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МНОГОЛИКОТО ВЕРТИГО:

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ  
И НАЧИНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Един симптом – много 
възможни причини
Виенето на свят представлява истин-
ско предизвикателство при диагнос-
тициране. Атаките са само алар-
милащ сигнал, какво се крие зад 
тях, трябва да изясни специалист. 
Свързаните със световъртеж оплак-
вания са знак за това, че нещо във 
вестибуларната система не е наред. 
А това се среща по-често, отколкото 
би могъл да предположи човек. Всеки 
10-ти пациент се оплаква от нару-
шения на чувството за равновесие 
при посещение на домашния лекар. 
Успоредно с главоболието виенето 
на свят е сред най-честите симпто-
ми, поради които хората посещават 
лекарски кабинет или търсят помощ 
от занимаващи се с натурално лече-
ние специалисти. Най-често пациен-
тите се насочват с проблемите си към 
домашния лекар, който вече може да 
изключи някои органични причини и 
да започне лечение. Ако обаче дори 
след внимателно снетата анамне- 
за и направени тестове общопракти-
куващият лекар не успее да открие 
конкретна причина за оплакванията, 
може да насочи пациента си към по-
тесен специалист или специалисти – 
например УНГ специалист, невролог, 
ортопед или психиатър: вестибулар-
ният апарат  в организма представля-
ва комплексна система, нарушения-
та могат да се проявят на различни 
места в тялото.

Виенето на свят с латинско име 
вертиго има много лица, всяко 
от които може да бъде неприят-

но и да разстрои нормалния ритъм на 
живот. Понякога на човек му се струва, 
че светът около него се върти сякаш се 
е качил на въртележка, друг път чув-
ства почвата под краката си неста-
билна, а в някои случаи дори в легна-

Всичко се върти, подът е настабилен: в тежки случаи атаките на световъртеж могат да направят 
живота невъзможен. Цялостният поглед върху тялото, психиката и стила на живот е предпоставка за 
ефективно лечение. При това дори с прости упражнения човек може да се справи с проблема.

ката си. Те трябва веднага да седнат 
или легнат – независимо къде се нами-
рат. Обичайният начин на живот става 
невъзможен. При това има ефективни 
терапии, които биха моги да помогнат, 
включително ориенитрани към нату-
ралните методи на лечение. Но преди 
да се присътпи към лечение трябва да 
се изяснят причините за оплаквания-
та. А те са толкова разнолики, колкото  
симптомите, свързани с атаки на све-
товъртеж. И поради факта, че не пред-
ставляват самостоятелно заболяване, 
могат по-скоро да насочват към различ-
ни здравословни проблеми. От помощ 
би бил цялостният поглед върху тяло-
то, психиката и стила на живот. Ако 
чрез снемане на подробна анамнеза 
специалистът успее да идентифици-
ра причината за оплакванията, целе-
насочено проведената лекарска тера-
пия би следвало да донесе облекчение. 
Помощ могат да предложат също някои 
хомеопатични и натурални средства, но 
най-ефективният начин да се спрат или 
намалят атаките на вертиго при всички 
случаи е нещо, за което човек може да 
се погрижи сам – движението.

ло положение усеща постоянно люлее-
не. Възможно е също да изпитва зама-
яност и дезориетнация. Често оплаква-
нията отшумяват след няколко минути, 
но нерядко продължават часове, дори 
седмици или месеци. Понякога случа-
ите на виене на свят са толкова тежки, 
че засегнатите не могат да станат от 
леглото или едва се държат на кра-
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

стройства, свързани с пристрастява-
ния проблеми и психози. 
l Ухо – Ако в полуокръжните канали 
попаднат калциево-карбонатни крис-
тали (отолити), това може да пре-
дизвика пристъпи на виене на свят. 
Типичен признак е интензивният, про-
дължаващ няколко секунди световър-
теж с усещане за пропадане и поня-
кога силни пристъпи на гадене при 
промяна положението на тялото или 
резки движения на главата, които 
изчезват толкова бързо, колкото се 
появяват. 
Повтарящ се често пъти в продълже-
ние на часове световъртеж, придру-
жен с гадене, едностранно намаля-
ване на слуха и тинитус, се опреде-
ля като синдром на Мениер. Според 
настоящето научно познание причи-
ната за него се корени в промяна на 
налягането на течността във вътреш-
ното ухо.
l Око – При нарушено фокусиране 
страдат равновесието и чувството за 
ориентация в пространството. В резул-
тат на това може да настъпи т.нар. 
вестибуло-окулярен рефлекс, свързан 
със световъртеж и замаяност.
l Синуси – При синузит виенето на 
свят и люлеенето в главата произ-
тичат от околоносните кухини. Най-
често при него не се наблюдават 
типичните болки в главата и горната 
челюст, което прави диагнозата труд-
на. Инфекциозни заболявания като 
грипни или стомашно-чревни инфек-
ции също могат да предизвикат виене 
на свят.
l Кръвообращение и съдове – Ако 
при ставане от легнало в седящо или 
стоящо положение, ви причернява 
пред очите, това свидетелства за про-
блеми с кръвообращението и съдове-
те. Чести причини са нарушения на 
кръвоснабдяването, предизвикани от 
внезапно спадане на кръвното наляга-
не, ниско или високо кръвно налягане, 
както и атеросклероза.

Възможни източници  
на вертиго
Най-различни места в организма могат 
да причинят световъртеж:
l Мозък – Нарушенията на кръвооб-
ращението в мозъка могат да причи-
нят атаки на виене на свят, съпроводе-
ни с необясними падания, нарушения 
на зрението, координацията на ръце-
те, стабилността на походката, емоци-
онални смущения на лицевата муску-
латура или пък нарушения на речта и 
(по-рядко) проблеми със слуха. Виене 
на свят от този тип може да трае от 
няколко минути до няколко часа.
l Слухово-равновесен нерв – Ако 
той е засегнат, това се проявява като 
остър пристъп на световъртеж, съпро-
воден от силно гадене, повръщане и 
тежко болестно чувство. Симптомите 
се засилват при движение, но могат да 
продължат и при състояние на покой. 
l Щитовидна жлеза – Хипофункцията 
на щитовидната жлеза или тиреоиди-
тът на Хашимото могат да бъдат при-
дружени от световъртеж, който често 
наподобява замайване като при опия-
нение след препиване.
l Шийни прешлени и ТСМ (темпо-
романдибуларна става) – Травми в 
областта на главата и шията, като 
например при т.нар. камшичен удар, 
когато главата бъде рязко отхвърле-
на назад и след това напред, могат 
да предизвикат продължаващи мину-
ти до часове оплаквания, свързани 
със световъртеж и болки във врата и 
главата. Също увреждане на челюст-
ната става, дъвкателната мускулату-
ра или зъбите може да се прояви като 
виене на свят.
l Психика – обусловеният от психика-
та световъртеж най-често се проявява 
чрез колебливи, непостоянни  емоции 
и нестабилност при стоене. Те могат 
да се появят при стресови ситуации и 
претоварване, но също при страхови 
състояния, депресии, хранителни раз-
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Отпускане блокадите на атласния шиен прешлен
Шийният отдел на гръбначния стълб е важна съставна част от система-
та за равновесие: тук са разположени малки рецепторни клетки (проприо-
рецептори), които предават на мозъка информация за положението на гла-
вата. „Горната част на шийния отдел – атласът - при хората носи главата. 
При изместването му може да настъпи виене на свят“, - обяснява д-р Берндт 
Райгер. Интернистът от Брамберг е добил известност на привърженик на нату-
ралното лечение терапевт, занимаващ се с наместване на атласа. Неговият 
опит показва, че корекцията на първия шиен прешлен и възстановяването 
на симетрията оказва позитивно въздействие на тялото и психиката. Така не 
само се разтоварва напрежението на връзките, мускулите и сухожилията в 
областта на атласа, но могат да изчезнат също несъзнателните натоварвания 
и свързаните със световъртеж оплаквания.
Ето някои от успешните терапевтични методи за корекция на първия шиен 
прешлен:
 Атласна корекция по метода на Арлен: Д-р Алберт Арлен открил техника, 
с която атласът се намества, като с помощта на показалеца се дава целена-
сочен много кратък импулс върху определена точка на първия шиен прешлен. 
Това въртеливо дразнене цели отпускане на мускулното напрежение и промя-
на на „сетивния модел“ на рецепторите, както и повдигане на мускулния тонус, 
който дърпа атласа в определена посока.
 Атласна корекция по метода на Шумперли: Създаденият от швейцареца 
Рене-Клаудиусом Шумперли метод се основава на отпускащ мускулите вибра-
ционен масаж на вратната мускулатура с масажен уред, който позволява на 
атласа да се върне в първоначалната си позиция.
 Атлантотек: При този метод мускулните напрежения се отпускат с помощ-
та на специален масажен уред, който достига в дълбоките мускулни слоеве 
около атласа. След това с импулсен уред първият шиен прешлен се връща в 
неговата физиологична позиция.

l Медикаменти – Ако даден медика-
мент повлиява слухово-равновесния 
орган, това може да предизвика све-
товъртеж и замаяност. Така например 
вертиго може да се появи като стра-
нична реакция след приема на някои 

успокоителни и приспивателни сред-
ства или на антибиотика гентамицин. 
При тежки странични реакции, свър-
зани с виене на свят, е добре с леку-
ващия лекар да се обсъди смяна на 
предписания медикамент.

на въртележка и светът около него се 
върти, това говори за проблем в орга-
на на равновесието във вътрешното 
ухо. Подобно обичайно временно със-
тояние, засягащо баланса и чувството 
за равновесие, е известно като добро-
качествен пароксизмален позиционен 
световъртеж (вж. карето на стр. 5)

3 осезателни системи, 
които работят заедно
„Три осезателни системи са важни за 
ориентирането и баланса“, - обясня-
ва проф. Томас Брандт от Немския 
център за равновесие и световъртеж 
в Мюнхен.
 Многобройни сензори в кожата, ста-
вите и мускулите на тялото регис-
трират натиска, позицията на стави-
те и зависимите от стойката мускул-
ни напрягания.
 Очите много точно измерват пози-
цията и колебанията на тялото спрямо 
околния свят и определят координати-
те нагоре, надолу, наляво и надясно.
 Чувството за равновесие прави въз-
можно възприемането на местополо-
жението, движението и ориентацията 
в пространството. 
Вестибуларният апарат е разположен 
във вътрешното ухо, което е център на 
равновесието. То се състои от ципест 
и костен лабиринт, който от своя стра-
на се състои от преддверие, 3 полуок-
ръжни канала, разположени в 3 взаим-
но перпендикулярни равнини и охлюв, 
който е същинският орган на слуха. 
Ципестият лабиринт е разположен 
в костния лабиринт и има преддве-
рие, съставено от две торбички, по-го-
лямата от които (утрикулусът) пред-
ставлява основният орган на вести-
буларния апарат (вж. схемата по-го-
ре). Вестибуларният апарат поддър-
жа равновесието на тялото и стаби-
лизира очите спрямо околната среда. 
Статичното равновесие поддържа 
положението на тялото спрямо грави-
тацията, а динамичното го балансира 
в отговор на внезапни движения като 
ротация и ускорение. Всеки полуокръ-
жен канал разполага с опорни конецо-
видни и рецепторни косъмчеви епи-
телни клетки, а повърхността на епи-
тела е покрита от тънка пихтиеста и 
влакнеста мембрана (отолитна мем-
брана). В нея са включени калциеви 

Изкуството на диагнозата 
„Основен елемент при диагностицира-
нето на вертиго е подробната анамне-
за“, - е на мнение УНГ-специалистката 
доц. Ивоне Фишер, завеждаща Център 
за нарушения на съня и равновесие-
то в Щутгард. Тя предлага на своите 
пациенти да попълнят подробен анке-
тен лист. „Така освен важната инфор-
мация, която получавам, те са при-
нудени да се замислят обстойно над 
своето заболяване“, - твърди експерт-
ката: Кога е започнало виенето на 
свят? Само в определени ситуации 
ли се проявява? Колко дълго продъл-
жават атаките на световъртеж? В 60% 
от всички случаи на вертиго подробно-
то обсъждане на историята на заболя-
ването довежда до първата диагноза. 
Следват други изследвания за потвър-
ждаване на предполагаемата диагноза 
или отхвърляне на определени причи-
ни за оплакванията. 

Типът на вертигото също насочва към 
възможни причини за възникването му. 
Ако например то се усеща като люлее-
не на околния свят, това свидетелства 
за иритативен тип световъртеж, т.е. за 
раздразнен слухово-равновесен орган 
(болест на пътуването) или за психи-
чески причини (фобиен световъртеж). 
Когато засегнатите се чувстват зама-
яни сякаш имат „памук в главата“, виж-
дат двойно или им причернява пред 
очите, техните оплаквания могат да се 
дължат на сърдечно-съдови проблеми, 
заболявания на обмяната, очни болести 
или да са свързани със странични реак-
ции на медикаменти. Понякога замай-
ването може да е причинено от про-
блеми в областта на шийните прешле-
ни, например след травма тип камши-
чен удар или при разместване на атлас-
ния прешлен (вж. карето на стр. 4). Ако 
пък вертигото се усеща сякаш човек е 
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да установи причината за проблема. 
Внезапно появяващите се тежки и про-
дължителни атаки на световъртеж са 
винаги случаи, които изискват спеш-
на медицинска помощ също при по-
млади пациенти, тъй като симптомте 
могат да са признак за инсулт. n

кристали (отолити) и тя се поддържа 
от косъмчетата на рецепторните клет-
ки, част от които навлизат в мембрана-
та и заедно с отолитите се разместват 
при движение на главата.
„Подобно на водните растения тези 
изправени рецепторни косъмчеви клет-
ки се огъват под натиска на течността. 
Те измерват ротационните движения 
на главата, които в мозъка се възприе-
мат като скорост на тялото и промяна 

гледане в дълбини“, - пояснява д-р 
Ивоне Фишер. Ако към това се доба-
вят други фактори, които играят роля 
за ориентация в пространството като 
намалена дееспособност на мозъчния 
„софтуеър“, дължащи са на страхови 
състояния или тревожност нарушения 
на стоенето и вървенето, но също вло-
шени зрение и слух или дори гъбички 
по краката, от които често страдат 
диабетиците – всичките тези пробле-
ми могат да доведат до атаки на вер-
тиго, особено ако се проявяват успо-
редно. И това съвсем не е рядко явле-
ние: 30% от хората над 65-годишна 
възраст редовно страдат от световър-
теж и 80% от всички падания се дъл-
жат именно на това. Често пъти така 
се стартира порочен кръг: от страх да 
не паднат много засегнати се отказват 
от разходките и се движат все по-мал-
ко. Мускулатулата отслабва, несигур-
ността при ходене се засилва и става 
все по-трудно да се поддържа равно-

ва да се консултирате с лекар. Също 
ако по време на инфекциозно заболя-
ване или редовно в определени ситу-
ации – преди важна среща, в колата 
или на шофьорската седалка - получа-
вате пристъпи на вертиго, е добре да 
се посъветвате със специалист, който 

Лечение на доброкачествен  
пароксизмален позиционен световъртеж
Близо 20% от всички случаи на вертиго в напреднала възраст се дължат на 
т.нар. доброкачествено пароксизмално позиционно вертиго. За разлика от 
дължащия се на централни причини световъртеж (възникващ в мозъка или 
гръбнака), причините за него са периферни и се дължат на проблеми във 
вътрешното ухо. При разместване на намиращите се в него калциеви кристали 
(отолити) и възникнало вследствие на това дразнене на косъмчевите епител-
ни рецепторни клетки в полуокръжните канали може да възникне световъртеж. 
Понякога е достатъчно рязко движение на главата, за да се стартират непри-
ятните симптоми, но те могат да възникнат също спонтанно като последица 
от възрастово „износване“ на слухово-вестибуларния апарат, да се дължат на 
заболяване или възпаление на слухово-равновесния орган.  Калциевите крис-
тали най-често попадат в най-ниските части на задните полуокръжни канали и 
при обръщане в леглото, ставане или лягане оказват натиск на позиционира-
ните там косъмчеви клетки. Това се възприема по грешен начин от измерва-
телната система като насилствено въртеливо ускорение и предизвиква безо-
бидно, но неприятно виене на свят.
Чрез тест лекарят може да установи къде точно плуват отделените отолити. 
Последващата терапевтична намеса не е сложна. Чрез т.нар. провокацион-
на освобождаваща маневра специалистът се опитва да намести калциеви-
те кристали на мястото им, като чрез рязкото им прегрупиране се цели те да 
бъдат отново върнати в полуокръжните канали. Това се извършва чрез специ-
фични движения на главата, водещи до репозициониране на свободните крис-
тали, което не причинява дразнене на вътрешното ухо. Понякога това се случ-
ва още от първия опит, но в повечето случаи е необходимо няколкодневно 
повтаряне на направлявани от лекар терапевтични процедури, за да си дойде 
всичко на мястото. Тъй като тези движения могат първоначално да доведат до 
влошаване на симптомите, те трябва да се извършват от опитен медицински 
специалист или физиотерапевт.

на посоката в пространството“, - обяс-
нява експертът. Разположените на 
повърхността на рецепторните косъм-
чета калциеви кристали пък регистри-
рат промените на положението на гла-
вата спрямо земното притегляне. Ако в 
тази фино настроена система се поя-
вят нарушения, те се възприемат от 
засегатите като световъртеж. „Много 
пациенти с намаляващо чувство за 
баланс нямат никакви проблеми през 
деня, тъй като зрителната система 
компенсира неправилната информа-
ция от вътрешното ухо“, - показва опи-
тът на проф. Брандт. „При настъпва-
не на тъмнина, когато това вече не 
е възможно, се стига до равновесни 
нарушения и падания.“ Колкото пове-
че единични фактори оказват негатив-
но влияние, толкова по-трудно е те да 
бъдат компенсирани и колкото по-въз-
растен е човек, толкова по-често въз-
никват проблеми с баланса.
Подобно на очите и ушите равновес-
ният орган е подложен на естествени 
процеси на стареене, които могат да 
доведат до прогресиращо намалява-
не на равновесната функция. „Първите 
признаци на подобно `износване` е 
неприятното усещане, което изпитват 
много хора над 40-годишна възраст 
при пътуване с кораб, лодка или при 

весие, което може да се прояви като 
още по-изострено чувство на неста-
билност и виене на свят.

Медикаментозно лечение
Медикаментите могат да осигурят 
известно подобряване на свързани-
те със световъртеж проблеми, но не 
се препоръчва тяхната продължител-
на употреба. При постоянни симпто-
ми на вертиго облекчение може да 
донесе често предписваният мелци-
зин. Бензодиазепините като диазепам 
(валиум) също са ефективни, но могат 
да причинят значителна сънливост и 
намалена дееспособност като страни-
чен ефект. Други лекарства могат да 
помогнат за намаляване на гаденето 
и повръщането, но е добре да се знае, 
че медикаментите осигуряват симпто-
матично облекчение, без да предлагат 
специфично лечение на вертиго.

Кога трябва да  
се обърнете към лекар
Ако световъртежът се задържи дълго 
време, появи се внезапно без очевид-
на причина или е съпроводен от гаде-
не, главоболие, шум в ушите, висо-
ка температура, загуба на съзнание, 
ускорено сърцебиене и недостиг на 
въздух при всички положения тряб-
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БЪРЗА ПОМОЩ

КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ  
ПРИ СВЕТОВЪРТЕЖ

Двигателните упражнения, усвояването на правилно дишане и хоме-
опатията са трите опорни стълба на цялостната терапия при вертиго. 
Те облекчават дължащия се на различни причини световъртеж и пред- 
отвратяват появата на широко разпространеното старческо вертиго.

Движението като терапия 
Най-ефикасното лечение на вертиго 
е толкова просто, колкото ефективно 
– физическа и психическа активност. 
При по-тежките случаи понякога отне-
ма повече седмици на последователно 
провеждани упражнения, докато бъдат 
отчетени първите успехи и движението 
надделее над световъртежа. Но усили-
ето си заслужава. Тъй като физичес-
ката, но също психическата активност 
не само смекчават тежките случаи на 
виене на свят, но и предотвратяват тях-
ната поява.

Танцувайте заедно  
със световъртежа
„Едно от най-добрите двигателни 
упражнения изобщо са танците и по-
конкретно класическите танци по двой-
ки“, - е убеден проф. Томас Брандт от 
Немския център за равновесие и све-
товъртеж в Мюнхен. „Те поддържат 

тялото в движение, тренират мозъ-
ка посредством усвояването на нови 
стъпки и двигатилни модели, принуж-
дават човек да реагира на движения-
та на партньора и успоредно с това се 
грижат за поддържането на социални 
контакти под такта на весела музика.“ 
Всичко това превръща танците в иде-
ална тренировка за цялото тяло, която 
противодейства на виенето на свят, 
като съдържа свързани едно с друго 
ценни упражнения срещу световъртеж 
от игрови характер.
Експертката по вертиго д-р Фишер 
пък съветва хората, които недолюбват 
танците, да отидат на боулинг: „При 
него фиксирате целта с очи и тряб-
ва да не я изпускате от поглед, дока-
то изпълнявате необходимите дей- 
ствия. При това посредством ком-
плексните движения преди хвърля-
не на боулинговата топка – рязко спи-
ране, замахване с ръка и приклякане 
– тренирате чувството си за равнове-

сие.“ Извършванено на специфични-
те движение при игра на голф също 
представлява добра „спортна тера-
пия“ срещу виене на свят.

Упражнения срещу  
вертиго за всеки ден
Упражненията срещу световрътеж по 
правило не представляват предназна-
чен само за вертиго определен вид. 
Те подсилват по-скоро общо регули-
рането на равновесието и баланса на 
тялото. От тях имат полза както хора-
та, които с помощта на тренировките 
искат превантивно да подобрят своята 
стабилност във всекидневието, така и 
пациентите, които понастоящем стра-
дат от световъртеж с или без органич-
на причина. Целенасочената трени-
ровка срещу виене на свят може да 
бъде подкрепена и от медикаментоз-
на терапия.
В идеалния случай описаните упраж-
нения (вж. карето на стр. 8) e добре 

да се изпълняват в продължение на 4 
до 6 седмици по два пъти на ден, при 
което всяко от 9-те упражнения трябва 
да се повтаря 5 до 10 пъти. При остра 
фаза на световъртеж след консулта-
ция с лекуващия лекар може да избе-
рете 4 подходящи за вас упражнения, 
които да изпълнявате по-често в рам-
ките на деня. Важно: Особено в нача-
лото помолете приятел или роднина за 
подкрепа при упражненията от стоящо 
или вървящо положение, ако по време 
на изпълнението им се чувставте не-
стабилни или получавате пристъпи на 
световъртеж.

Дихателна терапия  
спира световъртежа
„Промененото поради стрес диша-
не също може да причини неприятно, 
мъчително, понякога продължаващо с 
месеци вертиго“, - споделя опита си 
специалистът по обща, психосоматич-
на медицина и психиатрия, д-р Томас 
Вайс, който е написал и книга по тема-
та („Световъртеж без причина“). При 
продължителен стрес от виене на свят 
страдат преди всичко чувствителните, 
работоспособни хора, които винаги са 
затрупани със задачи. „Тогава, без да 
забележат, те започват да дишат твър-
де често и в повечето случаи много 
повърхностно“, - обяснява експертът. 
„Благодарение на това концентрация-
та на CO2 в кръвта се понижава и чер-
веният й пигмент - хемоглобинът - вече 
не е в състояние нормално да предава 
на клетките кислород.“ От това страдат 
преди всичко мозъкът, концентрацията, 
вниманието и равновесието. Така се 
стига до световъртеж и замаяност.
Тук терапията също не е сложна: бавно 
и осъзнато дишане. Макар това да 
звучи по-лесно, отколокото е в дей- 
ствителност. „Да промени човек диша-
нето си е трудно, тъй като то представ-
лява несъзнателен рефлекс и се е раз-
вивало дълъг период от време“, - е на 
мнение медикът. Понякога е необходи-
ма интензивна дихателна терапия. „За 
да придобие човек отново сигурност 
и увереност, си струва прилагането 
на комбинация от дихателна терапия, 
физикални средства, натурални проце-
дури, отпускане, както физио- и психо-
терапия.“ Стрес-редуциращо дишане 
може да се тренира, ако човек поста-
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нение със спонтанното излекуване“, - е 
на мнение на експертът.
Ако равновесният орган се повреди, 
цялата система се разстройва, бла-
годарение на което възниква греш-
на информация и оплаквания, свърза-
ни със световъртеж и замаяност. „И в 
този случай Cocculus D6 (3 х 5 глобу-
ли на ден) представлява удачен избор. 
При много силен страх, бледност и 
нощни нарушения на съня може да 
бъде ефективен освен това междин-
ният прием на Arsenicum аlbum D12 
или D30.“  С времето системата отно-
во се регулира. Оплакванията изчез-
ват и възникват само в екстремни ситу-
ации, например при изкачване на пла-
нина или возене на въртележка.

Обусловено от  
кръвообращението вертиго
То се характеризира с равномерно 
понижаване на кръвния поток във всич-
ки равновесни органи. Причините често 
са свързани с атеросклероза или ниско 
кръвно налягане. Тъй като хипотония-
та обичайно се проявява и с бледност, 
подходящо средство в подобни случаи 
е Veratrum album D4 (5 капки преди ста-
ване от сън).

Дължащо се на синусите 
виене на свят
Тази форма на световъртеж е слабо 
позната и често пъти остава незабеляза-
на. Подходящо хомеопатично решение 
при световъртежни симптоми, подоб-
ни на проявяващите се при синдром на 
Мениер, е Silicea D6 (3 х 5 глобули на 
ден), по-късно в по-високи потенции. 
Шансовете за успех според д-р Фирзе са 
относително високи, „затова практичес-
ки едва ли ще се наложи търсенето на 
други терапевтични средства“.

Причинен от сътресение  
на мозъка световъртеж
При падане с черепно-мозъчна травма 
правилният избор е Arnica montana. „С 
прием на Arnica D2  в продължение на 
2 дена по 5 глобули на всеки 30 минути 
или на 1 таблетка по правило настъп-
ва бързо подобряване на свързаните с 
главоболие и световъртеж симптоми.“
 Произтичащо от шийните 
прешлени вертиго
Хомеопатичен терапевтичен опит 
с Gelsemium D12 (3 х 5 глобули на 
ден в продължение на няколко седми-
ци) най-често намалява напрежение-
то в областта на шийните прешлени. 
Благоприятно действие оказват също 
атласната терапия (вж. карето на стр. 
4) и лечение с акупунктура.

Комплексни средства 
срещу някои форми  
на световъртеж
При случаите на вертиго ефективно 
решение могат да предложат и ком-
плексни хомеопатични средства. В 

ви събраните си в свити шепи ръце 
пред устата и носа, фиксира погледа 
си в определена точка и диша спокой-
но, бавно и преди всичко безшумно в 
ръцете си. Ако описаната дихателна 
техника отслаби виенето на свят, може 
да свалите ръцете от устата и носа си. 
Това дихателно упражнение помага не 
само при обусловено от стрес продъл-
жително вертиго, но и когато световър-
тежът се засили по време на трениров-
ка за равновесие – което е съвсем нор-
мално и не е признак на преумора.

Хомеопатията  
може да помогне
Различни състояния на световъртеж 
се повлияват добрe от хомеопатични 
медикаменти. По правило те се изби-
рат, като се вземат предвид наблюда-
ваните симптоми и установени при-
чини за виенето на свят. Ето някол-
ко примера:

Световъртеж,  
който е свързан с ушите
„Има различни заболявания, които 
могат да предизвикат виене на свят“, 
- обяснява прилагащият хомеопатич-
но лечение УНГ-специалист, д-р Карл 
Хайнц Фризе, от Вайл дер Щадт. „Най-
важните са синдромът на Мениер, кри-
зисното доброкачествено пароксизмал-
но позиционно вертиго, както и едно-
странното увреждане на слухово-равно-
весния орган.“ При синдром на Мениер тези медикаменти се комбинират сред-

ства, които в класическта хомеопа-
тия се прилагат при различни индика-
ции. Подобни комплексни препарати 
не помагат при всички форми на све-
товъртеж, но си заслужава да се опита 
и с тях.
Комбинацията от Anamirta cocculus, 
Conium maculatum, Ambra grisea и 
Petroleum rectificatum например нама-
лява продължителността, но също 
количеството и интензитета на атаки-
те на вертиго, като при това не създа-
ва усещане за умора, както е при пове-
чето химически медикаменти срещу 
световъртеж. Добавянето на Oenanthe 
crocata към високо ценената четворна 

комбинация донася облекчение и при 
обусловено от виене на свят гадене, 
което намира особено добро приложе-
ние при кинетоза (болест на пътуване-
то). Комбинацията на Anamirta cocculus 
и Gelsemium sempervirens пък може 
да успокои симптомите при случаи на 
замаяност.
Както се вижда, има начини да се про-
тиводейства на пристъпите на свето-
въртеж. „От решаващо значение е те 
да бъдат предотвратявани с физичес-
ка активност и – също когато в нача-
лото вероятно е трудно – човек да 
остава подвижен, независимо от теж-
ките си оплаквания“, - обобщава д-р 
Фишер. n

се наблюдавт атаки на световъртеж, 
придружени от гадене, нарушение на 
слуха и тинитус. Той може да бъде леку-
ван с Anarmita Cocculus. „Аз започвам 
лечението с Cocculus D6 (3 х 5 глобули 
на ден), след това продължавам тера-
пията с Cocculus D12, който може да 
се приема по-продължителен период от 
време (2 х 5 глобули на ден)“, - споделя 
терапевтичната си стратегия д-р Фирзе. 
„Непосредствено в началото на заболя-
ването е показан и приемът на Aconit 
D30 ( 3 х 5 глобули през 2 часа).“
Ако доброкачественият пароксизма-
лен позиционен световъртеж се леку-
ва с целенасочено провеждани тера-
певтични методи (вж. карето на стр. 5), 
експертът препоръча като поддържа-
що лечение приема на Cocculus D6 (3 
х 5 глобули на ден) с последващо при-
лагане на Cocculus 12 (2 х 5 глобули 
на ден). „Това значително съкращава 
симптомите на заболяването в срав-
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9 прости упражнения срещу виене на свят
Упражненията за вестибулар-
на рехабилитация представляват 
поредица от движения на очите, 
тялото и главата, които водят до 
намалена чувствителност на раз-
положените в слухово-равновес-
ния орган нерви с последващо 
подобряване на свързаната със 
световъртеж симптоматика. Тези 
прости упражнения трябва да се 
изпълняват редовно за постигане 
на най-добри резултати.
1. ФИКСИРАНЕ НА ЗРИТЕЛНА 
ЦЕЛ От легнало положение се 
вгледайте в някаква точка на тава-
на. Задръжте погледа си, докато 
въртите главата си отляво надясно и после в обратна посока. След 
това задръжте главата неподвижно и местете само очите си нагоре и 
надолу, наляво и надясно.
2. ДВИЖЕНЕ НА ПРЕДМЕТ Седнете на стол и поставете малка топка 
пред себе си на пода. След това я повдигнете, поставете я в скута и 
изправете гърба си. Сега я сложете на друго място на пода – като сме-
няте, редувайки ляво, дясно и отпред. Променете посоката на редува-
не. Местете предмета, като изваршвате движенията, редувайки ту с 
отворени, ту със затворени очи.    
3. СТАВАНЕ Изправяйте се многократно от седнало до стоящо поло-
жение – първо с отворени, а във втората серия със затворени очи. 
4. ДОКОСВАНЕ НА НОСА Повдигнете разгъната в лакътя ръка пред 
себе си и фиксирайте показалеца си с очи. След това движете пръста 
бавно към носа и обратно, без да го изпускате от поглед. 
5. ВЪРТЕНЕ НА ТЯЛОТО Седнете с изправен гръб на края на легло-
то и бавно накланяйте торса си наляво и надясно първо с отворени, а 
после и със затворени очи. При това извършвайте движението, докато 
не опрете сгънатата в лакътя дясна или съответно лява ръка на лег-
лото. При изпълнение с отворени очи фиксирайте неподвижна точка и 
не я изпускайте от поглед, докато изпълнявате движенията. Когато сте 
със затворени очи, си представете неподвижна зрителна цел и мисле-
но я проследете.
6. НАКЛАНЯНЕ НА ГЛАВАТА Фиксирайте точка от лежащо или седна-
ло положение и не я изпускайте от поглед, докато движите главата си 
напред и назад, наляво и надясно. Изпълнявайте упражнението първо 
много бавно, след това по-бързо.
7. ЖОНГЛИРАНЕ С ТОПКА От стоящо положение с отворени очи пре-
хвърлете малка топка – първо от височината на очите, а след това от 
височината на коляното – от едната в другата ръка. Колкото по-съ-
брани са краката, толкова по-трудно е упражнението. Затова започ-
нете изпълнението му първо от седнало, след това от стоящо поло-
жение с отворени на широчината на раменете крака, като постепен-
но ги събирате.
8. СТЪПВАНЕ НА ВЪЗГЛАВНИЦА Поставете голяма възглавница на 
пода зад стол и стъпете на нея, като се подпирате на неговата обле-
галка. Изпълнявайте упражнението първо по-бавно с отворени очи, 
след това със затворени очи и в по-бързо темпо.
9. ХОДЕНЕ ПО ПРАВА ЛИНИЯ Вървете първо с отворени, а след това 
със затворени очи напред и назад по права линия. За ориентир може 
да използвате ръба на килим, канта на дюшеме, декоративна лайст-

на или фуга на тера-
котни плочки – целта 
е подобно на ходещ 
по въже акробат да 
се движите по абсо-
лютно права линия. 
Поставянето на еди-
ния крак точно пред 
другия повишава 
ефекта от упражне-
нието.
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ПОМОЩ, ВЪШКИ!
Те снасят яйцата си предимно върху детските глави и макар да не са 
заплаха за здравето, могат да предизвикат неприятен сърбеж и необосно-
ван срам. Експерти съветват как да се отървете от досадните паразити.

След последващо заразяване сърбе-
жът вече се появява след 1 до 2 дена. 
Доста по-рано се наблюдават и нару-
шенията на съня, тъй като силният 
сърбеж през нощта е друг характерен 
симптом. Но внимание! Т.нар. въшков 
сърбеж не се проявява при всички 
засегнати – той се наблюдава едва 
при около една трета от заразените. 
При това за сърбежа на скалпа може 
да има други причини.
Ето защо диагнозата се поставя най-
вече въз основата на открити живи 
въшки или гниди (снесените от тях 
яйца) в косата. При установено зара-
зяване, трябва да бъдат прегледа-
ни всички членове на семейството, 
както и хората, с които засегнатият 
е бил в близък контакт. Най-бързо и 
лесно това става по метода на „мок-
рото разресване“. За целта коса-
та се измива с обикновен шампоан, 
слага се балсам, (който не се отмива) 
и се разресва основно с обикновен 
гребен. Когато косата е добре сре-
сана и гребенът минава лесно през 
нея, тя се разресва на кичури с гре-
бен против въшки (може да се купи 
от аптеката; приложен е и към всич-
ки специализирани препарати). Той 

пичка. Попадналите на хартията час-
тици могат да бъдат огледани най-
добре с лупа за четене. Гребенчето 
може да бъде потапяно и в чаша с 
вода, - тогава паразитите ще изплу-
ват на повърхността. Накрая се отми-
ва балсамът. 
Ако по косата бъдат открити въшки, 
трябва да се вземат бързи мерки за 
обезпаразитяване.

Пърхут или въшки?
Често пъти въшките и техните голе-
ми колкото главичка на карфица яйца 
(гниди) погрешно се приемат за пърхут, 
остатъци от сух шампоан или спрей 
за коса. Затова е полезно да се знае, 
че кръвосмучещите паразити снасят 
яйцата си в най-топлите участъци на 
главата – зад ушите, на тила, във 
вътрешната част на косата. Гнидите 
са разположени близо до основата 
на косъма и са здраво прикрепени 
към него с водонеразтворимо „лепи-
ло“, което прави отстраняването им 
доста трудно. Те са с овална форма 
и не могат да бъдат нито отмити, нито 
премахнати чрез разресване. Добре е 
да се знае, че живите гниди „пукат“, 
когато се стиснат между ноктите. 
Белите яйчени обвивки, които са на 

може да бъде от метал, пластмаса 
или естествен каучук, важно е отсто-
янието между зъбците да е не повече 
от 0,2 мм. След всяко прокарване на 
гъстото гребенче по косата, то тряб-
ва да се инспектира за въшки, зато-
ва е добре всеки път да се изтрива в 
бяла кухненска хартия или носна кър-

Повечето хора намират въшки-
те отвратителни. Те асоции-
рат малките паразити с мръ-

сотия, немърливост и немита коса. 
Наличието на въшки обаче по ника-
къв начин не е свързано с липсата на 
хигиена. Още преди години учените 
са доказали, че на въшките им е  без-
различно колко често се къпе жер-
твата. Те снасят яйцата си безраз-
борно във всяка коса, до която успе-
ят да достигнат.
Най-често засегнати са децата 
между 4 и 14 години, между които 
най-предпочитани са 8 - 12-годиш-
ните. Възпитатели, учители и роди-
тели също могат да бъдат заразе-
ни, но като цяло косите на възраст-
ните се обитават по-рядко от парази-
ти. Инсектите се разпространяват от 
коса на коса и макар да не могат нито 
да летят, нито да скачат, пълзят отно-
сително бързо. Достатъчно е кратко 
допиране на глвите или прегръдка, 
за да преминат от една коса на друга. 
Това, разбира се, не бива да се пре-
експонира и от страх от заразяване да 
се ограничават социалните контакти. 
Сигурни средства за превенция също 
не съществуват. Единствено хора-
та, живеещи в пълна изолация биха 
могли да се се чувстват защитени. 
Най-добрата превенция е да се реа-
гира бързо и адекватно при открива-
не на зараза или епидемия в детска-
та градина / училището. Родителите 
трябва да подходят отговорно към 
проблема: да предупредят веднага в 
учебното заведение и да вземат бързи 
мерки за обезпаразитяване. 

Разпознаване на въшките: 
сърбежът като водещ симптом
Постоянното чесане на главата по 
правило издава наличието на въшки, 
тъй като типичен симптом на зара- 
зяване е силният сърбеж на скалпа. 
Както при ухапването от комар интен-
зивният сърбеж е важен предупреди-
телен сигнал, чиято функция 
е да информира за наличие-
то на кръвосмучещи парази-
ти върху кожата и да привле-
че вниманието към отстраня-
ването им. При първоначал-
но заразяване обаче могат да 
минат 4 до 6 седмици, преди 
да се прояви този характерен 
симптом – период, в който 
въшките могат необезпокоя-
вано да се разпространяват 
върху една или повече глави. 
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разстояние повече от 1 см от скалпа, 
са по правило празни и не носят риск 
от заразяване. След успешно обезза-
разяване те могат да останат с месе-
ци в косата, ако не бъдат отстранени – 
механично с ръце или чрез разресва-
не с предназначено за целта особено 
гъсто гребенче.

Какво представляват  
въшките?
Главовите въшки са паразити, които 
обитават окосмените части на главата 
и като „авантаджии“ се хранят изклю-
чително с човешка кръв. Подобно на 
комарите те са снабдени с жило и 
хоботче, с помощта на които смучат 
кръв от донора си многократно в рам-
ките на деня и нощта. В зависимост 
от това доколко са се насмукали с 
кръв, цветът им варира от светло- до 
тъмнокафяв. Те се захващат по опти-
мален начин за косата и умело се 
придвижват по нея. За целта използ-
ват шестте си подобни на скоби крака 
с кукообразни нокти, които ги правят 
много пъргави и подвижни.
Малките паразити не разполагат с 
крила и независимо какво се говори, 
не могат нито да летят, нито да ска-
чат. Те порастват колкото сусамово 
семе (2 до 3 мм на дължина), зато-
ва са трудни за разпознаване с невъ-
оръжено око.
Времето за развитие и жизненият им 
цикъл е от особено значение за тяхно-

Как се предават?
Различават се две основни форми на 
предаване – директно и индиректно.
При директното заразяване се 
наблюдава пренасяне на паразити-
те от глава на глава, тъй като шест-
краките пълзящи насекоми не могат 
да летят или скачат. Ако косите са 
в контакт, пренасянето от човек на 
човек става в рамките на секунди 
до минути. Това може да се случи 
по време на игра, учене, прегръ-
щане или правене на селфи, кога-
то главите се допират една до друга. 
Особено голям е рискът от заразява-
не в семейството, училището или дет-
ската градина, където е възможно да 
се стигне до епидемия и близо всяко 
3 дете бъде заразено. 
Други фактори, които повишават 
риска от заразяване са:
l дължината на косата – в дълги-
те коси въшките и гнидите остават 
по-дълго време незабелязани. При 
късите коси този риск е два пъти по-
малък;
l цветът на косата – благодаре-
ние на собствения си цвят в кафяви-
те и червените коси главовите въшки 
успяват особено добре да се скрият;
l полът – момичетата са по-чес-
то засегнати от момчетата: не само 
заради по-дългите коси, но и пора-
ди по-тесните физически контакти 
помежду си;

то премахване. Въшките живеят около 
1 месец, като преминават през 3 ста-
дия на развитие – от яйце (гнида) към 
ларва и възрастно насекомо:
 Стадий I - След съвокупяване  
бременните женски снасят яйцата си 
под ъгъл в непосредствена близост 
до началото на косъма (на отстояние 
най-много 1 см от скалпа), като здра-
во ги захващат с водонеразтворимо 
„лепило“. До излюпването на ларви-
те гнидите се отдалечават от скал-
па поради израстването на косата. Те 
са с овална форма и здрав корпус, 
затворени с капак, в който има отво-
ри за дишане.
 Стадий II – Ларвите се излюпват 
след 7 до 10 дни, като разчупват капа-

ка на яйчената си обвивка. Те вече 
могат бавно да се придвижват и вед-
нага започват да смучат кръв, за да 
продължат да се развиват.
 Стадий III – Около 8 до 10 дни 
след излюпването на ларвите въш-
ките достигат половата си зрялост 
и бременните женски могат да сне-
сат своите първи гниди. Паразитът 
живее около 4 седмици и цикълът му 
на развитие е къс. Общо през живо-
та си зрелите женски могат да снесат 
140 до 300 яйца.  Макар цикълът на 
развитие на кръвосмучещите насеко-
ми да благоприятства бързото и маси-
рано размножаване, при засегнатите 
най-често се откриват по-малко от 10 
въшки на глава.
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l регионът – по-гъсто населените 
местности са по-често засегнати от 
по-слабо заселените;
l сезонът – разпространението на 
въшки подлежи на сезонен ритъм. 
След лятната ваканция от средата 
на септември до края на октомври е 
пиковият сезон на тяхното разпрос-
транение.
Индиректните заразявания, при 
които въшките се пренасят чрез 
предмети, влизащи в контакт с коса-
та (шапки, четки или ластици за коса, 
възглавници и пр.), са редки изклю-
чения. Главовите въшки предпочи-
тат да не напускат окосмените части 
на главата. Те им осигуряват благо-
приятна среда за живот, към която са 
оптимално приспособени - с посто-
янна температура на скалпа от 28-29 
градуса и форма на човешката коса, 
която им позволява пъргаво да се 
придвижват по нея със скорост до 
23 см на минута. При това огладня-
ват на всеки 4 до 6 часа и смучат 
кръв. Попаднали извън главата, те не 
могат правилно да се придвижват и 
толерират липсата на храна за кратко 
време. След това отслабват, парали-
зират се, изсъхват и при стайна тем-
пература най-често умират в рамки-
те на 2 дни. По същите причини пре-
насянето на паразитите от домашни 
животни или чрез водата, например 
в басейн, е малко вероятно. Въшките 
могат да преживеят максимум 55 часа 
извън хазяина си, затова няма осно-
вание за истерия. Едно изследване е 
показало, че не е била открита нито 

една въшка в шапките и шаловете 
на 1000 заразени ученици. Не било 
открито нищо и на пода на класните 
им стаи, тъй като падане от „хазяи-
на“ също се наблюдава много рядко. 
По косите на изследваните ученици 
за сметка на това били открити над 5 
000 въшки. Дори по възглавниците на 
деца с много силно паразитно заразя-
ване могат да бъдат открити най-мно-
го няколко ларви сутрин.

Обезпаразитяване: миене, 
ресане, миене, ресане 
За да се отърве човек от неприятни-
те паразити, експертите препоръчват 
комбинация от два метода: прила-
гане на препарат против въшки и 
ресане. Първо косата трябва да се 
третира с избрания от аптеката пре-
парат. Ако се спазват точно описа-
ните в листовката на продукта пре-
поръки, още при първата употреба 
би следвало всички въшки на глава-
та да са умъртвени и детето може да 
отиде на детска градина или учили-
ще. Много често обаче здраво зале-
пените за косата гниди преживяват 
първата процедура. Затова е важно 
лечението да се повтори след 8 до 10 
дни, когато ларвите са се излюпили.
Допълнително косата трябва основ-
но, на кичури да се среши минимум 4 
пъти – в 4 последоветелни дни след 
ставане от сън по метода на „мокро-
то разресване“, описан по-горе. Това 
подобрява лечебния ефект, тъй като 
чрез ресането се отстраняват ожи-
велите въшки и прясно излюпили-
те се ларви.
За избора на подходящ препарат 
може да се посъветвате със специа-
лист или с аптекар, но е добре да зна-
ете, че не всеки понася класически-
те химически средства, които съдър-
жат инсектициди. За  бременни и кър-
мещи жени, бебета и малки деца те 
при всички случаи не са подходящи. 
По-безвредна алтернатива са разра-
ботените на базата на силикони сред-
ства, които проникват в отворите за 
дишане на паразитите и ги задуша-
ват. Ефективността на тези препара-
ти е доказана, при това терапевтич-
ното им приложение има предимство-
то, че могат да бъдат прилагани мно-
гократно без развитие на резистент-
ност, наблюдавано при химическите 
препарати. n
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ПАДА ТИ КОСАТА?  
НЕ СИ ГУБИ ГЛАВАТА

Косопадът рядко се дължи на заболяване: в 95% 
от случаите прекомарната загуба на коса е гене-
тично обусловена. От чисто медицинска гледна 
точка той не изисква лечение. Много засегнати 
обаче се чувстват силно обременени от пробле-
ма и търсят ефективни начини на терапия.

Какво е косопад?
Медиците говорят за косопад (Effluvium 
capillorum), когато на ден падат пове-
че от 100 косъма. Ако опада тако-
ва количество, че косата видимо да 
изтънее и се появят плешиви участъ-
ци, състоянието се определя като ало-
пеция. Най-често срещаната форма 
на косопад е генетично обусловеният 
косопад, известен като андрогенетич-
на алопеция.
Границата между естествения и нуж-
даещия се от терапия косопад е тънка. 
Загубата на определено количество 
коса е напълно нормално. Всеки отде-
лен косъм се обновява постоянно и 

Хората с гъста, лъскава коса 
се възприемат като жизнени, 
млади и здрави, докато загу-

бата на коса най-често се свързва 
със заболяване и старост. Косопадът 
може да окаже потискащо въздей-
ствие с различни последици: засегна-
тите губят самоувереността и само-
чувствието си, престават да се въз-
приемат като атрактивни, чувстват се 
зле сред хората, угнетени и наблюда-
вани. Това се отразява негативно на 
психиката и качеството им на живот. 
Затова всеки трябва да реши за себе 
си дали и как да подходи към пробле-
ма. Генетично обусловеният косопад 
обаче не може да бъде предотвратен.

също директно от баща на син и той 
да развие подобна на баща си плеши-
вина. Загубата на коса може да се про-
яви и с различна сила между роднини. 
Така децата на плешив баща и майка 
с рядка коса може да не страдат от 
косопад, а на родители с гъсти коси да 
загубят косата си. Андрогенетичната 
алопеция може да се прояви също 
в различна степен – при някои едва 
в напреднала възраст да се появи 
леко проредяванате или отдръпване 
на косата назад, а при други да опада 
напълно в съвсем млада възраст.
Преди всичко мъжете са засегнати 
от андрогенетична алопеция: 7 от 10 
мъже развиват наследствено обусло-
вен косопад в рамките на живота си. 
Но тя не е рядкост и при жените: по 
някое време от живота си 4  от 10 жени 
губят коса вследствие на андрогене-
тична алопеция.
Други форми на косопад са кръговият 
косопад (алопеция ареата), при който 
възникват отделни плешиви места по 
скалпа и дифузният косопад (тело-
генен ефлумиум), при който косата 
равномерно оредява. Но те се сре-
щат сравнително рядко. При 1 до 2-ма 
на 100 души се наблюдава кръгов 
косопад в някакъв период от живота 
им, като мъжете и жените са еднакво 
засегнати. Също дифузният косопад е 
сравнително рядък феномен в сравне-
ние с андрогенетичната алопеция.
Причините за кръговия косопад все 
още не са установени. Според акту-
алните научни познания става въпрос 
за автоимунно заболяване, което най-
често се проявява внезапно, като 
засяга кръгъл или овален невъзпален 
участък от скалпа и може да доведе 
до пълно опадане на косата. Алопеция 
ареата може да засегне също окосме-
ните части по лицето (веждите, мигли-
те и бакенбардите, мустаците и брада-

преминава през цикъл от три фази 
на развитие – анагенна, катагенна 
и телогенна. По време на стадия на 
растеж (анагенната фаза) косъмът 
бива осигуряван с хранителни вещес-

тва чрез корена и расте. При здрав 
човек тази част от цикъла продължава 
между 2 и 6 години, като в този пери-
од клетките са особено податливи на 
увреждания. В продължаващия около 
2 седмици преходен стадий (катаген-
на фаза) косъмът не получава вече 
хранителни вещества и клетките прес-
тават да се делят, докато не настъпи 
фаза на покой (телогенна фаза), която 
продължава от 2 до 4 месеца. В края 
на последния стадий косъмът пада 
и започва нов цикъл. Ако този кръго-
врат бъде нарушен, може да се стиг-
не до косопад.

Причини за загубата  
на коса
От генетично предразположение, хор-
монален дисбаланс или инфекция до 
стрес и липса на желязо - за косопа-
да може да има много причини. Преди 
всичко гените обаче са определящи за 
това дали човек ще развие андрогене-
тична алопеция. Поради факта, че се 
намесват много гени (т.нар. полигени, 
определящи мултифакторна наслед-
ственост), състоянието на косите в 
семейство може да бъде много раз-
лично. При това „рискът“ даден мъж 
да изгуби косата си e свързан по-ско-
ро с майката, т.е. с дядато по майчи-
на линия, отколкото с бащата. Това е 
така, тъй като андрогенният рецептор 
се предва чрез х-хромозомата, която 
се онаследява от майката. До косо-
пад обаче могат да доведат и други 
гени, които се наследяват независи-
мо от пола. Затова предразположени-
ето към косопад може да се предава 
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та при мъжете). Той може да се проя-
ви във всяка възраст, при което опре-
делени плешиви участъци най-често 
се появяват в 20-то и 30-то десетиеле-
тие от живота.
Причините за дифузния косопад 
могат да бъдат най-разнообразни. Към 
тях между другото спадат:
l болести (напр. нарушена функция 
на щитовидната жлеза, инфекции, 
захарен диабет);
l небалансирано хранене (недостиг 
на белтъчини);
l недостиг на желязо;
l хормонални промени или дисбаланс 
(напр. след раждане, по време на кли-
мактериум, при започване или след 
спиране на противозачатъчни сред-
ства и др.);
l прием на медикаменти като ACE 
инхибитори, бетаблокери, хепарин или 
химиотерапия с цитостатици;
l вредно лъчение чрез лъчетерапия 
или свързано със злополука облъч-
ване;
l външни обстоятелства като замър-
сена околна среда, отравяне, непра-
вилна грижа за косата; 
l стрес.

Андрогенетична  
алопеция при мъжете  
и жените
Генетичното предразположение към 
косопад e свързано с факта, че кос-
меният фоликул реагира чевстви-
телно на мъжките полови хормони. 
Това обаче не означава, че мъжете 
или жените с косопад имат повече тес-
тостерон в кръвта си. За да бъде обяс-
нен механизмът на андрогенната ало-
пеция, е добре да се обърне поглед 
към структурата на космения фоли-
кул, който се състои от два вида жлези 
- мастна и потна, притежава мускул 
за повдигане на косъма, снабден е с 
разположени по цялата му дължина 
нервни влакна и е богат на кръвонос-
ни съдове. Предразположението на 
мъжете към оплешивяване се дължи 
на факта, че кръвоносните съдове на 
космения фоликул страдат от повише-
на чувствителност към мъжките поло-
ви хормони (андрогените), в частност 
към дихидротестостерона (ДХТ), но 
също към 5-алфа-редуктаза - фер-
мент, който превръща тестостерона 
в дихидротестостерон. С повишавене 
количеството на андрогените в пери-
ода на половото развитие кръвонос-
ните съдове получават спазми, които 
нарушават доставката на хранител-
ни вещества в космения фоликул. При 
това поради наличието на определе-
ни гени фоликулът притежава необи-
чайно много рецептори, с които мъж-

ките хормони тестостерон и ДХТ могат 
да се свързват. ДХТ от своя страна 
съдейства за скъсяване фазата на 
растеж на косъма, а това се отразя-
ва негативно на цялостния цикъл на 
развитие на косата: космените фоли-
кули постоянно се свиват (миниатю-
ризират), в резултат на което възниква 
оплешивяване. Свръхчувствителност 
към андрогените обаче притежават не 
всички косми по тялото, а само кос-
мите от определени зони на главата 
– т.нар. хормонално чувствителни 
зони. От разбирането на този меха-
низъм следва и основният принцип на 
лечение. Той при всички положения не 
е свързан с потискане производството 
на мъжки хормони в организма, осо-
бено когато тяхното съдържание е в 
норма, а с намаляване чувствител-
ността на фоликулните кръвоносни 
съдове в андрогенно чувствителните 
зони на главата, които обхващат чело-
то, темето и тила. 
Актуални научни изследвания посоч-
ват и друга възможна причина за гене-
тично обусловения косопад. При хора 
с андрогенетична алопеция се наблю-
дава повишено производство на 
простагландин D2 – субстанция, която 
активно потиска образуването на коса. 
Провеждат се допълнителни изследва-
ния, които да докажат тези резултати.
Наблюдаваният при жените наслед-
ствено обусловен косопад също се 
дължи на генетична промяна на косме-
ните фоликули, които реагират свръх-
чувствително на мъжките полови хор-
мони (андрогени). При това най-чес-
то той прогресира рано – при всяка 
2-ра засегната жена се проявява види-
ма загуба на коса още между 20 и 

андрогените в генетично „обременени-
те“ космени фоликули, което ги увреж-
да, води до миниатюризирането им и 
впоследствие до косопад.

Дължащ се на  
химиотерапия косопад
При цяла поредица ракови заболява-
ния се назначава химиотерапия, чиято 
цел е да се спре растежът на злока-
чествените клетки, които унищожават 
здравите. Косопадът е често среща-
на нежелана странична реакция при 
подобна терапия. Това се дължи на 
факта, че много от прилаганите меди-
каменти (цитостатици) оказват особе-
но силно действие на клетките, които 
бързо растат и често се делят. Освен 
раковите клетки в организма това са 
образуващите лигавиците (напр. сто-
машните и чревните), кръвните клетки 
и тези на космените фоликули. 
Подложените на химиотерапия хора 
изгубват в рамките на няколко седми-
ци голяма част от косата си, тъй като 
медикаментите увреждат всички кос-
мени фоликули, които по време на 
терапията са във фаза на растеж – 
обичайно 80 до 90% от цялата коса. 
Те опадат 2 до 4 седмици след увреж-
дането или се чупят близо до скал-
па. На главата се задържат космите, 
които по време на лечението са във 
фаза на покой. Но поради факта, че 
дори без химиотерапия тя продължава 
2 до 4 месеца, след това време опада 
и тази коса.
Дължащата се на химиотерапия загу-
ба на коса е форма на дифузен косо-

пад и тя опада равномерно на всич-
ки места по окосмената част на глава-
та. След края на лечението в рамки-
те на няколко седмици косата израст-
ва отново, тъй като космените фоли-
кули като цяло добре се възстановя-
ват от увреждането. Ако на пациента 
е приложена нискодозирана химиоте-
рапия, е възможно да не опада цялата 
коса, а само да отслабне и се прореди. 
Околните забелязват косопада, едва 
когато някой загуби повече от полови-
ната си коса. 

Спиране на косопада
От медицинска гледна точка при косо-
пад терапия не е наложителна, тъй 
като най-често той не се дължи на 
заболяване и сам по себе си не пред-
ставлава болест. Ако обаче съществу-
ва здравословен проблем, който при-
чинява загубата на коса (напр. при 
дифузен косопад), е важно да се уста-
нови причината.
Независимо от здравословния статус 
обаче много хора страдат или се пла-
шат от плешивост и започват да си 
задават въпросите: как да спра загуба-
та на коса и кои средства срещу косо-
пад действително помагат?
Няма еднозначен отговор на тези 
въпроси, тъй като причините за опада-
не на косата са различни. 
Малко са активните съставки, които 
могат да повлияят наследствено обу-
словения косопад. Терапевтичният 
успех при андрогенетична алопеция 
зависи до голяма степен от стадия на 
загуба на коса. При мъжете специалис-

30-годишна възраст. Особено уязви-
ми обаче са жените в климактериум 
поради хормоналните промени, които 
ускоряват загубата на коса. При жени-
те най-често не са засегнати космени-
те фоликули от определени зони, а се 
наблюдава общо изтъняване и оре-
дяване на косата, докато не започне 
да прозира скалпът.
При това за разлика от наблюдаваната 
при мъжете андрогенетична алопеция, 
за косопада при жените са отговорни 
други ензими. Докато при мъжете важна 
роля играе ензимът 5-алфа-редуктаза, 
при жените от голямо значение е ензи-
мът ароматаза, който променя мъжките 
хормони (андрогени) в женски (естроге-
ни). При засегнатите от андрогенетична 
алопеция жени той е по-малко активен, 
отколкото при здравите. Вследствие на 
това се повишава концентрацията на 
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тите различават общо 7 стадия (като 
стадий 1 се определя напълно здрава-
та коса, а като стадий 7 - пълното опле-
шивяване). При това е важно терапия-
та да започне отрано и да се провежда 
последователно. Поради факта че при 
генетично обусловения косопад коре-
ните на космите закърняват, е почти 
невъзможно да се реактивира расте-
жът, когато вече се е образувала пле-
шивина. Който се травмира прекомер-
но от образувани вече плешиви участъ-
ци, може да помисли за присаждане на 
коса или други средства за прикриване-
то им като подходяща прическа, екстен-
шъни, тупе или перука. 
Най-обещаващи са резултатите от сред-
ства, съдържащи активните съставки 

зват външно прилагани средства с 
миноксидил:
 За мъже: Отпусканият без рецепта 
5%-ов разтвор се нанася върху скалпа 
два пъти дневно (сутрин и вечер). Той 
е подходящ за мъже над 18 години с 
лек до среден наследстевено обус-
ловен косопад. Алтернативно актив-
ната съставка може да се предлага 
под формата на пяна. Миноксидилът 
спира косопада при 9 от 10 мъже, 
като при всеки втори косата видимо 
се сгъстява.
 За жени: Много изследвания свиде-
телстват за позитивен ефект при нана-
сяна на 2%-ов разтвор на миноксидил 
два пъти дневно. При повечето жени 
косопадът спира, при близо всяка 
втора косата се сгъстява по време на 
прилаганото лечение. Използването 
на миноксидил при жените е терапия 
по избор. Тя е подходяща за жени над 
18 години за предотвратяване на косо-
пада и подобряване състоянието на 
косата. За жени се предлага и пяна, 
съдържаща 5%-ов миноксидил. 
На какаво се дължи позитивното дей-
ствие на миноксидил до голяма степен 
остава неизяснено. Изследователите 
предполагат, че активното вещество 
стимулира косата. В началото пре-
паратът се е прилагал за лечение на 
високо кръвно налягане, а пониква-
нето на коса било забелязано като 

финастерид и миноксидил. Те се прила-
гат за спиране на по-нататъшното опада-
не на косата и за регулиране на възобно-
вения растеж. Съдържащи хормони таб-
летки не се препоръчват за терапия на 
андрогенетична алопеция при жени, тъй 
като са неефективни с изключение на 
определени хормонални заболявания, 
които са пряко свързани със загубата на 
коса. В тези случаи лечението трябва да 
се дискутира с ендрокринолог.

Ефективни  
терапевтични средства
Средства срещу косопад  
за външно приложение 
Мъжете и жените с андрогенетична 
алопеция могат успешно да изпол-

страничен ефект от терапията. Това 
довело до разработването на локал-
ни форми за приложение, като раз-
твор и пяна. Медикаментът разши-
рява малките кръвоносни съдове на 
скалпа и стимулира клетъчната про-
лиферация. При това подобрявайки 
кръвооросяването на скалпа, минок-
сидилът води до по-добро снабдява-
не на космените фоликули с кисло-
род и хранителни вещества, улесня-
ва отстраняването на отпадните про-
дукти от обмяната, натрупаните токси-
ни и свободни радикали в областта на 
скалпа. Независимо от добрите резул-
тати обаче е трудно да се предвиди в 
каква степен ще се повлияе косопадът 
от терапията при всеки отделен случай 
и дали действително ще се преуста-
нови загубата на коса. Доколко ефек-
тивно е лечението може да се уста-
нови от лекар след 6-месечно после-
дователно приложение на избраното 
средство. При спиране на лечението 
косопадът може да се възобнови. 
При някои хора е възможно в началото 
на терапията миноксидилът да дове-
де до ефект, който би могъл да разко-
лебае мнозина. След 4 до 8 седмици 
може да настъпи увеличена загуба на 
коса. Независимо от страховете обаче 
според специалистите тази реакция 
е свидетелство за това, че терапията 
работи. Възможните нежелани стра-
нични действя са редки и  най-често 
са свързани със зачервяване, паре-
не, лющене на скалпа или алергич-
на реакция. При жените може да се 
наблюдава поява на нежелано окос-
мяване по лицето и / или тялото (най-
вече при попадане на препарата върху 
кожата в зони извън скалпа – челото, 
врата, гърба). Добре е да се знае също 
така, че миноксидилът не е активно 
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вещество за лечение на алопеция, а е 
симптоматично средство за забавяне 
прогресирането на косопада и намаля-
ване на видимите му прояви.
Средства срещу косопад  
за орално приложение 
Перорално, под формата на таблет-
ки или капсули, миноксидилът се 
използва сравнително рядко (предим-
но при съпътстваща хипертония), осо-
бено при наличието на по-ефектив-
ни и безопасни лекарствени средства 
за вътрешно приложение срещу косо-
пад. Такова е например изписваният 
по рецепта финастерид, подходящ 
само за мъже над 18 години с андро-
генетична алопеция. За деца, младе-
жи и жени средството не се препоръч-

За неуспешни от експертите се счи-
тат терапиите със следните активни 
вещества:
l Калциневринови инхибитори (като 
такролимус или пимекролимус);
l Генетично проектирани белтъци, 
които противодействат на присъщи 
на организма белтъчини (като алефа-
цепт, етанерцепт).
Средства срещу  
дифузен косопад
Лечението на дифузния косопад 
(дифузна алопеция) е свързано с при-
чината за неговата поява, която може 
да се дължи на заболяване, странично 
действие на медикамент, състояния на 
недостиг в организма и пр. Ето защо 
от основно значение е изясняване на 
причината и при възможност нейно-
то отстраняване, неутрализиране или 
компенсиране. Добър ефект може да 
окаже поддържащото симптоматич-
но лечение с прилаган върху скалпа 
2%-ов разтвор на миноксидил.

Протичане  
и превенция на косопада
Косопадът може да се развие по раз-
лични начини:
l При андрогенетичната алопеция 
важи: колкото по-късно започне косо-
падът, толкова по-бавно прогресира;
l Протичането на дифузния косопад 
зависи от съпътстващото заболяване 
или свързаната с появата му друга при-
чина. Ако тя бъде неутрализирана или 
заболяването успешно лекувано, про-
блемът с косопада бързо отшумява;
l Протичането на кръговия косо-
пад може да бъде много различно. 
При всеки трети пациент заболяването 
изчезва от само себе си в рамките на 6 
месеца. При други плешивите участъ-
ци могат да се задържат с години, да се 
разраснат и да се стигне до пълно опа-
дане на косата и окосмяването по лице-
то (брада, мустаци, вежди, мигли). 

ва. Финастеридът се приема веднъж 
дневно под формата на таблетка  
(1 мг на ден). Активното вещество 
спира преобразуването на тестос-
терона в по-силно въздействащия на 
космените фоликули дихидротестос-
терон. Но поради факта че повли-
ява хормоналната обмяна, може да 
доведе до нежелани странични реак-
ции като нарушения на потентността. 
Дали терапията с финастерид е ефек-
тивна, трябва да се провери от лекар 
след 6- и 12-месечно последователно 
приложение. Действието му продъл-
жава дотогава, докато се приема съот-
ветният препарат. След спирането му 
косопадът се възобновява.
Средства срещу кръгов косопад 
Кръговият косопад e в основни линии 
обратимо, подлежащо на лечение 
заболяване. При повечето засегна-
ти след известно време се наблюда-
ва подобрение и на оголените участъ-
ци отново пониква коса. Затова преди 
прилагането на медикаментозна тера-
пия е добре да се изчака известно 
време, но това зависи от индивиду-
алната болестна картина и възмож-
ността или желанието на пациента да 
изчака. Лечението на алопеция ареата 
зависи от стадия и прогресирането на 
косопада. Обичайно се прилагат след-
ните терапии:
l Перорална имунотерапия с актив-
ното вещество DCP (дифенилцикло-
пропенон, дифенципрон), който не е 
разрешен като медикамент, терапията 
се провежда като т.нар. „индивидуален 
опит за лечение“;
l Цинк;
l Възможно е прилагането на терапия 
с глюкокортикоиди (кремове, разтво-
ри, пяна, таблетки) за няколко седми-
ци, за да се спре разпространяването 
на косопада;

Както наследствено обусловената 
загуба на коса, така и кръговият 
косопад не могат да бъдат пред- 
отвратени. По тази причина не са 
познати ефективни методи за превен-
ция. За сметка на това някои форми 
на дифузен косопад могат да бъдат 
избегнати при балансирано хранене 
с достатъчна доставка на белтъчи-
ни, желязо и други хранителни вещес-
тва, които благоприятстват здравето и 
доброто състояние на косата. n




