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ЗдравословенЖИВОТ

Две трети от хората с артрит усещат промените във времето по болката в 
коленете, кръста или други засегнати стави. Често това неприятно чувство се 

дължи на предстоящо влошаване на атмосферните условия. 

СТАВИТЕ 
СЕ ОБАЖДАТ 

НАЕСЕН
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Защо ставните болки се засилват през 
есенно-зимния сезон? 
Още от времето на Хипократ са се пра-
вили различни изследвания, които да 
разкрият отговора на този въпрос. Не 
съществува пълно единодушие между 
лекарите по отношение на това, дали 
климатичните промени предизвикат 
болки в ставите. Международно про-
учване по този въпрос обаче показва, 
че поне две трети от хората с артрит в 
действителност усещат промените във 
времето по болката в коленете, кръста 
или други засегнати стави и това непри-
ятно чувство в действителност се дължи 
на предстоящо влошаване на атмос-
ферните условия. 

Вярно ли е, че ставите, които поемат 
тежестта на тялото, са най-уязвими?
Ставите, носещи тежестта на тялото, са 
ставите на долните крайници, тазо-
бедрената става, колянната става и 
глезенната става. Най-голямо натовар-
ване понасят коленните стави. Рано или 
късно всеки се сблъсква с неприятната 
болка в коляното. Не са застраховани 
нито подрастващите, нито възрастни-
те. Болката може да ни навести след 
претърпяна травма, физическо нато-
варване или постепенно износване на 
хрущяла в ставата. Колянната става е 
изключително деликатна, сложно ус-
троена и точно затова нараства рискът 
от  влошаване на функциите й.

Има ли значение възрастта на паци-
ента за обострянето на проблема?  
Както вече казах, никой не е застра-
хован от проблеми в ставите както на 
долните крайници, така и на горните 
крайници. При деца и подрастващи, 
разбира се, процентът е по-малък, от-
колкото при по възрастните пациенти, 
особено при тези, които вече имат раз-
вита артрозна болест. Πpи движeниe 

xpyщялът игpae poлятa нa aмopтиcьop 
и ocигypявa плaвнoтo плъзгaнe нa 
ĸocтитe eднa cпpямo дpyгa. C вpeмeтo 
xpyщялният cлoй, пoĸpивaщ cтaвни-
тe пoвъpxнocти, cтaвa вce пo-тънъĸ, 
дoĸaтo нaĸpaя cъвceм ce paзpyшaвa. 
Зaeднo c xpyщялитe ce пpoмeня и ĸocт-
нaтa тъĸaн пoд тяx.

Какви профилактични мерки можем 
да вземем, за да се предпазим?  
Профилактиката на ставните болки 
зависи много от самите оплаквания на 

пациентите, т.е. всичко е строго инди-
видуално. Общите препоръки, които 
давам на пациентите, са: нямаляване 
на телесното тегло – когато то е над-
нормено, и физическа активност – като 
се препоръчва плуване и каране на 
колело и други. 

Кога трябва да посетим специалист, 
който да ни назначи необходимите 
изследвания?
Основната причина хората да потърсят 
специалист в областта на ортопедията 
и травматологията е внезапната болка, 
оток и/или ограничени движения в 

дадена става. Тези оплаквания са 
вследствие на травма или дегенератив-
но заболяване в областта на опор-
но-двигателния апарат. За съжаление, 
хората търсят помощ, когато даденият 
проблем вече е в напреднал стадий или 
е вследствие на спешно състояние. Про-
филактичнте прегледи могат да спестят 
неудобствата и болката на пациентите. 

Има ли по-специфични хранителни 
добавки или мазила за облекчаване 
на болките в ставите? 
На фармацевтичния пазар се предла-
гат множество продукти за облекча-
ване на болките в ставите. Най-често 
това са хондропротектори, нестероид-
ни противовъзпалителни таблетки и 
гелове, които могат да бъдат охлаж-
дащи, загряващи или пък неутрални. 
Използват се и кортикостероидни 
препарати. Отново обръщам внима-
ние, че подходът е строго индивидуа-
лен спрямо оплакванията и търсения 
ефект от лечението. Πpи пpилaгaнeтo 
нa мeдиĸaмeнтoзнo лeчeниe ce цeли 
мaĸcимaлен eфeĸт за пpeмaxвaнeтo 
нa бoлĸaтa и пoдoбpявaнe ĸaчecтвoтo 
нa живoт, ĸaĸтo и за зaбaвянe нa 
дeгeнepaциятa нa cтaвния xpyщял.

Бихте ли препоръчали балнеолече-
нието при обостряне на възпалител-
ните ставни заболявания?
При обостряне на възпалително забо-
ляване по-скоро не!  България е страна 
с много развита мрежа от балнеоса-
наториуми. Качествата, специално на 
минералната вода, са подходящи при 
различни заболявания на опорно-дви-
гателния апарат. Балнеолечението оба-
че може да обостри дадени проблеми, 
свързани със ставите. Затова най-пра-
вилно е да се приложи индивидуален 
подход към всеки пациент спрямо 
неговите оплаквания.   
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