
КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА ФИБРОМИАЛГИЯТА 

 

 

За фибромиалгията едва ли 

са чували много хора, а сим-

птомите й могат да се сгре-

шат с тези на други известни 

болести. 

Фибромиалгията1 е хро-

нично заболяване, от което 

страдат хиляди хора по це-

лия свят. Често болестта ня-

ма каквато и да било проявя-

ваща се симптоматика, но в действителност човек трябва да се справя с 

множество трудности в своето ежедневие. 

Най-типичният симптом за фибромиалгията, е болката, която засяга 

мускулите, ставите и костите. Други симптоми са: умората и проблеми, 

свързани със стомаха, както и емоционални и психични проблеми. 

Фибромиалгията се диагностицира трудно и това води до живот в 

несигурност и неопределеност. Човек може да изглежда напълно здрав, 

въпреки че го измъчва болка, а това често се превръща в източник на 

сериозни социални проблеми и конфликти в семейството, работата и др. 

Ето защо е важно човек да познава сравнително добре това заболяване, за 

да може по-успешно и ефективно да се бори с него. 

 

Какво се случва в тялото на човека, когато то е „нападнато“ от 

фибромиалгия? 

Хората с тази болест в началните й етапи се сблъскват със симптоми, 

които те трудно разбират от гл.т. на начина им на поява. Хора, които са 

в компания на човек с фибромиалгия най-често си мислят, че човека си 

въобразява, че симулира, защото той изглежда напълно здрав. 

В действителност сетивните нерви, които изпращат болкови сигнали до 

мозъка, започват да „дефектират“. В резултат на това топло или студено, 

дори стрес, може да предизвиква болка. 

                                                           
1 Всички снимки са взети от оригиналния материал. Виж: източник... 



„Източник на болката не е някаква част от тялото, а мозъкът“. 

 

Фибромиалгия и нейните симптоми 

Диагностицирането на бо-

лестта е много трудно и 

причините за това са раз-

лични – например подоб-

ни и присъщи за други бо-

лести симптоми.  

Независимо от това за фи-

бромиалгията са присъщи 

определени симптоми. 

Става дума за: 

♦ болка в мускулите, ставите и костите, 

♦ непрекъсната умора,  

♦ раздразнено дебело черво, 

♦ страх и депресия, 

♦ свръх чувствителност към болка, 

♦ главоболие и мигрена,  

♦ проблеми с паметта и концентрацията,  

♦ изтръпване на ръцете и краката. 

 

Какво предизвиква фибромиалгията? 

И досега, въпреки напредъка на медицината, причините за появата и 

развитието на фибромиалгията, както и при много други болести, остават 

неизвестни. Въпреки това специалистите приемат, че съществуват фак-

тори, които оказват влияние върху появата на това заболяване. Става дума 

за следните рискови фактори: 

■ предаване на болестта от родители на деца (генетична компонента), 

■ психична травма,  

■ проблеми със съня,  

■ постоянен живот в условия на стрес,  

■ повишено равнище на окислители в тъканите, получено в резултат на 

употреба, например, на бяла захар,  

■ автоимунни заболявания – фибромиалгията често се проявява като 

придружаващо заболяване например при болест на Бехтерев, 



■ рвматоиден артрит.  

 

Кой е най-застрашен от поява на фибромиалгия? 

Фибромиалгията може да се 

прояви при мъже и жени, въз-

растни и деца. Но все пак изс-

ледвания са показали, че най-

рисковата група са жените, осо-

бено тези след 45 годишна въз-

раст. 

И още нещо много важно: 

рискът от поява на фибромиалгия нараства при хората с лупус или ар-

трит. 

 

Взъможно ли е фибромиалгията да предизвика смущения в 

когнитивните функции? 

Фибромиалгията, освен хроничната физическа болка, може да доведе 

до когнитивни проблеми. Става дума за загуба на памет или изпитване 

на трудности при необходимост от концентрация2. 

Известно е под наименованието „фибронектин“. Това разкрива при-

чината, защо хора с фибромиалгия често са заплашени от такива „еле-

ментарни“, но дразнещи проблеми в ежедневието, като губене на пред-

мети или поява на чувство за дезориентация. 

 

Избягването на стреса е много важно 

Трайният стрес не е само възможна причина за появата на фиб-

ромиалгия, но и е фактор, който повишава тежестта на симптомите 

при нея. 

Хората с фибромиалгия са по-чувствителни към болка, по-често са умо-

рени и като цяло се чувстват по-зле, когато са в състояние/ситуация на 

стрес. 

 

 

 

                                                           
2 Трябва да се има предвид, че самата физическа болка, особено когато е по-силна, провокира 
манифестацията на подобна симптоматика. 



Има ли лекарство/а за фибромиалгията? 

Тъй като до този момент не е познато никакво лекарство за фибромиалги-

ята, тя е хронична болест, която предизвиква няколко вида проблеми. 

Същевременно, като наподобява симптомите на други болести, диагнос-

тицирането й често е неправилно, а от тук и начина на лечение. 

Не рядко при хората с фибромиалгия възниква необходимостта от оказва-

не на психологическа помощ, за да могат да се научат да живеят с това със-

тояние. Лекарствата, които облекчават болката и дискомфорта, предиз-

викан от заболяването, са аналгетици, спазмолитици, успокоителни и 

антидепресанти.  

Болката често се появява отново и отново. 

 

Как може човек да се справя с това заболяване? 

Макар различните лекарствени 

средства да успокояват болката, бо-

лестта налага промяна в начина на 

живот. 

Балансираната, здравословна и хра-

нителна диета може да помогне за 

подобряване състоянието на костите, 

ставите и мускулите. Освен това се 

препоръчват леки упражнения, за подобряване на двигателния режим на 

човека, като това е добре да става с помощта на физиотерапевт или про-

фесионален треньор. 

 

Какви са социалните последици от болестта за човека? 

Да се живее с хронична физическа болка е много трудно. Това изисква от 

човек мобилизация на цялата му психична и ментална сила и воля. 

Именно болката и умората могат често да са в основата на различни 

социални конфликти – в семейството, в работата, в отношенията с близки, 

колеги и познати. 

Болката винаги носи със себе си риск от инвалидизация, риск от „про-

падане“ на жизнения стандарт, от влошаване на начина и качеството на 

живот.  

Запазването на професионалните позиции и на по-нататъшнто изпълне-

ние на професионалните и другите социални роли се поставя под въпрос. 



И тук всеки неуспех застрашва човека от изпадане в процес на обедняване 

и достигане на състояние на бедност. 

При наличие на хронична физическа болка и често изпитвано чувство на 

умора се повишава риска от поява и задълбочаване на психични пробле-

ми. Това от своя страна също е заплаха за начина и качеството на живот. 

Ето защо човекът с фибромиалгия има потребност от подкрепа и разбира-

не от страна на семейството си, на колегите и най-близкия крък хора, с ко-

ито той почти ежедневно е в контакт. 

Животът с фибромиалгия е труден, но не и невъзможен. 
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