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ВНИМАНИЕ: БОЛКА В ГЪРБА! ВЪЗМОЖНО Е ТОВА ДА Е НАЧАЛО 

НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ 

При наличие на болка в гърба, която се задържа повече от три месеца, 

въпреки приема на болкоуспокояващи лекарства, тя не трябва да се 

подценява. За това апелира кампания на хора с ревматоидни 

заболявания в Полша под мотото „Не обръщай гръб на болката“. 

Възможно е тази болка да е сигнал за развитие на ревматоидно 

заболяване, застрашаващо човека с инвалидизация. Подобна 

кампания бе организирана и от българската пациентска организация 

на хората с ремватоидни заболявания (ОПРЗБ). 

Кампанията е посветена на анкилозиращия спондилит (АС) или както е по-

известна у нас болест на Бехтерев. Това е хронично, ревматоидно, автоимунно, 

системно заболяване, което се причислява към т.нар. автоагресивни болести с 

възпалителна основа, т.е. – казано най-общо и най-популярно, тя се развива в 

резултат на атака на клетките на имунната система срещу собствения организъм. 

В случая с АС атаката е насочена срещу ставите на гръбначния стълб и 

периферните стави, както и срещу съединителната тъкан и мускулите около тях. 

Основните симптоми на болестта са болката и сковаността в ставите. 

„Винаги съм се опитвала да бъда активна и в час. Чак до деня, когато сякаш някой 

ми изключи захранването. Не можех да стана от леглото. И тази болка между 

плешките…“ – си припомня Паулина Кришчинска.  

 

АС започва най-често с болки в сакроилиачните 

стави и сутрешна скованост в кръста в продължение 

на около 10-15 минути. След раздвижване болката 

изчезва.  

АС може да започне и с болки в други стави.. 

 

Паулина, подобно на много други активни и ангажирани хора по целия свят, 

първоначално пренебрегвала симптомите и отлагала посещението при лекар.  

 

Пренебрегването на симптомите от страна на пациентите  

е една от причините за закъснение в поставянето на правилната 

диагноза АС. 

Това закъснение е средно между 5 и 10 години 

 

Първоначално хората започват самолечение, като се борят с болката 

използвайки общодостъпните болкоуспокояващи лекарства. Едва когато 

болката стане нетърпима хората се обръщат към лекар. 

През това време болестта започва да нанася щети на тялото – сковаността в 

ставите се увеличава, започва постепенното им обездвижване и редуциране на 

подвижността на засегнатите стави. Появяват се затруднения, а по-късно и 

ограничения при извършването на основни житейски дейности – поддържане на 

лична хигиена, обличане и събличане, лягане и ставане, сядане, придвижване в 
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пространството и др. Често хората не си дават сметка, че са поели по пътя на 

инвалидизацията.  

 

„Всяка година закъснение в диагностицирането на болестта 

на Бехтерев означава по-лоша прогноза и по-слаби 

терапевтични ефекти“. 

д-р Бригида Квиатковска 

 

Друга причина за закъсненията в диагностицирането на болестта е фактът, че тя 

се проявява при лица в млада възраст. Известни са случаи, когато първите 

симптоми се проявяват след 12-та до 14-та година от живота на човека, т.е. още 

когато той е дете. Колкото и да е странно и въпреки масовото осведомяване, 

просветната дейност на пациентските организации по цял свят, в т.ч. и на 

ОПРЗБ, както самите хора, така и общопрактикуващите лекари, често не знаят 

или не си дават ясна сметка за това, че ревматоидните заболявания засягат и 

млади хора.  

 

Помнете! 

Ревматоидните заболявания могат да се появят дори в най-ранна 

детска възраст! 

Понякога пътят до правилната диагноза е дълъг. 

 

Често невролози, ортопеди и други специалисти се наемат да лекуват 

симптомите, поставяйки грешни диагнози. Неуспехът ги насочва към 

ревматолог. Това обаче, още не е гаранция, че правилната диагноза най-после 

ще бъде поставена. „Чак петият ревматолог ми постави правилната диагноза…“ 

– казва млада жена с болест на Бехтерев. 

Според много специалисти ревматолози мнозинството общопрактикуващи 

лекари нямат достатъчно знания, за да могат да разпознават ревмтоидните 

заболявания. Често, когато се казва това, сякаш в подобно твърдение има не 

малка доза обвинение. Погрешната оценка на ситуацията според мен се корени 

в съвременното медицинско образование на лекарите и във факта, че от 

общопрактикуващия лекар се очаква да има правилна реакция и оценка за 

всичко онова, което е предмет и обект на изследване на десетки, а може би и на 

стотици медицински специалности.  

Най-честата грешка, която се допуска, е насочването на човека с оплаквания към 

невролог и/или ортопед. И така започва губенето на време, а болестта атакува 

поредните стави, като отнема желанието на хората да бъдат активни, защото 

болката се е превърнала в ежедневие, а страданието което понася човекът често 

е невидимо за околните и те го даряват с недоверие или с абсурдни съвети, което 

само влошава и без това трудната психологическа ситуация, в която се намира. 
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Болката в гърба, придружаваща болестта на Бехтерв, много често 

се бърка с болка, основана на претоварване или травма. 

***** 

Това, което отличава възпалителната болка от тези видове болка, е 

времето на нейната проява. 

***** 

Внимание! В случая с болест на Бехтерев болката в гърба се 

манифестира през втората половина на нощта и в ранни зори. 

Нещо повече, тази болка не изчезва след почивка и намалява или 

изчезва след раздвижване, т.е. след физическо усилие. 

 

Случва се също АС да се прояви извън гръбначния стълб - например под формата 

на възпаление на ахилесовото сухожилие, увеит, възпаление на аортната клапа, 

псориазис или възпалително заболяване на червата. 

Според полските специалисти е много важно, както непрекъснатото обучение на 

общопрактикуващите лекари, така и повишаването на чувствителността на 

младите хора да не неглижират болката, която продължава повече от три месеца.  

***** 

Социалните последици от болестта могат да бъдат много сериозни. При наличие 

на по-силни и трудни за овладяване болки, човекът с болест на Бехтерев може да 

загуби желанието и възможностите си да се образова, което води до по-лоша, 

често напълно неподходяща, работа за него и по-ниски доходи. 

Болестта и болката могат да създадат проблеми със създаването на семейство или 

с неговото задържане и развитие. 

Въпреки тези и други възможни негативни последици 

 

Мнозинството хора с болест на Бехтерев водят нормален живот – 

образоват се, работят, създават семейство, имат деца и се развиват 

във всяка една посока от живота си. 

Това често им коства усилия, много повече усилия, но сякаш 

болката е тази, която ги мотивира да се борят. 

 

Накрая ще си позволя да припомня своя девиз: 

 

Няма не мога! Има как мога! 
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