заболявания (ОПРЗБ) приключва информационната 

седмица, посветена на борбата с артрита. Тази седмица има смисъл и е 

важна само тогава, когато се възприема като повод за равносметка за 

информационната дейност на всяка пациентска организация през 

изминалата година и едновременно с това като старт на тази дейност 

през следващата.  

Според ОПРЗБ информирането на хората с ревматични, артритни, 

дегенеративни, системни, мускулно-скелетни заболявания, е процес, а не 

еднократно, ограничен в кратък времеви интервал, действие.  

В сборника са събрани материали, които вече – в една или друга 

степен, са известни на читателя. Има, разбира се, и непубликувани досега 

преводи.  

Материалите в сборника имат три изключително важни 

характеристики: 

(1) те са професионално и отговорно подготвени. Това означава, че 

по всеки един материал е работено с ясното съзнание, че информацията 

в него трябва да се основава на достоверен източник (един или повече); 

да бъде представена ясно и разбираемо за читателя; да бъде оформена 

без смислови и фактически грешки, т.е. да не подвежда читателя; 

(2) те изразяват гласа на хората с ревматични заболявания. С 

други думи, това са материали, подготвени от хора с такива заболявания 

за хора с ревматични болести. Своеобразна помощ за самопомощ – един 

призив, превърнат в начин на работа в ОПРЗБ; 

(3) с мисъл и уважение към авторите на всеки един източник. За 

разлика от много други хора и пациентски организации, в ОПРЗБ се 

гледа на чуждия интелектуален труд и неговите продукти с дълбоко 
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уважение и признателност, и кражбата му е недопустима. Не 

позоваването на ползвания източник за ОПРЗБ е признак преди всичко 

на проява на неуважние към себе си, а след това и към интелектуалните 

продукти на чужд труд, който, по добрата воля на създателите си, се 

предоставя за безвъзмездно за ползване от други хора. 

*** 

Сборникът съдържа няколко авторски статии и преводи от 

английски език на значими публикации.  

С публикуването на този сборник се надяваме да подпомогнем 

процесите на вземане на различни решения от страна на хората с 

ревматични заболявания, които често са жизнено важни. Нещо повече, 

надяваме се, че предоставяме важна и значима информация за хронични 

ревматични, автоимунни болести на всеки, който проявява интерес.  

Пабло Пикасо е казвал: „Аз правя невъзможното, защото възможното 

го прави всеки“. Парафразирайки тази мисъл, създадохме заглавието на 

сборника, защото сме убедени, че често правим наистина невъзможното, 

за да информираме. И то не защото то е невъзможно по своята същност, а 

защото често се неглижира и маргинализира от държавата, от 

обществото, от общността на лекарите-ревматолози, понякога дори от 

отделни хора с ревматични заболявания.  

Дълбоко признателен съм за всеотдайния, професионален и 

доброволен труд на Боряна Ботева, Жанета Черпокова и Миглена 

Иванова. Без труда на тези прекрасни момичета този сборник не би бил 

възможен. 

Дълбоко принателен съм и на всеки читател – човек с или без 

ревматично заболяване, защото именно негово величество Читателят 

осмисля и прави значим подобен труд. 

доц. д-р Божидар Ивков 
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СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ 

 

Най-общо хроничната болест (или незаразнoтo заболяванe) може да 

се дефинира като заболяване или медицинско състояние, продължаващо 

дълго време и с бавно прогресиране на болестните промени.  

Според Комисията за хроничните болести към СЗО хроничното 

заболяване се определя като „всяко смущение или отклонение от 

нормата, което има една или повече от следните характеристики: трайни 

са, предизвикват инвалидност, предизвикани са от необратими 

патологични промени, изискват рехабилитационно третиране или 

според всички очаквания ще налагат продължителен надзор, 

наблюдение или грижи“. 

Според СЗО хроничните заболявания са водеща причина за 

смъртност в света и според данните на организацията те са отговорни за 

почти 2/3 (63%) от смъртните случаи. 

Както се вижда и от определението на СЗО за хронична болест, тя се 

свързва преди всичко с това, че здравните проблеми (оплаквания) не 

могат да бъдат отстранени напълно и дефинитивно, а точно обратното – 

те се задържат с години в латентно (скрито – ремисия) или активно 

състояние. Едно от най-неприятните и трудно обясними свойства на 

хроничната болест е способността й да атакува човек внезапно и за 

продължително време. Това създава несигурност и неопределеност в 

живота и засяга почти всяка сфера от него. Tой се превръща в живот в 

интерпретация. Затова и социологията на хроничната болест е 

интепретативна социология, която изучава преживяването от човека на 

болестта. 

Ще се опитам – на основата на данни от научни изследвания и на 

моите дългогодишни наблюдения – да систематизирам житейските 

сфери, върху които хроничното заболяване оказва негативно влияние, 

както да посоча някои от последиците (психологически, социални, 

икономически, морални) от това влияние:  

– променя се цялостния досегашен ритъм на живот – болестта 

нахлува в живота на човека и се превръща в негов доминьон, като налага 

свой ритъм и свои изисквания, подчинени на нейните „капризи“: 

вземане на лекарства (често по схема), периодични посещения при лекар 

и провеждане на различни контролни изследвания, спазване на 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82/
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определен хранителен и двигателен режим и др. Тези промени се 

преживяват различно от отделните хора; 

– променя се (често) външния вид на човека с хронична болест – 

болестта (или лечението й) може да доведе до такива промени, като: 

бързо отслабване или напълняване, окапване на косата, загуба на 

крайник или части от него, поява на открити рани или отблъскващи 

белези по кожата, осакатяване в резултат на хирургическа интервенция и 

т.н. Тези състояния могат да предизвикат психологически проблеми; 

– влошава се психическото самочувствие, личната самооценка и 

емоционалната стабилност – хроничното заболяване често предизвиква 

емоционални и психични смущения и проблеми, независимо дали са 

признавани или отричани. Различни противоречиви емоции могат да се 

редуват като усещане и външна изява – понижаване на настроението, 

раздразнителност, прояви на агресия, страх, паника, безразличие и др. 

Дори е възможно да се развие емоционална зависимост. Тези 

емоционални състояния често са неразбираеми за здравите хора, близки 

до човека с хронично заболяване и могат да се превърнат в бариера пред 

социалните контакти по между им; 

– намаляват функционалните (физическите) възможности и се 

снижава самочувствието, зависещо от физическото състояние – това 

особено често се наблюдава при физически активни хора (т.нар. спортен 

тип). Това може да се окаже важна предпоставка за възникване на 

съпътстващи заболявания и до поява или задълбочаване на 

инвалидността; 

– промяна, по посока на намаляване, на цялостната житейска 

активност – става дума за физическата, професионалната, приятелската, 

а не рядко и сексуалната активност. Това понякога може да доведе до 

крайни изяви, като самоубийство – в зависимост от тежестта на самото 

заболяване и бързината на прогресиране на болестта; 

– променят се количеството и качеството (вида и близостта) на 

социалните контакти с хората от социалното обкръжение на човека с 

хронично заболяване – тези промени много по-често са насочени в 

негативна, отколкото в позитивна посока: възможно е в социалните 

контакти да се появят чувства и усещания на отчаяние, самосъжаление, 

самоизолация, както и да започне по-рязко или постепенно угасване на 

еротичните преживявания и сексуалната активност. При по-силните 

хора хроничната болест може да активира и да повиши психичните и 
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духовните сили на човека и той да се превърне в осезаемо по-активен и 

просоциален член на обществото, независимо от ограниченията, които 

налага самото хронично заболяване и наличните социални бариери; 

– променя се ценностната йерахия на човека – хроничното 

заболяване подлага на сериозна преоценка смисъла на живота. Човек 

започва постепенно да придава много по-голямо значение на 

нематериалните ценности – наличните материални ресурси много слабо 

му помагат в борбата с хроничното заболяване, докато усещането, че не е 

сам в страданието, приятелите, „потапянето“ в религията и други, му 

помагат да понася по-лесно бремето на болестта; 

– променят се социалния статус и социалните позиции – появата 

на хронично заболяване, неговото развитие и задълбочаване обикновено 

е свързано с висок разход на средства. Едновременно с това хората с 

хронични заболявания, които изпитват силна хронична физическа болка 

или други сериозни нарушения на функционалните си възможности, са 

принудени да преминат на половин работен ден или дори да напуснат 

работа. Това силно редуцира личните и на семейството ресурси. Така 

постепенно човек губи своите позиции в обществото и неговия социален 

статус се понижава, губят се властови позиции и в семейството, и в 

обществото, намалява личностното влияние и др.;  

– появява се висока степен на риск от инвалидизация – много 

хронични заболявания (например ревматичнните, свързаните с нервната 

система и др.) ясно манифестират перспективата за инвалидизация. Това 

е особено травмиращо в първите етапи на болестта. Мнозинството хора 

си дават ясна сметка, какви са негативните последици от една евентуална 

бъдеща инвалидизация, в т.ч. и поради появата на т.нар. символни 

бариери;  

– нарушават се социалната стабилност и отношения в семейството 

– необходимостта от повече грижи за човека с хронично заболяване, 

отпадането на някои семейни задължения и социални роли, появата на 

нови, нетипични такива, невъзможността да се поддържат досегашните 

професионални, съседски, приятелски и др. взаимоотношения, 

ограничаването на задоволяването на общите за партньорите и личните 

интереси и др., са в състояние да разклатят устоите на семейството и да 

доведат до сериозни конфликти. Дали семейството ще успее да се справи 

с тези проблеми за виси от много фактори – образование на партньорите, 
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сила и тежест на хроничното заболяване, наличие на предразсъдъци и 

др.; 

– започва процес на обедняване – често хроничното заболяване 

изисква значителен финансов и времеви ресурс, най-напред за поставяне 

на диагнозата, а след това за адекватно лечение. Често тази необходимост 

„изсмуква“ финансовите възможности на семейството и то може да 

изпадне в процес на обедняване и да достигне до състояние на бедност. 

Тук се наблюдава следната зависимост: колкото по-тежко и 

продължително е заболяването толкова по-висок става рискът от 

обедняване; 

– нарушават се възможностите и способностите за преодоляване 

на наличните социални бариери – човекът с хронично заболяване се 

изправя често пред изцяло нов, неподозиран досега проблем. Това, което 

до вчера е било част от „рутината“ на ежедневния живот – пазаруване, 

пътуване от и до дадено място, уреждане на различни въпроси и 

проблеми и т.н. изведнъж се оказва трудно достижимо или дори 

невъзможно, защото например при ходене се изпитва силна болка, а 

тротоарите са неравни, стъпалата на превозните средства в публичния 

транспорт високи, настилките в много публични сгради са хлъзгави. 

Редица елементи на социалната и физическата среда се превръщат в 

трудно преодолими или непреодолими социални бариери – проблем, с 

който не всички хора успяват да се справят и това често диктува 

степените на самоизолация; 

– ограничава се достъпа до пазара на труда, до пазара на стоки и 

услуги, в т.ч. и медицински – отпадането на редица професионални 

роли, загубата на работа, намаляването на финансовите средства, 

увеличението на разходите за лечение и влиянието на много други 

фактори силно редуцират достъпа на човека с хронично заболяване до 

пазара на труда (за навлизане в него или за завръщането на тази 

социална територия), достъпа до пазара на стоки и услуги (започва 

процес на лишаване – депривация, за да може да се заплати една или 

друга здравна услуга, да се закупи едно или друго лекарство). 

Всички тези процеси най-често протичат едновременно и взаимно 

проникват в себе си и влияят с различна посока и сила върху живота на 

човека с хронично заболяване и живота на неговото семейство. Те, заедно 

със самото хронично заболяване, оказват огромно влияние върху 
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психиката на човека, върху психологическия климат в семейството, върху 

социалните измерения на личния и семейния живот. 

 

 

*** 

Споменах вече, че хроничното заболяване предизвиква повече или 

по-малко сериозни негативни емоционални и психологически проблеми. 

Трябва да е ясно, че психологическите и емоционалните преживявания 

имат своите социални измерения и последици, както и обратното. 

Негативните емоции, преживявани от хората с хронични 

заболявания, могат да се разглеждат и като общи за всички хронични 

заболявания, и като специфични, присъщи или доминиращи в емоциите 

на човека с определено хронично заболяване. Сред общите негативни 

емоции са страхът, несигурността, понижаването на самооценката и др. 

Едновременно с това страхът е типична негативна емоция и 

преживяване за хората със сърдечно-съдови заболявания. Той се засилва 

успоредно с активиране на заболяването или засилване на определени 

симптоми. При хората с бъбречна недостатъчност, които няколко пъти в 

седмицата са принудени да се подлагат на хемодиализа, доминира 

фрустрацията, предизвикана от сериозните ограничения в мобилността 

и социалната им активност – техният ритъм на живот е подчинен на 

процедурата и целият им живот се планира и живее съобразно времето и 

качеството на диализата. Тази ситуация сериозно заплашва чувството им 

за лична независимост и способностите им да контролират живота си и 

конкретните ситуации, което поражда усещане за безсилие и зависимост 

от другите. Подобни усещания доминират и в живота на хората с диабет, 

при които измерването и следенето на нивата на кръвната захар се 

превръща в задача номер едно за всеки ден. Ако човекът е и на инсулин 

това налага строго спазване на часовете за поставянето му, 

непрекъснатото носене на храна със себе си и др. Освен това в ситуации, 

свързани с консумация на храна, диабетиците често силно се отличават 

от останалите, което може да предизвика съжаление или фалшиво 

съчувствие. 

При хората с ревматични заболявания – осъзнато или не – доминира 

несигурността, свързана с това в кой момент ще се появи или ще се усили 

болката. Тази несигурност, заедно с наличието на болка, често провокира 

раздразнителност, агресивност, понякога дори нетърпимост спрямо 
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други хора. 

Какво се случва със и в семейството, когато настъпва хроничната болест? 

Обикновено хроничното заболяване предизвиква криза не само в живота 

на отделния човек, но и в неговото семейство. Както вече споменах 

променят се ценностите, ритъмът на живот, традиционно изпълняваните 

социални роли, поемането на ангажименти и тяхното изпълнение и др. 

Появява се необходимост от реорганизация – понякога тотална – на 

множество дейности и времето, през което те се извършват. Но първото 

нещо, с което семейството трябва да се справи е това да овладее в 

максимално възможната степен негативните емоции, като страх, 

съжаление, безсилие, несигурност, психическо и емоционално 

претоварване.  

Съвсем не е без значение кой от семейството започва да боледува от 

хронично заболяване. Ако това е мъжът, който до този момент основно се 

е грижел за финансовото и материално благополучие на семейството, са 

застрашени финансовата сигурност на семейството, неговата издръжка, 

начин, стандарт и качество на живота и др. Възможно е да се стигне до 

необходимостта друг член на семейството – ако има такъв – да започне 

работа и да изостави свои основни занимания (например образование). 

Понякога е заплашено съществуването на семейството и то трябва да 

разчита на доходите на съпругата и на помощта на близки и роднини. 

Ако жената започва да боледува на първо място възникват 

множество битови проблеми, свързани с хигиената на дома, с 

приготвянето на храна, с грижите за и около децата и др.п.  

Ако заболява детето то тогава заплахата към целостта на семейството 

не е толкова пряка, но това е предпоставка за много силни негативни 

емоции, процеси на обедняване, загуба на доходи, преумора – най-вече 

на майката,  

Тези ситуации изискват адекватни действия от страна на всеки член 

от семейството, за които те не винаги са подготвени. Това налага 

самообучение в движение. В такива мигове от особена важност са силата 

на връзките и позитивните емоции и взаимодействия между отделните 

членове на семейството. Защото хроничното заболяване може да 

разруши, а може и да заздрави и укрепи семейството. Това зависи от 

множество фактори, чието влияние е едновременно 

Няма твърдо установени правила за това как да се приеме и как да се 

живее с хроничното заболяване – всеки преживява своята болест по 
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строго индивидуален начин. И именно тези преживявания се предмет на 

изследване на социология на хроничната болест. Могат обаче да се 

изведат някои общовалидни принципи или правила за поведение, които 

помагат в повечето случаи на хората с хронични заболявания да 

преодолеят по-лесно и по-бързо голяма част от своите проблеми. На 

основата на научната литература и личните си наблюдения ще се опитам 

да формулирам следните правила:  

– при поява на негативни чувства и емоции, човек не бива да се 

затваря в себе си. По-добре е да се позволи на тези емоции да се излеят 

навън. Човек не бива да се притеснява, срамува или страхува да покаже, 

че го е страх, че изпитва самосъжаление, завист, злост, гняв, отчаяние;  

– в нашата култура е прието, че мъжете не плачат и че това е срамно. 

Няма нищо срамно в сълзите, в признанието, че човек се страхува. Всеки 

човек, независимо от пола си, изпитва страх. Този страх не трябва да води 

до самообвинения, до допускане на мисълта, че това е божие наказание 

за някакви грехове. Странно е, че в такива ситуации хората приемат 

болестта наистина като божие наказание, а не като проява на някаква 

сатанинска сила и това има своето социологическо, културфилософско и 

религиозно обяснение назад във времето; 

– „вербалната конфронтация“, или споделянето и обсъждането на 

проблемите винаги има позитивни последици. Диагнозата не трябва да 

бъде укривана, сякаш е някаква тежка стигма или крайна и необратима 

присъда; 

– човекът с хронично заболяване не трябва да се срамува да моли за 

помощ, както физическа, свързана с извършването на някаква дейност, 

така и емоционална. Всеки човек, дори най-силния, има мигове на 

слабост и тогава се нуждае от ръката или обятията на близък човек; 

– важно е да се мисли позитивно и да се усвои възможно най-голямо 

знание за същността на заболяването, за възможните сценарии на 

протичане и др., както и за всички възможни начини за нейното лечение; 

– активното и осъзнато участие в процеса на лечение е от 

изключителна важност. Придружено с позитивна нагласа, то може да 

върши чудеса; 

– от особено голямо значение са контактите и обмяната на 

информация с други хора със същото заболяване, както и включването в 

групи за самопомощ. Това може да се превърне в източник на голяма 

позитивна енергия и позитивни емоции; 
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– важно е, също така човекът с хронично заболяване да оцени 

адекватно своите съхранени възможности и способности, както и 

настъпилите ограничения, като се старае да ограничи задълбочаването 

на ограниченията и да развива възможностите и способностите си. 

Животът с хронична болест често е живот-битка със зависимостта; 

– независимо как хроничното заболяване се изявява като скулптор 

върху тялото на човека, той трябва да поддържа максимално добре 

външния си вид и да не се притеснява от измененията в неговата стойка 

и осанка – така или иначе никой никога не е бил харесван от всички; 

– човекът с хронично заболяване трябва да се научи да се радва на 

малките неща, на малките успехи днес, на позитивните случки и събития 

и да се стреми да доставя радост на околните. 

Животът с хронично заболяване е труден, защото то се превръща в 

„спътник“ за цял живот. Това, как ще живее човекът с хроничното 

заболяване – като зависим и никому непотребен индивид, или като 

личност с лично достойнство – зависи в много голяма степен от самия 

човек и неговите избори.  

Накарайте другите да ви уважават и да се възхищават от вашата 

сила, а не да ви съжаляват заради болестта ви. 

 

Източници: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_przewlek%C5%82a 

http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/dla-rodzicow/29-co-choroba-

przewleka-zmienia-w-yciu-czowieka- 

http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-

zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-

.html 

доц. д-р Божидар Ивков 
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http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/dla-rodzicow/29-co-choroba-przewleka-zmienia-w-yciu-czowieka-
http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-.html
http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-.html
http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-.html
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12 ФАКТА ЗА АВТОИМУННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

1. Автоимунните заболявания са се превърнали в по-голям проблем, 

отколкото онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания. 

Взети заедно, автоимунните заболявания са най-разпространените 

заболяване в САЩ.Според Националния институт по здравеопазване 

(NIH), 23,5 милиона американци имат някакво автоимунно 

заболяване. За сравнение, онкологичните заболявания засягат до 9 

милиона човека, а сърдечно-съдовите заболявания до 22 млн. 23,5 

милиона е много скромна оценка на броя на лицата с автоимунни 

заболявания, като се вземе предвид, че има хора, чиято диагноза все още 

е под въпрос. Имайки предвид това, както и факта, че NIH разглежда 

само 24 автоимунни заболявания от над 80, то уважавани институции, 

като например Американската асоциация за автоимунно-свързани 

заболявания (AARDA), изчислява, че броят им е по-точно близо 50 млн. 

човека. Това е един от всеки пет души. 

 

2. Въпреки, че автоимунните заболявания се превръщат в нарастваща 

епидемия – те са се удвоили през последните три десетилетия, това се 

пази в тайна. 

90% от американците не могат да назоват поне едно автоимунно 

заболяване. Тези заболявания спокойно се разрастват като скрита от 

медицинската история епидемия. Това е прикрита криза, която трябва да 

се покаже не само на хората, които са с автоимунни заболявания, но и на 

тези, които, поради разрастването им, неизбежно ще се сблъскат с тях. 

 

3. Лекарите и учените все още дори не разбират проблемa 

Забравете за откриването на лек, защото ние все още дори не сме 

открили, какво причинява проблема. Идеята, че имунната система в 

действителност може да атакува собственото си тяло, не е съществувала 

до 50-те години на ХХ век. Чак до 80-те години на студентите по 

медицина са се преподавали неправилни концепции, отнасящи се до 

имунологията. Днес, лекарите все още се борят за цялостното разбиране 

на проблема. 

 

4. Автоимунните заболявания са една от 10-те най-чести причини за 

смърт при жените на възраст до 64 години и децата от женски пол. 
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Колкото по-висока е честота на автоимунните заболявания при 

жените, толкова по-висока е смъртността сред тях. Въпреки това, 

здравните специалисти все още не са готови да посрещнат 

потрбностите на жените за намаляване на разрушителното действие 

на тези убийци. 

 

5. Видовете автоимунни заболявания се увеличават успоредно с 

идентификацията им 

През 1992 г. са били известни около 67 автоимунни заболявания, а за 

други 20 е имало съмнение, че тяхната природа е автоимунна. Днес са 

известни най-малко 80 такива заболявания, а броят им нараства и 

подозирам, че най-малко 40 са допълнителните заболявания с 

автоимунна основа. 

 

6. Повечето автоимунни заболявания са изтощителни, някои от тях са 

животозастрашаващи, а всички те изискват лечение през целия 

живот на човека 

Автоимунното заболяване е хронично състояние. То не може да 

бъде излекувано, а лечението през целия живот на човека се свежда 

до смекчаване на симптомите. 

 

7. Лечението на автоимунните заболявания води до трайна 

инвалидизация 

Лечението е насочено към смекчаване на ужасните симптоми, а 

прилаганите лекарства дават постоянни странични ефекти 

като внезапна и постоянна слепота, потисната имунна система, 

остеопороза, снижена мускулна функция, висока кръвна захар и 

др. Хората с автоимунни заболявания често попадат във фатална 

низходяща спирала на болестта и лечението, което причинява повече 

заболявания, които се нуждаят от повече лечение. 

 

8. При жените съществува изключително висок риск от поява и 

развитие на автоимунно заболяване 
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Според последните прогнози при една от всеки 12 жени и един от 

всеки 20 мъже в САЩ ще се появи и развие някакво автоимунно 

заболяване в течение на живота им. Просто ако човек е роден жена вече 

съществува значителен риск от поява и развитие на автоимунно 

заболяване. 

 

9. Автоимунитетът все още не е приет от медицинската общност като 

категория, свързана с болестите 

Докато други заболявания, като рак, имат „чадър“ като покритие на 

определени грижи, като онкология, спрямо автоимунните заболявания 

няма единен фронт в областта на здравеопазването. Това означава, че 

хората с автоимунни заболявания трябва да се срещат с най-различни 

специалисти и практически да разчитат на здравните грижи на 

няколко лекари, които не се консултират един с друг. 

 

10. Ако имате едно автоимунно заболяване вие сте изложени на 

повишен риск от поява и развитие на второ автоимунно заболяване. 

Хората с автоимунни заболявания често развиват вторични или 

няколко автоимунни заболявания. След като имунната система е 

увредена, то тя има потенциал да продължи да отговаря на собственото 

си тяло с много грешки. 

 

11. Автоимунните заболявания струват на здравната индустрия около 

1 милиард всяка година 

Хроничните заболявания представляват огромна част от 

медицинските разходи. Природата на автоимунните заболявания да 

продължават през целия живота прави скъпи грижите за тях. 

 

12. Това е четвъртата най-важна причина за инвалидизация на жените 

в САЩ. 



19 
 

Не всички видове инвалидност са видими. Автоимунните 

заболявания са невидими, защото хората не винаги изглеждат 

външно болни. И все пак, автоимунните заболявания успяват да се 

класират изненадващо високо сред причините за инвалидизация на 

жените. 
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ДА РАЗБЕРЕМ ВЪЗПАЛЕНИЕТО  

М. АНФТ 

 

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 
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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
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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 
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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 
                                                           
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.) 
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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 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 
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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. 

                                                           
5 В случая неправилна работа на имунната система. 
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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 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”. 

 

превод от английски език 

доц. д-р Божидар Ивков 

 

Преводът е направен по: Anft, М. (2016) Understanding Inflammation. 
Johns Hopkins Healt Review. Vol. 3 (1). 
http://www.johnshopkinshealthreview.com/issues/spring-summer-
2016/articles/understanding-inflammation 
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КАКВО СЕ СЛУЧВА С НОВОРОДЕНИТЕ, ЧИЙТО МАЙКИ СА 

ПРИЕМАЛИ АНТИ-TNF ПРЕПАРАТИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ? 

 

Анти тумор-некротизиращ фактор (ТНФ) може да се открият при 

новородени при майки с възпалителни заболявания на червата, които са 

приемали лекарства по време на бременността. Това се посочва в научен 

доклад, публикуван през юли в сп. Gastroenterology. 

Infliximab се изчиства по-бавно от новородените в сравнение с 

adalimumab. Измерените нива обаче не изглежда да имат значителни 

клинични последствия, заключават учените. 

Жените в репродуктивна възраст с възпалителни заболявания на 

червата се изправят пред предизвикателството да бъдат достатъчно 

здрави, за да заченат и износят успешно, както и да защитят фетуса от 

ефектите на лекарствата, с които управляват постигнатата ремисия на 

заболяванията. 

Активните възпалителни заболявания на червата носят риск от 

преждевременно раждане и аборт. Спирането на лекарствата обаче води 

до риск от възбуждане на заболяването в рамките на година, т.е. това не е 

вариант за пациентите, които планират бременност. Затова и се 

препоръчва продължаването на терапията през по-голямата част от 

бременността. 

Анти-ТНФ агенти като infliximab, adalimumab и certolizumab са 

моноклонални антитела, които започват да преминават през плацентата 

от началото на втория триместър. По-голямата част от тях обаче – 80%, 

преминават през плацентата през третия триместър от бременността. 

Все още се знае малко за вътреутробната експозиция и 

постнаталното изчистване от антиТНФ агенти на новородените. 

Екип на д-р Мете Юлсгаард изследва концентрацията на тези 

лекарства при новородени и темповете на изчистването им след 

раждането, както и как това се свързва с лекарствената концентрация при 

майките в момента на раждането. Изследователят разглежда и рисковете 

от инфекции по време на първата година от живота на децата на жени с 

възпалителни чревни заболявания. 

Проведено е проучване сред 31 бременни жени с възпалителни 

чревни заболявания, които получават infliximab, adalimumab и 

certolizumab. Серумната концентрация на лекарствата е измерена у 

майките и новородените в момента на раждането, както и в кръвта от 
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пъпната връв. След това от децата са вземани проби всеки месец до 

констатиране на нулеви нива на агентите. 

При проучването е установено, че 48% от жените са получили 

рецидив на заболяването през първия, втория или третия триместър от 

бременността, а останалите 52% са останали в пълна ремисия. Не са 

открити съществени разлики в броя на пристъпите на заболяванията при 

жените, които са спрели антиТНФ терапията преди или след 30-та 

гестационна седмица. 

Установен е и нисък дял на жените, родили преждевременно, както 

и на родени бебета с по-ниско тегло и малформации. 

Времето от последното излагане на антиТНФ агент по време на 

бременност корелира обратнопропорционално с концентрацията на 

лекарствата в пъпната връв и у майките по време на раждане. Средното 

съотношение на концентрацията на лекарствата у новороденото спрямо 

майката при раждането е 1.21 за adalimumab и 1.97 за infliximab. 

Средното време за прочистване от лекарството е 4 месеца за 

adalimumab. До 9-месечна възраст на децата не се откриват следи от 

агентите. При Infliximab периодът на изчистване е по-дълъг – средно 7,3 

месеца, като при само 1 пациент се откриват следи при навършена 12-

месечна възраст. 

Не е открита връзка между концентрацията на анти ТНФ агенти при 

раждането и последващи инфекции през първата година от живота на 

новородените, както и забавяне в тяхното развитие. 

Само при 5% от наблюдаваните новородени деца са установени 

бактериални инфекции, а при 20% - вирусни инфекции, но при нито 

един случай няма по-сериозни последствия. Рискът от развитие на 

инфекция при новородени, чиито майки са получавали антиТНФ и 

thiopurine е 2,7 пъти по-висок в сравнение с новородените, чиито майки 

са получавали само антиТНФ терапия. Не е установена връзка между 

лекарствата и теглото на новородените, концентрацията им в кръвта от 

пъпната връв или кърменето. 

Авторите на изследването заключават, че живите ваксини трябва да 

бъдат избягвани при децата до навършване на 1 година и докато не бъде 

документирано изчистване от антиТНФ агентите. Те препоръчват също 

така бременните жени с възпалителни чревни заболявания да бъдат 

обучавани за рисковете от прием на антиТНФ терапия по време на 

бременността. 
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В уводна статия, която придружава публикацията, д-р Прия 

Катпалия отбелязва, че проучването е малко, но с „широк интервал на 

доверие“. В него са включени и пациенти с трайна ремисия на 

заболяванията, при които вероятно рискът от обостряне дори при спрян 

прием на лекарства за по-дълъг от 1 година период е нисък. 

Констатациите не вземат под внимание пристъпите на заболяванията 

след бременността, способността да се възобнови терапията или 

евентуално отслабена реакция при подновяването ѝ. 

Катпалия подчертава, че при почти една четвърт от новородените, 

изложени на adalimumab, не се открива никаква концентрация на 

антиТНФ агенти в момента на раждането, въпреки че последната доза 

майката е приела около 32-та седмица от бременността си. При 

изложените на infliximab новородени се откриват следи в кръвта от 

пъпната връв в концентрация от порядъка на 0.1–28.7 μg/mL. 

Препоръката на Катпалия е да се изчака 6 месеца преди да се 

пристъпи към ваксинация на тези новородени. Според Центровете за 

контрол на заболяванията и превенцията и Американската академия по 

педиатрия е приложима ваксинация срещу ротавирус между втория и 

шестия месец, както и морбили, паротит и рубеола и варицела между 12-

я и 15-я месец. 

Необходими са повече изследвания, за да се изясни изчистването от 

антиТНФ агентите от новородените, за да се прецени кои фактори 

подпомагат процеса. Катпалия препоръчва индивидуално лечение на 

бременните пациентки с възпалителни чревни заболявания, така че да се 

определи оптимално моментът, подходящ за спиране на антиТНФ 

терапията и дозирането на лекарствата преди раждането. 

Гастроентеролозите трябва да предоставят консултации на такива 

пациенти преди зачеването. Желателно е пациентите да са в клинична 

ремисия от 3 до 6 месеца преди зачеването, дори и да са необходими 

медикаменти за постигането й. 

Доказателствата от проучването обаче подкрепят тезата, че 

антиТНФ терапията може да се използва по време на бременност, тъй 

като е клинично доказано, че измеримите нива на антиТНФ агентите у 

новородените не са от съществено клинично значение. 

Преводът е направен по: http://journalsblog.gastro.org/what-
happens-to-infants-whose-mothers-took-anti-tnf-agents-during-pregnancy/ 

Превод от английски език:  
Миглена Иванова 

http://journalsblog.gastro.org/what-happens-to-infants-whose-mothers-took-anti-tnf-agents-during-pregnancy/
http://journalsblog.gastro.org/what-happens-to-infants-whose-mothers-took-anti-tnf-agents-during-pregnancy/
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ПЕТ НАЙ-ВАЖНИ ФАКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА 

РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ (РА) 

 

1. РА не е само заболяване на ставите 

РА е автоимунно заболяване, при което възпалителния процес води 

до разрушаване на ставната обвивка, тъканите и сухожилията и 

останалата съединителна тъкан в тялото и повърхността на ставите. РА е 

една от 100- те форми на артрит, засягаща милиони американци. 

РА се различава от остеоартрита, който представлява износване на 

ставите с напредване на възрастта. 

РА може да засегне хора от всяка възраст, причинявайки 

инвалидизация, която повлиява на способността на човек да бъде 

активен и самостоятелен и може да доведе до съкращаване на 

продължителността на живота на човека с РА. 

 

2. РА не може да бъде диагностициран единствено чрез кръвни 

тестове 

РА се диагностицира, като се вземат предвид комбинация от 

фактори –клинична история, лабораторни тестове, образна диагностика 

(рентгенови снимки, ЯМР, ултразвук). Най-често използваните кръвни 

тестове включват неспецифични показатели за възпаление, като 

изследване на СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) или С-

реактивен протеин (CRP). Повечето хора с РА имат положителен 

ревматоиден фактор (RF), въпреки това около една трета от хората с РА 

нямат положителен ревматоиден фактор. За тях се казва, че имат 

серонегативен РА. Излседванията показват, че анти-CCP антитела 

(антицикличните цитрулинирани пептиди) могат да бъдат открити при 

здрави хора години преди клиничното начало на РА. Допълнителни 

кръвни тестове са в състояние да покажат повишен брой на 

тромбоцитите, нисък албумин, анемия, повишени стойности на алкална 

фосфатаза (чернодробен ензим). 

 

3. РА повишава риска от сърдечно-съдови заболявания 

РА е системно заболяване, което води до увреждане не само на 

ставите, а така също и на вътрешните органи: сърце, бели дробове, черен 

дроб и кръвносна система. РА се свързва със сърдечносъдови 

заболявания, като сърдечна недостатъчност, с белодробни заболявания, 
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проблеми с очите, фибромиалгия, депресия и др. Хората с РА трябва да 

следят здравословното състояние на сърцето си максимално да 

контролират холестерола, да спазват здравословен режим за хранене и да 

приемат храни, полезни за сърцето, да правят ревдовно упражнения. 

Сърдечните заболявания са водещата причина за смъртност сред хората с 

РА. 

 

4. Физическите упражения са полезни при РА 

РА предизвиква болка и скованост и често ограничава обема на 

движенията. Докато при криза ставите трябва да се щадят, то при 

ремисия движението е полезно за хората с РА. Упражнения със слабо 

натоварване като плуване, ходене, каране на велосипед или йога са 

препоръчителни за увеличаване на силата, гъкавостта, обема на 

движенията и подобряване на здравето на сърцето. Прочуванията 

показват, че дихателни упражнения пет пъти седмично повишават 

настроението и подобряват цялостното здраволсовно състояние и 

функциите на организма. Обсъдете с лекаря си кой е най-подходящият 

режим за вас. 

 

5. Ранното и агресивно лечение е най-доброто при диагноза РА 

РА е прогресивно заболяване, което ако не бъде овладяно навреме 

може да доведе до трайни увреждания, инвалидизация и загуба на 

подвижност. Проучванията показват, че започване на агресивно лечение 

до три месеца след отключване на заболяването е изключително 

съществено за постигане на ремисия. Въпреки това поставянето на 

диагнозата може да отнеме много повече от три месеца. Точното лечение 

с болест модифициращи медикаменти може да помогне за подобряване 

на симптомоите на РА  и да предотврати уврежданията. След като бъде 

постигната ремисия или ниска активност на заболяването е важно 

лечението да бъде продължено. РА е неизлечимо заболяване, което 

продължава през целия живот и изисква лечение през целия живот. 

 

превод от английски език: 

Боряна Ботева 

 

Преводът е направен по: Emrich, L. (2014) Top 5 Facts You Should Know 

About RA. https://rheumatoidarthritis.net/living/top-5-facts-know-ra/ 
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Част III. СИСТЕМЕН ЛУПУС 

ЕРИМАТОЗУС (СЛЕ) 
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ЖИВОТ С ЛУПУС 
 

Жените от африкански и азиатски произход, както и индианките са 

три пъти по-застрашени от разболяване от системен лупус еритематозус, 

отколкото жените от бялата раса 

Обикновенно имунната система се бори с опасни вируси и 

бактерии, за да поддържа тялото здраво. Автоимунното заболяване се 

проявява, когато имунната система атакува собствения си организъм, 

разпознавайки го като чужд и опасен. Известни са голям брой 

автоимунни заболявания; системният лупус еритматозус (СЛЕ) е едно от 

тях. При него имунната система погрешно атакува здрави тъкани на 

организма. Може да увреди кожата, ставите, бъбреците, мозъка и всички 

останали органи. 

Лупусът протича с редуване на периоди на влошаване на 

симптомите и такива на лекоизразени симптоми. Повечето хора с лупус 

са в състояние да водят нормален начин на живот. Африканките, 

азиатките и индианките са три пъти по-застрашени от отключването на 

заболяването, отколкото жените от бялата раса. Системният лупус 

еритематозус е заболяване, от което страдат повече жени отколкото мъже 

(предимно жени). 

 

ПРИЧИНИТЕЛИ 

Причината, поради която възниква заболяването не е известна, но 

има няколко фактора, които се считат за свързани с възникването му. То 

не е генетично обусловено, но често хората с лупус са от семейства, в 

които има и други автоимунни заболявания. Счита се, че някои от 
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факторите на заобикалящата ни среда играят роля при отключване 

(появата) на заболяването, а именно: 

- ултравиолетовите лъчи, 

- някои методи на лечение, 

-вируси, 

- физическо или емоционално натоварване, 

- определени лекарства. 

При жените симптомите могат да се усилят по време на бременност 

и месечния цикъл, поради което някои специалисти са на мнение, че 

женският полов хормон естроген играе съществена роля при отключване 

на заболяването. 

 

ХРАНИ, ВЛОШАВАЩИ СЪСТОЯНИЕТО НА ХОРАТА С ЛУПУС 

Има определени храни, които се счита че могат да „подпомогнат“ 

появата на лупус, както и да утежнят състоянието на човека с автоимунно 

заболяване. Някои от тях са: 

- Храни, съдържащи глутен. Глутенът е протеин, който се съдържа в 

пшеницата, ечемика, ръжта, както и в мнозинството от видовете брашно. 

Непоносимостта към глутена е доста широкообхватна, тъй като за много 

хора е невъзможно правилното усвояване на протеина. Неправилното 

усвояване на глутена може да доведе до синдром на пропускливите 

черва, както и до обостряне на симптомите на лупус; 

- Транс мазнини и някои наситени мазнини. Тези мазнини са 

характерни за храните, които се предлагат в заведенията за бързо 

хранене, пържените и пакетирани/преработени храни, които могат да 

бъдат причина за възникване на възпаление и сърдечно-съдови 

проблеми; 

-Добавена захар. Прекаляването със захарта действа стимулиращо на 

имунната система и може да е причина за обостряне на болката; 

- Храни с високо съдържание на сол. Поради това, че заболяването 

може да увреди и бъбреците се препоръчва да се съблюдават ниски нива 

на натрий, за да се предотврати задържането на течности, подуването и 

да се избегне електролитния дисбаланс; 

- Алкохол и прекалено високи количества кофеин. Прекомерната им 

употреба може да увеличи тревожността, да обостри възпалението и 

съответно болката. Води до увреждане на черния дроб, обезводняване и 

смущения в съня; 
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-Някои бобови и други растения. Семената на люцерна и зеле, зелен 

фасул, фъстъци, соя и грах съдържат вещества, за които е доказано, че 

обострят състоянието на хората с лупус. Негативното влияние не се 

наблюдава при всички хора с лупус. 

Избягвайте употребата на цигари и наркотици, защото това може да 

влоши увреждането на белия дроб и да увеличи възпалението. 

 

СИМПТОМИ 

Симптомите, които съпътстват заболяването, са характерни за много 

други болести, което прави поставянето на диагнозата трудно. Ако 

разпознаете в себеси някои от долуописаните симптоми, посетете вашия 

лекуващ лекар, който може да назначи съответните изследвания, за да се 

постави правилната диагноза. За да бъде поставена диагнозата лупус е 

необходимо да имате 4 от 11 те признака на болестта. Необходимо е 

провеждането на допълнителни изследвания, за да се постави 

окончателно диагнозата. 

- Кожен обрив („Пеперуден обрив“) се среща при 1/2 от хората с 

лупус. Най-често се разпростира по бузите и носа, но може да се 

разпростира и на повече части от кожата. Наблюдава се обостряне на 

обрива при излагане на пряка слънчева светлина, 

- Болки и подуване в ставите, 

- Болка в гърдите при дълбоко вдишване, 

- Умора, 

- Температура без явна друга причина, 

- Общ дискомфорт, безпокойство или неразположение, 

- Косопад, 

- Афти в устата, 

- Фоточувствителност, 

- Подути лимфни възли. 

Болестта се проявява и с други симптоми, които зависят от частта на 

тялото, която е засегнала. При засягане на: 

- мозък и нервна система се проявява главоболие, изтръпване, 

мравучкане, припадъци, проблеми със зрението, както и личностни и 

поведенчески промени; 

- Храносмилателен тракт: болки в корема, гадене и повръщане; 

- Сърце: нарушение в сърдечния ритъм (аритмия); 

- Бял дроб: Кашлица и затруднено дишане; 
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- Кожа: Променливо оцветяване на участъци от кожата (мраморна 

кожа) и промяна в цвета на пръстите при студени атмосферни условия 

(Синдром на Рейно); 

- Бъбреци: Подуване (Отоци) на краката. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Все още не е открито ефективно лечение на заболяването. Целта на 

лечението е да се контролират симптомите. По-леките форми на 

заболяванията могат да се третират с: 

- Противовъзпалителни и болкоуспокояващи препарати за 

обхващане на основните симптоми; 

- Ниски дози кортикостероиди от рода на преднизолона се прилагат 

при проява на кожни и ставни симптоми; 

- Кремове на базата на кортикостероидите се прилагат при кожни 

проблеми;  

- Антималарийни препарати; 

- Имуносопресори (препарати, които забавят или подтискат 

имунната система). Те се прилагат, когато терапията с кортикостероиди 

не даде очаквания резултат или състоянието на човека с лупус се влоши 

след ограничаването им; 

- Лекарства, които регулират съсирването на кръвта. 

Ако сте човек със СЛЕ е важно да спазвате следните препоръки: 

- Осигурете си облекло, очила и крем, предпазващи от пряка 

слънчева светлина; 

- Извършвайте превантивни кардиологични прегледи; 

- Изследвайте своята костна плътност; 

- Сведете до минимум употребат на алкохолни напитки и тютюневи 

изделия. 

 

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ МЕТОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРО 

СЪСТОЯНИЕ ПРИ ХОРА С ЛУПУС 

1. Противовъзпалителната диета, която да излекува пропускливите 

черва, е диета, богата на здравословни непреработени храни и е важно 

условие за подобряване на състоянието на хората с лупус. Чрез 

хранителния режим се цели намаляване на възпалението, което 

произтича от лошото състояние на червата. Ограничава се риска от 

сърдечно-съдови заболявания. Подпомага се набавянето на енергия 
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(повишаване нивата на енергия) и съответно намалява риска от 

страничните ефекти от лечението; 

2. Упражнения. Редовните физически упражненията са от 

съществено значение за лечението на лупус по много причини. 

Физическата активност намалява стреса, укрепва съня, костите, белите 

дробове и сърцето. Понижава болките в ставите, подобрява гъвкавостта 

на движенията и намалява риска от усложнения. Поради това, че за 

лупуса са характерни хроничната умора, анемията и електролитния 

дисбаланс е важно бавно и плавно да се премине към физическа 

активност. Почивайте и се хранете пълноценно между тренировките;  

3. Редукция на стреса. Изследванията доказват, че психическото и 

емоционално натоварване може да отключи симптомите на лупус (както 

и на други автоимунни заболявания) или да влоши състоянието на вече 

болен човек. Много хора са открили като полезни йогата, медитацията, 

акупунктурата, които си заслужава да бъдат разгледани като методи на 

лечение заради множеството ползи, които носят на тялото и ума; 

4. Други методи на релаксация са разходките сред природата, 

дихателните техники, упражнения, молитва, водене на дневник, четене, 

присъединяване към групи за взаимопомощ или терапевт, използването 

на благовонни масла за отпускане; 

5. Спазване на режим на достатъчно сън и почивка. Тъй като 

умората е един от характерните симптоми при лупуса, е необходимо да 

се уверите, че си доставяте достатъчно качествен нощен сън. 

Пълноценната почивка е препоръчителна и през деня. Голяма част от 

хората с лупус се нуждаят от осем до девет часа сън на денонощието, 

някои от тях се нуждаят и от кратка дрямка през деня, за да поддържат 

нивото на енергията си високо;  

6. Защита и поддържане на чувствителната кожа. Кожните обриви, 

които са характерни за заболяването, са обусловени от възпалението. От 

съществено значение е когато чувствителната кожа започне да показва 

признаци на зачервяване, уртикария или възпаление, е да се защити от 

външни влияния и слънчевите лъчи. Определени химикали и 

козметични продукти могат да влошат възпалението и да засилят 

чувството на сърбеж и сухота; 

7. Добавки. Добавките, които могат да повлияят добре хранителния 

дефицит и да намалят възпалението, са: Омега-3, ДНЕА 

(дехидроепиандростерон), витамин D 3, калции, МСМ 



39 
 

(метилсулфонилметан), супер храни, които включват антиоксиданти и 

хлорела или спирулина и куркума. Всички тези добавки е редно да се 

приемат след консултация с ревматолог. 

 

ХРАНИ, ПОЛЕЗНИ ЗА ХОРА С ЛУПУС 

- Органични непреработени храни; 

- Сурови зеленчуци, които са високо алкални и способстват за 

намаляване на възпалението и подобряване на храносмилането; 

- Риба. Консумацията на риба способства за насищане на организма 

с Омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението, рискът от 

сърдечно-съдови инциденти и болката. Най-високо съдържание на 

Омега-3 мастни киселини имат сьомгата, сардините, херингата, 

скумрията, риба тон и камбала; 

- Храни с високо съдържание на антиоксиданти (плодове и 

зеленчуци). Такива са листните зеленчуци, аспержи, чесън, лук, авокадо 

и горски плодове. Съдържат високи нива на фибри, витамин С, селен, 

магнезий и калий, които способстват за намаляване на пораженията по 

ставите и намаляване на умората; 

- Някои храни могат да облекчат и други симптоми като дразнене и 

сухота на кожата, които са характерни за лупуса. Храните, при които се 

хидратира кожата са авокадо, семена от чиа, лен, орехи, бадеми, кокосово 

масло и зехтин. 

Препоръчва се приемането на големи количеста вода, билков и зелен 

чай. 

 

ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ 

Една част от хората със СЛЕ получавят увреждане на бъбреците. 

Това състояние се нарича лупусен нефрит и е възможно да доведе до 

бъбречна недостатъчност, която да наложи подлагането на човека на 

диализа и бъбречна трансплантация. 

Заболяването може да увреди и други части на тялото включително: 

- Кръвни съсиреци (тромби) в артериите или вените на долните 

крайници, белите дробове, мозъка или червата; 

- Намаляване на червените кръвни клетки и хронична анемия; 

- Перикардит (събиране на течност около сърцето), както и 

миокардит или ендокардит (възпаление на сърцето); 
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- Увреждане на белодробната тъкан и събиране на течност около 

дробовете; 

- Застрашена бременност. Както болестта, така и медикаментите, 

които се използват за лечението й могат да увредят плода. Вземете мерки 

преди да планирате бременност; 

- Удар; 

- Тромбоцитопения (намален брой тромбоцити в кръвта, които 

обуславят кръвосъсирването и кръвоспирането); 

- Възпаление на кръвоносните съдове. 

 

ЗАЩИТА (ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕВЕНЦИЯ, ГРИЖА) И ЛЕЧЕНИЕ 

НА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, ХАРАКТЕРНА ПРИ ХОРА С ЛУПУС 

- Избягвайте пряката слънчева светлина, особено в пиковите часове 

на деня, т.е. във времето от 9.00 до 15.00 часа; 

- Използвайте възможно най-пречистен слънцезащитен крем с 

фактор на защита номер 50 или по-висок; 

- Използвайте слънчеви очила и шапка; 

- Използвайте овлажнител за въздух в спалнята си, за да 

предотвратите дехидратацията на кожата; 

- Заменете комерсиалните козметични и домакински продукти, 

които използвате с органични, които имат в състава си кокосово масло, 

масло от жожоба, масло от шеа и други етерични масла; 

- Заменете горещите душове с хладки;  

- Хидратирайте кожата с бани с овесена каша, след които нанесете и 

подходящ овлажняващ лосион;  

- Наплисквайте целодневно кожата с минерална вода; 

- Консумирайте продукти, богати на витамин Е или го приемайте 

като добавка; 

- Избягвайте употребата на аннтиперспиранти, парфюми, 

ароматизирани лосиони и гримове, които не са на органична основа. 

Превод от английски език:  

Жанета Черпокова 
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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 
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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 
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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, 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
 
 
 

5 ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ВАШИЯ ЛЮБИМ ЧОВЕК, 

БОРЕЩ СЕ С ЛУПУС 

 

Ако обичате човек с лупус, то най-вероятно знаете, че заболяването е 

автоимунно. Това означава, че имунната система не работи правилно и 

атакува здрави тъкани на тялото. 

Имунната система не може да разпознава заплахите и добрите 

елементи. Заболяването се нарича системен лупус ериматозис (СЛЕ) 

(Systemic Lupus Erythematosus – SLE) и може да се проявява по различни 

начини  - болка в ставите, хронична умора, кожни обриви, мигрена, 

рани, както може и да засяга вътрешни органи, например бъбреците и 

сърцето. 

Ако имате любим човек с лупус, то е добре да знаете, че има няколко 

погрешни схващания, които трябва да имате предвид, когато го 

подкрепяте. 

 

1. Заболяването може лесно за се разбере 

Въпреки факта, че 1 на 185 американци има лупус, мнозинството от 

хората в САЩ не знаят нищо за заболяването. Те дори смятат, че то е 

заразно, което не е истина, а също така продължават да мислят, че 

болестта се появява само при възрастните хора. 

Истината е, че най-засегната е възрастовата група е между 15-45 г. 

Само 10 % от хората с лупус са мъже, ето защо той е предимно женско 

заболяване. Благодарение на певицата Тони Бракстън, която има лупус и 

която е разказвала за ежедневната си борба с болестта, информираността 

в САЩ се е повишила. 

 

2. Хората с лупус са много мързеливи 

Много малко хора разбират хроничните страдания и фактът, че 

някои от тях са свързани с хронична умора и смятат, че хората с лупус са 

просто мързеливи и трябва да преодолеят това. 

http://nationalhealthfinder.org/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/
http://www.self.com/wellness/2016/08/9-symptoms-of-lupus/
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Това се отнася за много заболявания като напр. хронична физическа 

умора и лупусът не прави изключение. Тони Бракстън описва това, 

оприличавайки го на усещането всеки ден да си болен от грип. 

Да споделиш с лекаря си за това не винаги е лесно, както можете да 

видите от коментарите във Фейсбук страницата на Фондацията на 

американците с лупус. Фактът, че този материал е харесан от повече от 

1000 човека говори много. 

Можете да подкрепите любимите си хора просто като не забравяте, 

че те често имат нужда от повече почивка, отколкото останалите от 

семейството или кръга от приятели ви. 

 

3. Те не могат да имат деца 

Много хора погрешно мислят, че жените с лупус имат рискови 

бременности и че детето им може да се роди с увреждания. Това, разбира 

се, е мит, защото рискът от раждане на дете с увреждане при жените с 

лупус е същия, както и при жените без това заболяване. 

Въпреки това, жените с лупс обикновено са съветвани от лекарите да 

планират забременяването си, когато са в ремисия. Това улеснява нещата 

за тях. 

Жените с лупус трябва да бъдат наблюдавани внимателно по време 

на бременност, защото все пак има някои опасности, но въпреки всичко, 

те обикновено имат успешни бременности. Има много малка вероятност 

заболяването да се предаде на детето, но рискът тук е минимален. 

 

4. Диагнозата се поставя лесно 

Диагнозата се поставя трудно и едно посещение при лекаря или 

няколко кръвни теста съвсем не са достатъчни. Ситуацията е доста по-

комплицирана. Заболяването, често се нарича „великият имитатор“, тъй 

като симптомите му наподобяват симптомите на много други болести. 

Болестта се характеризира с кризи, т.е с обостряне и затишие и се 

променя с времето. При съмнения за лупус лекарят назначава пълен 

набор от лабораторни изследвания, изследване на антитела, на 

фунциите на бъбреците и белите дробове и др. 

Да получиш лечение не е лесна задача, точният специалист е 

ревматолог, тъй като това е заболяване на съединителната тъкан. Порди 

тази причина лекарите използват препоръките на Американския колеж 

по ревматология, за да могат да поставят диагнозата. 
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Понякога наблизо няма ревматолог, а това означава загуба на време 

поради отсъствие на най-добрия специалист. 

 

5. Заболяването вероятно е наследено от родителите 

Това е още един мит, тъй като генетичния фактор има много малка 

роля в действителност. Смята се, че само при около 5 % от родителите с 

лупус заболяването се предава на децата им. Досега учените не са 

идентифицирали ген или група гени, които да предизвикват развитие на 

заболяването. 

Фактът, че американските индианци, хавайците, американците от 

африканските и азиатските етнически групи, са изложени на по-голям 

риск то поява на лупус, със сигурност предполага генетична връзка. 

Влияние има и околната среда, което засега не е проучено напълно и 

няма яснота по въпроса. 

Говорейки за хората с лупус, за тях най-трудно е да накарат 

близките и приятелите си да разберат през какво преминават. Някои от 

симптомите са неясни и това е част от проблема. 

Физическото и психологическото страдание понякога е прикривано 

от самите хора с лупус, тъй като не получават достатъчно състрадание и 

подкрепа. Често най-добрия начин да се помогне е да се говори открито 

и честно за заболяването и симптомите му и да се приемат промените в 

начина на живот на близките ни с лупус. 

Това е голяма стъпка към приемане на промените в начина на живот 

за членовете на семейството, а също така помага да се отговори на 

потребностите на хората с лупус. 

„Бях откровена за това, че имам лупус, но никога не допуснах да се 

прояви в шоуто. Аз не искам някой да си мисли, че съм имала 

предимство - има тънка линия между това, което ви кажа и това, което 

премълча“ – казва Лесли Хънт, участничка в шестия сезон на „American 

Idol“. 

 

Превод от анхлийски език: Боряна Ботева 

Преводът е направен по: 5 Misconceptions About Your Loved One Fighting 

Lupus. http://everydayhealths.info/5-misconceptions-about-your-loved-one-

fighting-lupus/ 
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26 НАЧИНА ХОРА С ЛУПУС ДА ОПИШАТ СВОЕТО ЗАБОЛЯВАНЕ 

НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ЗАПОЗНАТИ С НЕГО 

 

Лупусът е хронично автоимунно заболяване, при което имунната 

система произвежда антитела, които атакуват собствените тъкани. Тази 

болест засяга приблизително 1,5 млн. американци. Няма известни два 

случая на хора с лупус, които да са идентични един с друг. Симптомите 

варират от силна умора и изтощение, болки в ставите, до проблеми с 

паметта, кожни обриви, увреждане на бъбреците, възпаление на белите 

дробове, депресия и чувствителност към слънцето. 

По повод на месец май, който е обявен за месец за информираност за 

заболяването лупус (S.L.E.) Lupus – фондацията, съвместно с Lupus 

Research Institute, провеждат кампания с цел повишаване на 

информираността. Направихме запитване в социалната мрежа: „Как 

бихте описали заболяването лупус, на хора, които не са запознати с 

него?“ 

Тук са представени отговорите, които получихме: 

1. „Със заболяването лупус губиш идентичността си. То те превзема ден 

след ден. Ограбва здравето и радостта от живота ти. Отговорен е за всички 

симптоми / неразположения / от глава до пети. Мечтаеш за времето, преди 

появата му. Лупусът е мистерия”- Alyssa G. 

2. „Лупусът е моят близнак – дявол – открит в образа на счупеното 

огледало” – Lisa G. 

3. „Лупусът те кара да се чувстваш до такава степен изморен, сякаш 

носиш със себе си товар от един тон и се налага да полагаш големи усилия, за да 

се придвижваш” – Heather F. 

4. „Лупусът е тест за издръжливост. Научаваш се да живееш ден за ден, без 

да се замисляш за последиците. Не се съобразява с това, че е необходимо да 

станеш от леглото, цяло предизвикателство е да се изправиш в седнало 

положение, да стъпиш на краката си и да се изправиш. В някои от дните ти 

печелиш, в някои от тях губиш, но никога не се отказвай!“ – Jennifer P. 

5. „Лупусът е като измамен подарък. Отвън опаковката изглежда добре, но 

съдържанието на вътрешността, което е невидимо за околните, е доста грозно” 

-  Bernadette S. 

6. „Лупусът е като хамелеон. Състоянито ти се променя ежедневно, 

понякога дори в рамките на няколко часа. Никога не знаеш, кой от симптомите 

на болестта може да се прояви“ - Melanie M. 
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7. „Казах на приятелката ми, че чистачката на моето тяло (моята 

имунна система) се опитва да разкъсва бъбреците ми, вместо да се погрижи 

боклукът да бъде изхвърлен тялото ми“ – Paige D. 

8. „Лупусът ти дава сили, които не си предполагал, че притежаваш, но ти 

отнема издръжливостта във всеки един момент” -  Valerie T. 

9. „Има дни, в които се чувствам толкова добре, че мога дори да 

прегръщам непознати. В следващия ден всичко в мен се преобръща и не мога дори 

да стана от леглото“ – Amanda C. 

10. „Спомни си времето, когато си бил болен от грип. Сега утрои 

изтощението, болката, неразположението. Представи си никога да не се 

почувстваш по-добре”- Shonda D. 

11. „Чувала съм да сравняват лупуса с влакчето в увеселителен парк. 

Невидимата болест, при която си алергичен към самия себе си. Мистерия в 

медицината. Великият имитатор, гражданската война. Мъчителна 

потайност и ежедневна игра на рулетка..., по думите на моя лекуващ лекар. 

Ако моите лекуващ лекар и сестри го описват по този начин, представи си как 

се чувставе ние ежедневно” - Courtney A. 

12. „Лупусът променя живота, и то не към добро“ – Dena D. 

13. „Много е трудно да обясниш на някого какво е да имаш това 

инвалидизиращо заболяване. Привидно ние всички изглеждаме съвсем нормално, 

но вътрешно крещим и се мъчим да се освободим от тялото, което ежедневно е 

разкъсвано от болка, треска и умора“ – Tammy K. 

14. „Дълъг, криволичещ път с много неравности и завои“ – Nicole L. 

15. „Като дете баща ми каза, че съм родена изморена. Никога няма да 

забравя тези думи. Изморявах се по-бързо, от който и да е друг от моите 

приятели. Имах болки в корема и повръщах още от ранна детска възраст, но 

понасях всичко. В един момент симптомите ми се обостриха, обхванаха повече 

области и поразиха още органи и тогава дойде диагнозата... И след всичко това 

аз все още не съм полудяла“ – Cynthia L 

16. „Тялото ми си мисли, дали самият аз не съм вирус. Вместо да върши 

работата си като ме защитава, то в действителност ме унищожава“ – 

Amanda T. 

17. „Лупусът е ежедневното ти напомняне, че не може да приемаш живота 

за даденост“ – Demi L. 

18. „Това е като да стоиш на ръба на скала. Никога не си сигурен дали 

силният вятър на болката, умората, инфекциите, повишеното тегло, 

подуването, загубата на памет и т.н. няма да те избутата от ръба и да те 

приземят в болницата“ – Wanda M. 
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19. „Лупусът е непредсказуем. Появява се винаги когато и където 

реши. Повсеместно се опитва да ви погуби. Няма ди мине много време, 

преди да загубите някои от способностите си. Ръцете ме болят, пишейки 

това...“ –  Sara G. 

20. „Понякога най- простият начин да опишеш болестта, е, че си 

алергичен към самия себе си“ – Tracey K. 

21. „Гледаш как косата капе от скалпа ти и знаеш, че нищо не можеш да 

направиш. Медикаментите се приемат ежедневно. Денонощно трябва да 

полагаш грижи за здравословното си състояние, докато твоите близки и 

приятели се чувстват добре. Задаваш си въпроса, дали тялото ти ще е 

способно да преодолее различни неща, като примерно това да имаш деца. 

Надяваш се, че ще получиш разбиране и подкрепа от близките си хора“ – 

Amanda G. 

22. „Лупусът е гражданската война в тялото ти. И двете страни са 

„добри“, но и двете те нараняват в стремежа си да те предпазят от 

страдание“ – Kelli B. 

23. „Аз бих описала лупуса като терорист, който взима тялото ти като 

заложник и няма никаква милост“ – Kristy W. 

24. „Той е изолацията, мъчителен, отблъскващ, изтощителен, объркващ, 

болезнен, обезсърчаващ, подтискаш и съкрушителен“ – Ashley S. 

25. „Лупусът е като кутия с шоколадови бонбони..., никога не знаеш какъв 

ще ти се падне“ – Jane T. 

26. „Лупусът се характеризира с косопад, отоци по ръцете, болки в 

ставите, но от друга страна е добър приятел, който ви учи да обичате 

живота, повече от всякога и да се борите с всички негативи“ – Bengu L. 

 

Източник: http://www.themedics.info/26-ways-people-with-lupus-

describe-the-disease-to-someone-who-doesnt-get-it/ (ресурсът е ползван на 

12.09.2016 г.)  

Превод от английски език:  

Жанета Черпокова. 
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СПОРТЪТ ПОМАГА ПРИ ОСТЕОПОРОЗА 

 
 

 
 

Остеопорозата e прогресиращо метаболитно заболяване на скелета. 

В резултат от намаленото усвояване на калций, костите изтъняват и губят 

плътността си. Нарушава се равновесието между процесите на 

изграждане и разграждане на костната тъкан в полза на разграждането. 

Костите стават крехки, което води до по-чести счупвания - особено в 

областта на китките, гръбнака и тазобедрените кости. Поради голямата 

си разпространеност и разходи на здравните системи, тя е обявена за 

третото по значимост социално заболяване след сърдечно-съдовите и 

онкологичните заболявания, а в средата на века се очаква да заеме първо 

място поради увеличената продължителност на живота и застаряването 

на населението в световен мащаб. 

 

Кои са факторите, определящи плътността на костите? 

Медицинският термин “плътност на костите” не използва точно 

физичния смисъл на плътност - маса в единица обем. В случая се измерва 

количество вещество на квадратен сантиметър кост. Най-общо казано 

колкото по-плътни са костите, толкова по-здрави и силни са те. Костната 

плътност се обуславя от генетични фактори, които обаче могат да бъдат 

променяни от средата или медикаменти. 

 

Как се измерва костната плътност? 

С един уред, наречен денситометър. Процедурата е кратка, не е 

болезнена, не е инвазивна и е свързана с минимално излагане на 

http://blog.revmatologia.org/wp-content/uploads/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/date-range/march-2011/Aerobics-Osteoporosis.jpg
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радиация. Измерване се прави на гръбначния стълб и тазобедрената 

кост, а ако не може на тези места, се измерва на предмишницата. 

Средната плътност на костите е около 1500 кг/м3. 

Костната плътност се акумулира през детството и достига пика си на 

възраст около 25 години. Тази плътност се поддържа след това за около 10 

години. След 35-тата година и мъжете и жените обикновено губят около 

0.3 - 0.5 % от костната си плътност на година. Това е част от процеса на 

остаряване. Ако тази загуба на костно вещество става твърде бързо и води 

до ниски нива на костна плътност, говорим за остеопороза. 

Хормонът естроген е важен за поддържането на костната плътност 

при жените. Когато нивата на хормона спаднат след менопаузата, 

загубата на плъстност в костите се ускорява. През първите 5 - 10 години 

от менопаузата жените могат да губят годишно от 2 - 4 % костна 

плътност. Това може да доведе до 25 -30% загуба на костна плътност за 

целия период. Ускорената загуба на здравината на костите след 

настъпването на менопаузата е главната причина за остеопороза при 

жените - известна е като постменструална остеопороза. 

 

Кои са факторите, увеличаващи риска от развитие на остеопороза? 

 женски пол; 

 европеидна или монголоидна раса; 

 фина и дребна костна структура; 

 фамилна обремененост; 

 счупвания на кости като възрастен индивид; 

 тютюнопушене; 

 прекомерна консумация на алкохол; 

 липса на движение и спорт; 

 меню, бедно на калций; 

 лошо хранене и като цяло лошо здравослово състояние; 

 малабсорбация - хранителните вещества не се усвояват от 

стомашно-чревниятракт; 

 ниски нива на естроген при жените (например при настъпване на 

менопаузата или при ранно оперативно отстраняване на яйчниците); 

 ниски нива на тестотерон при мъжете (хипогонадизъм); 

 химиотерапия, която може да предизвика ранна менопауза, заради 

токсичния ефект върху яйчниците; 
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 аменорея (липса на менструация) - може да се появи при жени с 

изключително тежки физически натоварвания или при жени с много 

нисък процент на телесните мазнини; 

 инфекции, свързани с хронични заболявания като ревматиоден 

артрит или заболявания на черния дроб; 

 неподвижност, например след счупвания или всяко състояние, 

пречещо на движението и ходенето; 

 Безедова болест - автоимунно заболяване на щитовидната жлеза, 

която възниква в следствие на ненормално усилената ѝ дейност; 

 Хиперпаратиреоидизъм - състояние на нарушена обмяна на 

калциевия йон, причинено от повишена продукция на паратироидния 

хормон; 

 липса на витамин Д - организмът не може да усвояваадекватни 

количества калций от храната; 

 някои лекарства също могат да причинят остeопороза при дългата 

им употреба. 

Разбира се, аз няма да ви обяснявам в подробности медицинските 

аспекти на заболяването, а ще се опитам да ви бъда от помощ да се 

предпазите или да живеете по-леко с болестта, ако вече ви е застигнала. 

 

Да започнем с превенцията 

Основната цел на лечението на остеопорозата е предпазването на 

костите от счупвания чрез намаляване на загубата на костно вещество 

или още по-добре чрез увеличаване на костната плътност и сила. 

Въпреки че ранното откриване и навременното лечение на 

остеопорозата могат значително да снижат риска от бъдещи счупвания, 

никое от разполагаемите в медицината лечения не предлага пълно 

излекуване. С други думи казано, трудно е напълно да се възстановят 

костите, засегнати от остеопорозата. По тази причина превенцията е 

толкова важна, колкото и самото лечение. 

 

Какво можем да направим сами? 

Можем да се откажем от някои вредни навици - като пушенето на 

цигари, постоянен прекомерен прием на алкохол; както и да добием 

някои полезни такива - като редовно спортуване и балансирано хранене, 

с достатъчен прием на калций и витамин Д. 
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Аз разбира се ще ви говоря за упражнения и спорт, останалото - от 

вас. 

Редовните физически натоварвания имат много ползи: 

 увеличават силата на мускулите и състоянието на костите; 

 подобрява баланса на тялото; 

 подобрява концентрацията и организираността; 

 поддържа или подобрява стойката; 

 намалява или успокоява болката; 

 подобрява общото състояние на организма. 

Когато имате остеопороза, трябва да намерите най-безопасните и 

приятни варианти на спортна активност, които да ви поддържат в добро 

общо здраве и да предотвратяват загубата на костно вещество. 

Можем да посочим, че за превенция на остеопороза (за поддържане 

на здрави кости) се правят три типа упражнения: със собствена тежсет; 

със съпротивление, за гъвкавост и баланс. И тези три типа не ви дават 

право на избор, а са пълната картина на вашата спортна програма. 

Всички те, взети заедно и практикувани редовно ще направят или 

поддържат костите ви в добро състояние. 

 

Упражнения на собствена тежест 

Веднага давам примери: 

 ходене 

 тичане 

 аеробика (нискодинамична) 

 туризъм 

 танци 

 изкачване на стълби. 

Спортове като колоездене или плуване са прекрасни за сърцето или 

белите ви дробове, но не са упражнения за остеопороза на собствена 

тежест, защото тежестта на тялото ви се носи от нещо различно от 

стъпалата и краката ви - в случая колелото и водата. Този вид 

упражнения помагат за заздравяване на костите специално на таза и 

долните крайници. Ходене по поне 5 до 8 км на седмица ще ви помогне 

да се сдобиете със здрави кости. За общо добро здраве повечето 

специалисти препоръчват половин час умерени до интензивни 

тренировки 5 пъти седмично. Още по-добре 45 минути до 1 час. 
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Упражнения със съпротивление 

Това са упражнения, при които тялото трябва да преодолява 

тежестта или съпротивлението на друг обект. Тези упражнения 

тонизират мускулите и ги правят по-силни, освен това заздравяват 

костите. Различни изследвания показват, че упражненията със 

съпротивление понижават риска от счупвания и увеличават плътността 

на костите. Какви упражнения конкретно включват съпротивление: 

 тренировки  със свободни тежести (дъмбели, гири) или с машини у 

дома или залата; 

 гимнастика във водата - всяко движение във водата е по-трудно, 

защото водата има по-голямо съпротивление, в сравнение с въздуха; 

 тренировки с различни видове ластици, ластични ленти. 

За най-добри резултати, правете такива упражнения 2 или 3 пъти 

седмично. Правете тренировките си все по-трудни, като постепенно 

увеличавате тежестта или повторенията. Работете с различни мускулни 

групи - на ръцете, гърдите, раменте, краката, корема и гърба. Не 

тренирайте една и съща мускулна група в два поредни дни - оставете 

време на мускулите да се възстановят. 

 

Упражнения за гъвкавост и баланс 

Гъвкавостта и подвижността на ставите помага да се избегнат 

счупвания на костите. Затова тези упражнения са още една полезна 

форма на тренировка, когато говорим за остеопороза. В седмичната си 

спортна програма можете да включите: 

 редовен стречинг 

 пилатес 

 йога 

 тай чи 

Всички тези опции включват и упражнения за баланс, които могат 

да предотвратят падания и счупвания на костите. Например: 

простичкото балансиране на един крак, както и по-сложни упражнения - 

базирани на стоенето на един крак. 

 

Когато вече имаме остеопороза 

Поставената диагноза не означава край на активните спортни 

занимания, но разбира се при спазването на някои предпазни мерки. 

Важно е да избягвате упражнения и активности, при които има опасност 



59 
 

от счупвания на вече слабите кости. При пациенти на д 40-те и при тези с 

проблеми със сърдечно-съдовата система, със затлъстяването или са с 

диабет, спортните занимания трябва да бъдат предписани или дори 

правени под надзора на лекар. 

Крайните нива на натоварване (като например маратонското 

бягане) могат да не са здравословни за костите ви. Маратонско бягане 

при млади жени, което може да доведе до прекомерна загуба на тегло и 

загуба на менструалния цикъл, може дори да предизвика появата на 

остеопороза. 

Много хора се притесняват за безопасността при практикуването на 

спорт. Особено много това важи в напреднала възраст. Истината е, че на 

всяка възраст можете да избирате от достатъчно безопасни варианти на 

упражнения или спортни занимания. 

 

Какво трябва да се избягва: 

 упражнения, свързани с прегъване или рязко усукване на гръбнака. 

Това включва и дейности извън спорта. Защо? Защото тези движения 

предизвикват напрежение по костите на гръбнака и могат да причинят 

счупвания. В този смисъл избягвайте коремни преси, навеждания напред 

към краката или голф (при удара има рязко усукване на гръбнака) 

 високодинамични натоварвания - тичане, джогинг, скокове, тенис, 

скуош, видокодинамична аеробика. Защо? Защото се зъздава стрес в 

гръбнака и може да се стигне до счупвания. 

Направете останалите спортни занимания безопасни: 

 упражненията на собствена тежест не трябва да са 

високодинамични. Изберете по-леки форми: ходене, танци, 

нискодинамична аеробика, а защо не градинарство. 

 в тренировката със съпротивление правете внимателни движения, 

избягвайте резките сгъвания и разгъвания. Така освен, че ще пазите 

ставите си, ще можете да избегнете наранявания или счупвания. 

 когато правите упражнения за баланс, винаги се подсигурявайте с 

опора, за която да можете да се хванете, ако загубите равновесие. 

Колко Упражнения Трябва Да Се Правят? 

Няма указания колко тренировки трябва да се правят специално за 

хора с остеопороза, затова можете да спазвате общите такива: 

 30 - 60 мин. нискодинамична аеробна тренировка 2 или 3 пъти 

седмично; 
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 упражнения със съпротивление (тежести и ластици) 2 пъти 

седмично 

 упражненията за баланс трябва да се правят така, че да са 

предизвикателство за тялото ви, правят се за няколко минути поне 2 пъти 

седмично. 

 след всяка тренировка включвайте упражнения за гъвкавост. 

Радвам се да ви кажа, че тази седмица от 21.03.2011 г. до 26.03.2011 г. в 

студио ЕваСпорт ще бъде седмица на превенцията на остеопорозата - 

всички класове ще включват упражнения с тежести или ластици. И както 

винаги във всички класове ще има упражнения за баланс и гъвкавост. 

 

В статията са използвани материали от: 

http://www.mayoclinic.com 

http://www.suite101.com 

http://www.befitoverfifty.com 

http://en.wikipedia.org 

http://www.betterhealth.vic.gov.au 

Източник: http://www.letsgym.com/блог/date-range/march-2011/20/osteoporosis/ 
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