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За нас е изключителна привилегия да помогнем за представянето на тази 
нова оценка на тежестта от последствията на Международната федерация 
по аксиален спондилоартрит (ASIF). Съкращаването на времето за поставяне 
на диагнозата за аксиален спондилоартрит (аксСпА) е кауза, от която се 
вълнуват всички засегнати от това състояние. Всеки, който е видял или изпитал 
променящите живота последствия от прогресията на болестта аксСпА, знае, 
че сегашното средно глобално забавяне от повече от седем години просто 
не е приемливо, особено като се има предвид, че обикновено се появява за 
първи път на двадесетгодишна възраст. Това е забавяне, което за съжаление 
е присъщо за всяка една от организациите-членки на ASIF. В Европа, Америка, 

Азия, Африка или Океания всеки от нашите членове знае безброй сърцераздирателни истории на хора, 
които са принудени да чакат невъобразимо дълго за поставяне на диагноза. Хора, които същевременно 
трябва да се справят и с осакатяващата физическа и психическа болка, която върви неразделно със 
заболяването. 

Всяка забавена диагноза означава един живот, променен завинаги. Всяка забавена диагноза представлява 
човек, непоет от системата на здравеопазването. Имено заради това ASIF е съставила новия си 
проект „Забавяне на диагнозата“. Проектът цели да хвърли светлина върху област, която постоянно 
е пренебрегвана и недостатъчно призната. Участието в нашите събития от Глобалния форум, които 
обединиха пациенти с аксСпА и експерти от двадесет и три държави, беше голяма чест по времето на 
мандата ми като президент на ASIF. Почувствах се смирен, но и насърчен, когато слушах историите на 
всички хора със забавена диагноза за аксСпА и многото препятствия, пред които те са се изправили, за да 
получат диагнозата. Надяваме се да разкажем тези истории на следващите страници и да покажем защо 
сега е моментът най-после да се заемем сериозно с промяната в начина, по който axSpA се диагностицира 
по целия свят. Благодаря, че сте част от нашето пътуване. 

Живко Янков – президент на ASIF и човек, живеещ с аксСпА (България) 

Аксиалният спондилоартрит е голямата страст на моята кариера. 
Забележително е да се види докъде сме стигнали в разбирането на болестта 
и нейното лечение, дори само в рамките на две десетилетия. Въпреки 
че в момента няма лечение, сега имаме биологични лекарства и други 
нововъведения, свързани с аксСпА, които могат да променят прогнозата на 
пациента и да коренно да преобразят жизнената му перспектива. Това може да 
бъде решаващо за някой, който иска да създаде семейство или да преследва 
своите професионални цели, вместо да страда от обезсърчаваща физическа 
болка, депресия и социална изолация. 

Прогресивният характер на аксСпА означава, че колкото по-дълго време 
е необходимо за осигуряване на достъп до това променящо живота лечение и грижи, толкова по-
затруднено ще бъде ежедневието на хората с тази диагноза. Реалността е такава, че през седемте 
години, които понастоящем забавят средно диагностицирането на аксСпА, заболяването вероятно ще 
е причинило необратими щети, което прави контролирането му още по-трудно и скъпо. Постигнат е 
голям напредък в почти всяка област на аксСпА, но по отношение на ключовата област – намаляване на 
забавянето на диагнозата – трайно не може да се постигне напредък. Силно се надявам, че този доклад, 
както и работата на ASIF и всички, които са рамо до рамо с тях, най-накрая могат да помогнат за постигане 
на напредък, който е толкова належащ.

Д-р Ксенофон Баралякос – професор по вътрешни болести и ревматология, Рурски университет в гр. Бохум 
и президент на Международното дружество за оценка на спондилоартрита (Германия) 

Предговор
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Обобщено изложение

Аксиалният спондилоартрит (аксСпА) обхваща 
редица хронични, прогресиращи възпалителни 
състояния, които оказват огромно влияние върху 
милионите хора, засегнати от болестта по целия 
свят. Обременяването идва до голяма степен 
от значителното забавяне в получаването на 
потвърдена диагноза, което в момента е средно 
около седем години от първоначалната проява на 
симптомите. 
Понастоящем аксиалният спондилоартрит (аксСпА) 
остава нелечим, но през последните десетилетия има 
значителен напредък в разбирането ни за болестта 
и подобрения в средствата, с които разполагаме за 
нейното лечение. Въпреки тези постижения, напредъкът 
по света за съжаление е много по-ограничен в 
постигането на навременно диагностициране на аксСпА. 
В крайна сметка пациентите, диагностицирани през 
последните години, изпитват закъснения, много сходни 
с тези през 1990-те и 2000-те години.

ASIF и общността на заинтересованите от аксСпА смятат, 
че това е неприемлива реалност, с която трябва спешно 
да се заемем. Постигането на напредък е особено важно 
поради ранната поява на заболяването – обикновено се 
проявява при лица в двадесетте им години – и неговия 
прогресивен характер. Колкото по-дълго отнема 
поставянето на диагнозата, толкова по-лошо ще бъде 
състоянието на пациента. Седемгодишното изчакване за 
диагноза може да доведе до необратими щети и често да 
превърне живота на млад човек в период на интензивни 
физически и психически трудности.

Недиагностицираният и лошо управляван аксСпА не 
само ще ограничи способността на индивида да участва 
пълноценно в обществото и да поддържа пълноценна 
заетост. Той ще доведе и до допълнителни нужди и 
разходи за здравни грижи, което означава, че имаме 
ясното задължение, както морално, така и икономическо, 
за намаляване на забавянето на диагнозата.

Както е посочено в този доклад, диагностицирането 
на аксСпА не е лесен процес и съществуват редица 
предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, 
за да се намали седемгодишното забавяне. Въпреки това 
ние имаме по-добро разбиране на тези препятствия 
от всякога, също така има обнадеждаващи признаци 
за напредък по цял свят за това как да ги преодолеем. 
Надяваме се, че сега можем да надграждаме, за да 
гарантираме, че всички системи на здравеопазването 
ще дадат на аксСпА приоритета, който заслужава, и ще 
създадем бъдеще, в което на никого, който живее с това 
състояние, няма да се налага да чака седем години за 
диагноза.

“
Постигането на напредък е особено 
важно поради ранната поява на 
заболяването – обикновено се проявява 
при лица в двадесетте им години – и 
неговия прогресивен характер.
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Препоръка 1: 
Ръководителите на здравеопазването и лицата, вземащи 
решения на държавно ниво, трябва да се включат в 
национални разговори относно текущото местно ниво на 
забавяне на диагнозата за аксСпА и да разберат важността 
на намаляването на това забавяне, като го превърнат в 
приоритет на здравната политика. 

Препоръка 2: 
Необходими са по-мащабни разяснителни кампании, за да 
се повишат знанията и разбирането на аксСпА сред хората и 
обществото като цяло.

Препоръка 3: 
Трябва да се търсят възможности за създаване на 
подходи, базирани на сътрудничество, за справяне с 
предизвикателствата на диагностицирането на аксСпА, 
като се използва потенциална подкрепа от редица местни 
партньори. 

Препоръка 4: 
Диагностицирането на аксСпА не е лесно, но се увеличават 
примерите за най-добри практики за поставяне на 
ранна диагноза. Ръководителите на здравеопазването 
трябва да повишат осведомеността за тези практики в 
националните мрежи по ревматология и обща медицина 
и да подкрепят тяхното прилагане в съответствие с 
местните обстоятелства.

Препоръка 5: 
Инициативите срещу забавеното диагностициране 
на аксСпА на национално или местно ниво трябва да 
бъдат подкрепяни от солиден набор от данни, за да се 
подпомогне оценяването на тяхната ефективност и да 
се изгради по-устойчива база от доказателства, от която 
другите да се възползват.

Като част от разработването на този доклад чухме примери 
за различни локални подходи, даващи представа за реалните 
възможности, които съществуват за промяна на начина за 
диагностициране на аксСпА. Тези примери помогнаха за 
идентифицирането на следните пет препоръки на висше ниво, 
които според нас могат да предизвикат така необходимата промяна 
на национално ниво. 

Препоръки

1

2

3

4

5
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Въведение

Съдържанието на този доклад ще помогне да 
се изгради по-ясна представа за това какво 
представлява аксиалният спондилоартрит (аксСпА) 
и какви обременености се проявяват при него. То ще 
посочи съществуващите препятствия за поставяне на 
навременна диагноза, заедно с примери за най-добри 
практики от цял свят за намаляване на забавянето на 
диагнозата. Тази информация помага за извеждане 
на основните препоръки и придружаващия ги призив 
за действие към всички заинтересовани страни, 
участващи в организацията, предоставянето и 
подкрепата на грижите за аксСпА.

Докладът представлява основна част от кампанията 
на ASIF относно Забавяне на диагнозата. Кампанията 
се стреми да задълбочи разбирането на глобално 
ниво на факторите, които допринасят за настоящото 
забавяне на диагностицирането на аксСпА, което 
средно е седем години, и бремето, с което това 
забавяне натоварва отделните хора. 

Като част от кампанията през есента на 2020 г. се 
проведоха две виртуални събития на Глобалния 
форум, които събраха пациенти, изследователи, 
ревматолози, физиотерапевти и други лица, 
участващи в управлението и подкрепата на грижите 
за аксСпА от цял свят.

На събитията на Глобалния форум се представи 
уникална платформа за експерти от различни 
системи и среди на здравеопазването, които да 
проучат и споделят своя опит със забавянето на 
диагнозата за аксСпА, тяхното мнение за факторите, 
допринасящи за забавянето, и стъпките, които могат 
да бъдат предприети, за да се намали това забавяне. 

Резултатите от тези дискусии помогнаха за 
директното запознаване с констатациите в този 
доклад и се надяваме, че той ще продължи да 
предоставя ценна информация за ASIF и за аксСпА на 
по-широката общественост.

СЪБИТИЯ ВЪВ 
ВИРТУАЛЕН ФОРУМ

2

ЕКСПЕРТИ ПО 
аксСпА ДЕЛЕГАТИ 
НА ВСЯКО 
СЪБИТИЕ

45

ПРЕДСТАВЕНИ 
ДЪРЖАВИ

23

УЧАСТВАЩИ 
КОНТИНЕНТА

5

Събития от виртуалния Глобален форум на 
ASIF: Предоставяне на уникална глобална 
перспектива относно забавянето на 
диагнозата за аксСпА

НАД
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Какво е аксиален спондилоартрит?

Колко често се среща аксиалният спондилоартрит?

Колко време отнема диагностицирането на аксиален спондилоартрит?

Въздействие върху живота с аксСпА

Какво е аксиален спондилоартрит?

Основни статистики относно 
забавянето на диагнозата за 
аксиален спондилоартрит
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значение при спондилоартрита. 2013 г.. Стави, кости, гръбначен мозък; 80(6):582-585. 13. Странд В., Синг Дж. Обременяване на пациента, страдащ от аксиален спондилоартрит. 2017 г. Журнал по клинична ревматология; 23: 
383-391. 14. Жао С., Тонг, Д., Милер, Н. и др. Разпространението на депресията при аксиален спондилоартрит и нейната връзка с болестната активност: систематичен преглед и мета-анализ. 2018 г. Проучване и терапия на 
артрита; 20, 140. 15. Мартиндейл Дж. и др. Влиянието на анкилозиращия спондилит/аксиалния спондилоартрит върху производителността на труда. 2015 г. Най-добри практики и изследвания в клиничната ревматология. 16. 
Бунен А., Коръс А., Мидема Х. и др. Оттегляне от работа, поради нетрудоспособност при пациенти с анкилозиращ спондилит. 2001 г. Анали на ревматичните заболявания 60(11):1033e9.

Аксиалният 
спондилоартрит 
(аксСпА) е болезнено 
хронично възпалително 
заболяване, което засяга 
основно гръбначния 
стълб и сакроилиачните 
стави.1

Оценено глобално разпространение на 
аксСпА.4

Средното време понастоящем за 
диагностициране на аксСпА след появата 
на симптомите. През това време могат 
да възникнат необратими и променящи 
живота увреждания.6,7,8

АксСпА се свързва с широк спектър от други 
клинични характеристики, включително:13

Симптомите на 
АксСпА обикновено 
се проявяват през 
третото десетилетие 
от живота.2

Средното време за диагностициране е 
почти същото, както преди 20 години.9 

До 64% – разпространение 
на депресия сред хората, 
живеещи с аксСпА.14

АксСпА се 
характеризира с 
„обостряния“, при 
които симптомите 
могат внезапно 
да се усилят за 
неопределен 
период от време.3

Това се равнява на около 1 от 160 до 1 
от 300 души, които живеят с аксСпА в 
световен мащаб.5

Може да отнеме 2 години повече, за да се 
диагностицира аксСпА при жените, поради 
остарели убеждения, че заболяването 
засяга предимно мъже.10,11

75% от хората, живеещи с аксСпА, 
са съобщили за трудности при 
намирането на работа поради тяхното 
състояние.7 При тях също така има 
три пъти по-голяма вероятност за 
напускане на работа.15,16 

Ранното диагностициране и интервенция са важни за забавяне прогресията на  
аксСпА и спомагат за подобряване на контролирането на симптомите.12

64% 75%

1 на 160 
–1 на 300

МЕЖДУ  
0,32–0,7%

• сърдечно-съдово 
заболяване

• Диабет
• бъбречно 

заболяване
• възпалително 

заболяване на 
червата

• eнтезит
• периферен 

артрит 
• yвеит
• Дактилит
• oстеопороза

СРЕДНО 
ДИАГНОСТИЦИРАНЕ7 ГО

Д
И

Н
И 2 ГОДИНИ 

ПОВЕЧЕ ПРИ 
ЖЕНИТЕ1990-те 2010-те

Средно време за диагностициране

Оценен брой хора, които 
живеят с аксСпА.4,5

24,6-53,9 
МИЛИОНА
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Какво е аксиален спондилоартрит?
Аксиалният спондилоартрит (аксСпА) е обединяващ 
термин, който включва редица хронични възпалителни 
състояния, засягащи гръбначния стълб, най-вече 
нерентгенографски и рентгенографски аксиален 
спондилоартрит (известен също като анкилозиращ 
спондилит).1,2 Това е заболяване, характеризиращо се с 
поява в ранна възраст, със симптоми, които обикновено 
се проявяват за първи път през третото десетилетие 
от живота.3 Заболяването се характеризира също с 
„обостряния“, където симптомите и болката, свързани със 
състоянието, могат внезапно да се усилят за неопределен 
период от време.4 

Колко често се среща заболяването?
Въпреки ниската обща осведоменост за тези болезнени 
и прогресивни форми на възпалителен артрит, аксСпА 
далеч не е рядко срещан. Оцененото разпространение на 
аксСпА е около 0,32% - 0,7% от световното население, със 
значителни разлики в различните географски региони.2,6 
Ако това разпространение се приложи към последните 
оценки на населението на ООН, то съответства на 
глобално изчислена група от пациенти с аксСпА между 
24,6 милиона и 53,9 милиона души, или около 1 на 160 
до 1 на 300 души.6 Основен фактор в разликите на 
разпространението на аксСпА е наличието на гена, който е 
най-силно свързан с това състояние – HLA-B27.2,3 

Какъв е приоритетът на аксСпА в момента  
и как това се отразява на  
забавянето на диагнозата? 
По традиция аксиалният спондилоартрит (аксСпА) е 
подценяван от системите на здравеопазването в цял 
свят. Обратната връзка от организациите членове на 
ASIF на ниво държави неизменно изтъква как знанията и 
осведомеността за аксСпА остават ниски, включително 
сред местните лидери, вземащи решения, и политиците. 
Това беше често повтаряна тема от участниците в 
заседанията на Глобалния форум на ASIF. По-специално 
бе признато, че аксСпА не получава същото време, както 
другите болести, дори в сравнение с тези, които също 
са в сферата на здравните грижи за опорно-двигателния 
апарат – ситуация, която изглежда в противоречие с 
относително значимото въздействие на аксСпА. 

Тази липса на приоритети на национално и наднационално 
ниво вероятно представлява фактор за бавния напредък 
при намаляване на забавянето на диагнозата за 

аксСпА. Въпреки че е постигнат значителен прогрес 
в разработването на нови и ефективни възможности 
за терапия за пациенти с потвърдена диагноза за 
аксСпА, скоростта на диагностициране се е променила 
незначително през последните десетилетия. Данните 
показват, че пациентите с аксСпА, диагностицирани 
през 2010-те, изпитват подобни забавяния като тези, 
диагностицирани през 2000-те и 1990-те години.7 

За да се подчертае допълнително застоят в диагностичния 
прогрес, сравнителните данни на ниво страни от 
1996-2005 г. и 2006-2015 г. показват средно забавяне 
на диагнозата за аксСпА от 6,3 години и 7,4 години за 
съответните периоди от време. 8 По-скорошните данни 
от мащабното проучване от 2017-18 г. на Европейската 
карта на аксиалния спондилоартрит (European Map of Axial 
Spondyloarthritis, EMAS) показват подобни забавяния, като 
диагностицирането отнема средно 7,4 години (макар и 
с леки подобрения в някои области). 9 Други скорошни 
мета-анализи на проучвания за диагностицирането на 
аксСпА установяват сравними продължителни средни 
забавяния по целия свят, въпреки че данните показват, че 
забавянето е по-кратко в страните с висок до среден и с 
нисък до среден доход.10,11

РАЗДЕЛ 1

Класификации 
на аксиалния 
спондилоартрит1
Аксиалният спондилоартрит е 
обединяващ термин, който включва 
следните две класификации:
Рентгенографски спондилоартрит: когато 
пациентите вече са развили ясни структурни 
увреждания на гръбначния стълб или 
сакроилиачните стави, които са видими 
на рентгенова снимка (известен също като 
анкилозиращ спондилит)

Нерентгенографски спондилоартрит: 
когато няма видими структурни увреждания, 
а диагнозата може да се постави по други 
клинични признаци и образна диагностика

Какво представлява аксиалният 
спондилоартрит и какво е 
неговото въздействие?
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За да се представят тези цифри в перспектива, данните 
от клиниките за ранна диагностика на артрит сочат, че 
диагностицирането на псориатичен артрит може да 
отнеме 4 години (около половината от необходимото за 
аксСпА), а диагностицирането на ревматоиден артрит 
може да отнеме 2 години (около 25% необходимото за 
аксСпА).12

Брой проучвания Средно забавяне

Региони на World Health Organization (Световната здравна 
организация)

Европа 34 7,02

Западен Тихоокеански 
регион

7 6,43

Източно 
Средиземноморие 

7 6,62

Северна и Южна 
Америка

4 5,76

Югоизточна Азия 3 6,38

Икономическа категория на Световната банка

Висока 34 7,61

От висока до средна 16 5,38

От ниска до средна 5 5,59

“
Забавянето на диагнозата за аксСпА в 
Норвегия изглежда е едно от най-дългото 
в света и най-лошото в Европа – данните от 
анкета сред пациентите, проведена през 
2011-2012 г., показват средно изчакване 
за поставяне на диагноза от 10-11 години 
за мъже и 12 години за жени. За съжаление 
почти същите резултати са записани в 
изследване на Международната карта на 
спондилоартрит, проведено през 2018 
г. Ясно е, че настоящите ни практики не 
работят.

Имайки предвид тези данни, ние се 
обърнахме към политиците в Норвегия 
относно необходимостта да се заемат с 
тези шокиращи забавяния и да направят 
повече, за да дадат приоритет на 
навременното диагностициране. Тези 
усилия продължават, но ние се надяваме, 
че те биха могли в крайна сметка да 
доведат до въвеждането на „целево“ 
време за диагностициране на аксСпА. 
Въпреки че ще трябва да изясним колко 
точно трябва да продължава всеки 
целеви период – например целеви 
период за направление от първична 
медицинска помощ или целеви период 
за диагностициране след преглед от 
ревматолог – наличието на такъв целеви 
период може да направи състоянието по-
забележимо в съзнанието на здравните 
специалисти и също така би помогнало да 
се започне преодоляването на липсата на 
централно събирани данни за аксСпА. 

Лилан Вермског – ръководител на Асоциация за 
спондилитите на Норвегия

Резултати от мета-анализа на цифрите за 
диагностичното забавяне при аксСпА, според 
регионите на World Health Organization (Световната 
здравна организация) и данните от икономическата 
класа на Световната банка103
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“
Традиционно се смята, че аксСпА се среща по-често при мъжете, но сега разбрахме, че това не е 
така. В действителност разпространението при мъжете и жените е много сходно – проблемът е, че 
ние сме много по-добри в диагностицирането му при мъжете. До голяма степен причината за това е, 
че диагностичните тестове не са достатъчно чувствителни, по-специално рентгенографските. 

Тъй като прогресията на аксСпА като цяло е по-забележима при мъжете, това поставя жените в 
значително по-неблагоприятно положение при поставянето на възможна диагноза за аксСпА. Това 
също означава, че жените е по-вероятно да прекарват много повече време в обикаляне по различни 
специалисти, преди всъщност да посетят ревматолог. Трябва да повишим осведомеността, че 
жените страдат от аксСпА също толкова, колкото и мъжете.
Д-р Хелена Марзо-Ортега – ревматолог и председател на Британското дружество за спондилоартрит (Обединено кралство)

Неравнопоставеност при диагностицирането 
на аксСпА 
Аксиалният спондилоартрит (аксСпА) традиционно се 
разглежда като заболяване, преобладаващо при мъжете, 
като разпространението на рентгенографски аксСпА 
(наричан още анкилозиращ спондилит) се съобщава, че е 
2 до 3 пъти по-често срещано при мъжете, отколкото при 
жените.13,14 Нашето разбиране на аксСпА се е подобрило 
през последните години, но данните сега показват, че 
общото разпространение и честота на аксСпА са много 
сходни при мъжете и жените.15 Това до голяма степен се 
дължи на признанието, че класификацията на аксСпА 
трябва да включва по-ранни стадии на заболяването, 
без непременно да е настъпило структурно увреждане. 
Докато рентгенографският аксСпА остава по-
разпространен при мъжете, нерентгенографският аксСпА 
изглежда по-разпространен при жените, като малко над 
две трети от тези случаи са регистрирани при жени.16,17 

Има все по-голям набор от доказателства, показващ, 
че аксСпА засяга еднакъв брой мъже и жени, но 
остарелите разбирания за болестта за съжаление 
все още преобладават. Жалкото е, че те могат да имат 
изключително вредно въздействие върху разпознаването 
на симптомите при жените, забавяйки предоставянето на 
ефективно лечение и подкрепа. Последните проучвания 
в различни държави и мета-анализите показват, че в 
резултат на тези погрешни схващания за заболяването 
при жените се срещат значително по-дълги средни 
забавяния при диагностициране на аксСпА в сравнение с 
мъжете, като се добавят цели две години към и без друго 
неприемливия период от време. 18,19

Може би не е изненадващо, че преживяната реалност 
при жените с аксСпА може вследствие от това да бъде 
значително по-лоша. Резултатите от проучването на 

Европейската карта на аксиалния спондилоартрит (EMAS) 
показват, че жените е по-вероятно да изпитват по-високи 
нива на умора, болка и скованост, свързани с аксСпА.20 
Поради повишена активност на заболяването, нещо, 
което е тясно свързано със забавената диагноза, жените 
са по-податливи на редица психични предизвикателства 
и депресия.20 

Въпреки по-малкото изследвания в тази насока, 
има и доказателства, които навеждат на мисълта, 
че съществуват етнически неравенства при 
диагностицирането на аксСпА. Данните показват, че ген 
HLA-B27, който е свързан с аксСпА, е по-вероятно да 
бъде открит при хора от европеидната раса, в сравнение 
с хора от Африка или Латинска Америка, например.21 
Въпреки това хора, които нямат HLA-B27, все пак могат 
да развият аксСпА, а тези, които нямат HLA-B27, с по-
голяма вероятност получават по-дълги забавяния на 
диагнозата.3 

Обратно, канадските данни показват, че 
разпространението на аксСпА е три пъти по-високо 
сред хората от автохтонните народи в сравнение с други 
групи.22 За съжаление, анекдотичните данни показват, 
че препятствията пред диагностицирането на аксСпА са 
много по-високи за тази група, отразявайки по-широките 
неравенства в здравеопазването, които те изпитват. 

Трудно е да се стигне до категорични преценки 
относно ролята на етническата принадлежност при 
диагностицирането на аксСпА, поради ограничения 
размер на изследването, но е важно стратегиите 
в здравеопазването да признаят съществуващата 
възможността от предразсъдъци, защото по-дългите 
забавяния водят до по-лоши резултати от заболяването.
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Въздействие на забавянето на диагнозата за 
аксСпА
Основна тема от събитията на Глобалния форум на ASIF беше 
как забавянето на диагнозата за аксСпА може да доведе до 
редица физически, психически и социално-икономически 
вреди за хората. Те са разгледани по-подробно в следващия 
раздел.

Физическото въздействие на забавянето на диагнозата 
за аксСпА
Аксиалният спондилоартрит (аксСпА) е прогресивно 
заболяване и поставянето на ранна диагноза е от основно 
значение за осигуряване на достъп на пациентите до 
най-новите терапии. Тези терапии помагат за забавяне на 
прогресията на заболяването и подпомагат подобрения 
контрол на инвалидизиращите симптоми, свързани със 
заболяването.7,23 Без ранна интервенция хората могат да се 
сблъскат с необратими и променящи живота структурни 
увреждания. В някои случаи това може да доведе до 
необходимост от инвазивна хирургия, която може да има 

огромно отрицателно въздействие върху мобилността и 
цялостното качество на живот.24 

Без потвърдена диагноза е по-малко вероятно пациентите да 
получат подкрепа от подходящо обучени здравни специалисти, 
които могат да помогнат за овладяване на различните 
симптоми, свързани с аксСпА. Това включва подкрепа за 
управление на първичния симптом на възпалителна болка в 
гърба, както и други прояви на заболяването, като периферен 
артрит, увеит, ентезит, дактилит, псориазис, възпалително 
заболяване на червата, сърдечно-съдово заболяване, диабет, 
бъбречно заболяване, остеопороза и депресия.26 Участниците в 

Глобалния форум описаха как тези разширени физически прояви 
на аксСпА могат да имат значително вредно въздействие върху 
почти всеки аспект от качеството на живот на човек.

Психологическото въздействие от забавянето на 
диагнозата за аксСпА
В допълнение към значителното физическо въздействие, 
което аксСпА оказва върху хората, съществува също 
и силна връзка между аксСпА и влошеното психично 
здраве. Хората, диагностицирани с аксСпА, имат 
по-висок риск от проява на депресивни симптоми в 
сравнение с общото население, като разпространението 
на депресията сред хората с аксСпА варира от 11% 
до 64%, в зависимост от използваните диагностични 
критерии. 26 Резултатите от проучването на EMAS 
показват, че 39% от пациентите с аксСпА съобщават 
за чувство на повишена тревожност, като наполовина 
имат проблеми със съня, което допълнително засяга 
психичното им здраве.9 Повишената активност на 
заболяването е основен рисков фактор за депресия 
сред пациентите с аксСпА, като отново се подчертава 
значението на по-ранната намеса за намаляване на 
прогресията на заболяването.20,27

Участниците в Глобалния форум говориха и за 
влошеното психично здраве, причинено от забавянето 
на диагнозата. Няколко участници представиха своя 
личен опит и описаха как несигурността да не знаят 
коя е причината за симптомите им оказва силно вредно 
въздействие върху психичното им здраве. Някои също 
обясниха как техните симптоми са омаловажавани 
или оспорвани от здравните специалисти, което 
допълнително засяга тяхната увереност. Повтарящият 
се мотив при всички е опитът да се „бориш“ за диагноза и 
колко изтощително е това.

Социално-икономическото въздействие на забавянето 
на диагнозата за аксСпА
Като се имат предвид физическите и психологическите 
последици на забавеното диагностициране на 
аксСпА, не е изненадващо, че забавянията могат 
да засегнат професионалната заетост и други 
социално-икономически аспекти. Има все повече 

“
Убеждението, че жените не получават 
възпалителен артрит като аксСпА, е 
нещо, което за съжаление съм изпитала 
от собствен опит. Когато симптомите 
ми се проявиха за първи път, лекарите 
омаловажаваха тежестта на болката, която 
им казах, че изпитвам, и не бяха убедени, 
че трябва да ме изпратят за по-нататъшно 
изследване. В крайна сметка минаха 
много години на страдание и прогресия 
на заболяването ми, преди да бъда 
възприета сериозно и да бъда прегледана 
от ревматолог, който успя да потвърди 
спондилоартрита, който до този момент 
беше ясно изразен. Ужасно е, че хиляди 
други жени ще имат подобна съдба. 
Сузи Макри – председател, избрана за следващия мандат на 
Комитета на EULAR PARE [European Alliance of Associations for 
Rheumatology People with Arthritis and Rheumatism in Europe 
(Европейската лига за борба срещу ревматизма, Лица с артрит и 
ревматизъм в Европа)], съавтор на доклада на IMAS [International 
Map of Axial Spondyloarthritis (Международна карта на аксиален 
спондилоартрит)] (Европа) 
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доказателства, които показват колко вредно може да 
бъде това състояние за перспективите за наемане 
на работа на засегнатите лица. Данните сочат, че 
почти 75% от пациентите с аксСпА съобщават за 
трудности при намирането на работа, поради тяхното 
състояние.9 Половината от професионално заетите 
лица са посочили, че техният избор на работа е 
повлиян от диагнозата за аксСпА.9 Три пъти по-голяма 
е вероятността хората с аксСпА да напуснат работа 
поради своето състояние, като тази честота вероятно ще 
се увеличи с изминаване на повече време от появата на 
симптомите.28,29 

Участниците в Глобалния форум подчертаха как 
забавянето при получаване на диагноза може фактически 
да означава, че животът на човек е „на пауза“. Докато 
околните продължават напред и се наслаждават на 
„нормален“ живот, перспективата за удовлетворяваща 
кариера и създаване на семейство може да изглежда 

недостижима за тези, които чакат диагнозата. Тези 
преживявания се подкрепят с данни от проучвания, 
които показват, че е по-вероятно хората с аксСпА да се 
разведат или никога да не се оженят/омъжат.30 Жените, 
живеещи с това състояние, също са по-малко склонни да 
имат деца в сравнение с общото население.31

Пледиране за ранна намеса
Поради прогресивния характер на аксСпА, колкото 
повече време е необходимо за поставяне на диагноза, 
толкова по-лошо ще бъде състоянието на пациента. 
Нелекуваният аксСпА ще доведе до допълнителни 
здравни нужди и разходи, докато в същото време 
ще ограничи способността на индивида да участва 
пълноценно в обществото и да поддържа съдържателна 
заетост.7,9,31 Това може да бъде описано като кумулативно 
обременяване от болестта (вж. фигура 1), което е 
теория, прилагана в други области, като хронично кожно 
заболяване.32

Данните показват също, че ефективността на наличните 
терапии за аксСпА намалява, колкото повече е 
прогресирало заболяването, което допълнително 
подкрепя пледирането за ранна интервенция.7

“
Резултатите от последните национални и 
общоевропейски изследвания на пациенти 
ясно показват, че разпространението на 
психични разстройства като тревожност, 
депресия и нарушения на съня е 
непропорционално високо сред пациентите 
с аксСпА. Пациентите с по-активно 
заболяване, по-голямо функционално 
ограничение и повече съпътстващи 
заболявания са особено склонни да страдат 
от по-лошо психично здраве. Диагнозата 
позволява на пациентите да подобрят 
лечението си, като намалят отрицателното 
въздействие, свързано с болестта, 
подобрявайки своето благосъстояние и 
психично здраве. Такива доказателства 
трябва да послужат като стимул за 
насърчаване на ранната диагностика, както 
и за подобрения в контрола и лечението на 
тези, които вече са били диагностицирани. 
Проф. Марко Гаридо-Кумбрера – Здравни и териториални 
изследвания, Университет на Севиля; научен съветник на ASIF и 
CEADE (Испания)

Фигура 1: Модел, очертаващ теоретичното 
кумулативно обременяване от болестта при 
забавяне на диагнозата за аксСпА
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“
Хората с АксСпА е по-вероятно да се 
разведат или преди всичко никога да не се 
оженят/омъжат. Жените, живеещи с това 
състояние, също са по-малко склонни 
да имат деца в сравнение с общото 
население.
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“
Повече от двадесет 
години бяха нужни за 
диагностицирането на моя 
аксСпА – забавяне, което 
несъмнено се отрази върху 
почти всеки аспект от моя 
живот и върху живота на най-
близките ми хора. Забавянето 
при поставяне на диагнозата 
означаваше, че увреждането 
на ставите ми се ускори и 
изпитах тежки усложнения 
от различните нестероидни 
противовъзпалителни 
средства, които ми бяха 
предписани за дълги 
периоди, включително 
гастроезофагеална 
рефлуксна болест и 
остеопороза. Пряк резултат 
от това беше ограничената 
работоспособност, която в 
крайна сметка наложи по-
ранното ми пенсиониране 
и зависимост от доходите 
на партньора ми. Това също 
силно ограничи способността 
ми да участвам в семейния 
живот и социалните дейности 
в по-общ план, което доведе 
до чувство на изолация и 
понякога до значително 
влошено качество на живот.
Ани Макферсън – президент на АС Виктория, 
живееща с аксСпА (Австралия)
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Случай от практиката на 
пациент 1
Моят път до поставяне на диагнозата продължи 15 
дълги и мъчителни години – от 9-годишна възраст, 
когато за първи път се запознах с хроничната и 
агонизираща болка в гърба, чак до 24-тата ми година, 
когато най-накрая бях диагностицирана с формата на 
аксСпА, известна като анкилозиращ спондилит. 

Като танцьорка по състезателни танци през по-
голямата част от детството си, бях научена винаги да 
преодолявам болката и никога да не я показвам, да 
продължавам, дори когато си мисля, че не мога. Именно 
този манталитет накара родителите ми и мен да търсим 
причините, поради които като дете прекарвах цели 
нощи на пода в стаята си, притискайки коленете си към 
гърдите и плачейки от болка.

Отново и отново семейни лекари, спортни 
специалисти, мануални терапевти, физиотерапевти, 
натуропати и всякакви други ми казваха, че болката в 
гърба ми е механична. Или че страдам от нарастващи 
болки, спортни контузии или най-пагубното за мен като 
подрастваща – че всичко е „в главата ми“. 

Едва в последните ми години в университета ми казаха 
да отида на преглед при ревматолог. Последваха 
още две години за оценка на симптомите, кръвни 
изследвания и образна диагностика, но след това най-
накрая чух отговора, който толкова дълго търсех. Имах 
аксСпА.

Откакто научих своята диагноза, започнах да изпитвам 
много повече симптоми от хроничната болка в гърба, 
която първо характеризираше заболяването ми, но 
диагнозата и потвърждението, че не „всичко е в главата 
ми“ ми даде сили да продължавам. И ако моята история 
може да помогне на други да получат диагнозата си за 
аксСпА по-рано от мен, това също ще бъде полезно. 

Евелин – 27-годишна (Канада)

Случай от практиката на 
пациент 2
Бях на 24 години и работех като фелдшер, когато  
за пръв път започнах да усещам болката ниско в гърба. 
Лекарят, при когото бях 
на преглед, ме диагностицира с ишиас и ми предписа 
противовъзпалително лекарство. То не помогна и 
продължаващата болка в гърба ми  

доведе до това, че болницата, в която работех, ми 
осигури ерготерапевтични грижи с надеждата да 
се облекчат симптомите, които в момента засягаха 
способността ми да работя. 

Тогава за първи път се предположи, че не просто „ме 
боли кръстът“, а че болката ми идва от сакроилиачната 
става, частта, която прикрепя таза към долната част 
на гръбнака. Тогава не знаех твърде много за това, 
но ми бяха предписани още противовъзпалителни 
средства и също така ми беше препоръчано да посетя 
физиотерапевт, който може да ми покаже упражнения, с 
които да туширам болката. 

Болката се появяваше и отшумяваше, но постепенно 
се влошаваше и водеше до обостряния, които бяха 
толкова силни, че ме принуждаваха да си взема 
отпуска, като накрая едва ходех. Спомням си веднъж 
как прекарах в агония 15 минути, опитвайки се да 
стигна от спалнята до банята, а живеех в малко студио.

През следващите 3 години и половина в крайна сметка 
бях диагностициран с аксСпА. Това беше битка, която 
се усложняваше от факта, че имам нерентгенографска 
форма на заболяването, при която ставното срастване, 
което обикновено се свързва с болестта, не се вижда. 
Въпреки трудностите, през които преминах, за да бъда 
диагностициран, осъзнавам, че моята история съвсем 
не е толкова лоша, колкото историята на много, много 
други хора, живеещи с аксСпА.

Това е така, защото диагностицирането ми позволи 
да започна лечение с биологично лекарство, което 
имаше неизмеримо положително въздействие. Казано 
по-просто, чувствах се по-добре. Също така започнах 
хидротерапия, която спомогна за облекчаване на 
симптомите ми. Запознах се и с други хора, които по 
подобен начин живеят с аксСпА.

Все още имам пикове и спадове и като всички с това 
заболяване съм наясно, че то е дегенеративно, но 
въпреки това съм в състояние да живея живота 
си според моите представи и също така успях да 
направя нещо за останалите, които живеят с аксСпА, 
включително чрез създаването на пешеходен маратон 
„Walk Your AS Off“ (Размърдайте Вашия АС). 

Три години и половина все още е много време за 
изчакване на диагноза, но много хора чакат доста по-
дълго и аз се страхувам да си помисля къде бих бил 
сега, ако и моята съдба беше такава. 

Рики Уайт – 37 години, програмист на свободна 
практика, писател и баща (САЩ)
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РАЗДЕЛ 2

Препятствия за навременното 
диагностициране 

Идентифициране на препятствията

Съществува ясно съзнание, че ранното и точно диагностициране на аксиалния спондилоартрит 
(аксСпА) не е лесен процес. Заради това основен приоритет на събитията от Глобалния форум на ASIF бе 
да се проучат по-подробно факторите, допринасящи за настоящите дълги забавяния при диагнозата, 
с цел да се категоризират в отделни етапи. По този начин се надяваме да се помогне за по-доброто 
разбиране на типичните пътища до получаване на диагноза на пациентите, както и на възможностите, 
които съществуват, за подобряването им. 

Въз основа на приноса на заинтересованите страни и наличните доказателства бяха идентифицирани 
шест отделни компонента, допринасящи за забавянето на диагнозата за аксСпА.

Ограничена осведоменост за аксСпА сред 
хората със симптоми
За много хора няма да е ясно какви всъщност са 
първите признаци и симптоми на аксСпА. В случаите, 
в които няма съществуваща диагноза за аксСпА 
сред близки приятели или членове на семейството, 
е вероятно хората да отдадат ранната проява на 
заболяването на обща болка в гърба или други често 
срещани болки. Това е особено разбираемо, като се 
има предвид, че от болка в гърба страдат не по-малко 
от 80-90% от възрастните в даден момент от живота 
им.33,34

Участници в Глобалния форум обясниха, че тази 
ситуация често се утежнява от факта, че ранните етапи 
на болката, причинена от аксСпА, могат да бъдат 
постепенни, както и с променлив интензитет, с периоди 
от дни или седмици с едва забележими симптоми. 
Това може да създаде усещане, че симптомите ще 
изчезнат сами и не изискват сериозно изследване. 
Често чак когато симптомите и болката се влошат 
отново и засегнат ежедневния живот на индивида, той 
е по-склонен да потърси професионална медицинска 
помощ.

Липса на разбиране за аксСпА сред 
населението
Ограничената осведоменост за аксСпА на 
индивидуално ниво е фундаментално свързана 
с по-широката липса на знания и разбиране на 
аксСпА сред общото население. В сравнение с много 
„високопрофилни“ области в здравеопазването, 
като сърдечно-съдови заболявания, рак и 
невродегенеративни разстройства, за аксСпА много 
рядко се говори публично или се представя в кампании 
за повишаване на осведомеността. 

Докато много хора са чували и са получили някаква 
по-широка представа за артрита, термините аксиален 
спондилоартрит и анкилозиращ спондилит (с които 
болестта е била известна преди) са до голяма степен 
неизвестни. Дори произношението и правописът 
им са трудни за тези, които не са се сблъсквали с тях 
преди, създавайки допълнително препятствие пред 
осведомеността.

Когато аксСпА не е публично обсъждан и не се 
защитава от по-високопоставени членове на 
обществото, както много други състояния, е по-малко 
вероятно човек с ранни симптоми на аксСпА да мисли, 
че те са причинени от нещо по-коварно от болка в 
гърба. 

Препятствие 1: Препятствие 2: 
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“
Повечето южноафриканци дори никога 
не са чували за това заболяване, което 
означава, че когато пациентът изпитва 
болки в гърба, те едва ли биха помислили, 
че става дума за аксСпА. 
Реалността е, че Южна Африка 
е изправена пред значителни 
предизвикателства от инфекциозни 
заболявания, като ХИВ и хепатит, и при 
огромния натиск върху ресурсите в 
здравеопазването, аксСпА по никакъв 
начин не представлява настоящ 
приоритет за системата. Тези проблеми в 
системата се усложняват допълнително 
от липсата на ревматолози – само един на 
около 650 000 пациенти.
Това означава, че за съжаление до съвсем 
скоро имаше малко или никакви ресурси 
за подобряване на образованието 
относно аксСпА, камо ли да има групи 
за подкрепа на пациенти с потвърдена 
диагноза за аксСпА. 

Маранда ван Дам – председател на Асоциацията за аксиален 
спондилоартрит в Южна Африка и човек, живеещ с аксСпА

Неправилна/погрешна диагноза при първия 
контакт със системата на здравеопазването
Едно от най-често идентифицираните препятствия 
пред диагнозата за аксСпА е вероятността симптомите 
да не бъдат разпознати при първия контакт с местната 
система на здравеопазването. Когато някой с аксСпА 
потърси за първи път професионална подкрепа, 
е много вероятно това да е първична медицинска 
помощ или общопрактикуващ лекар. За съжаление, 
както анекдотичните, така и публикуваните данни 
последователно сочат ниско ниво на осведоменост 
относно аксСпА сред неспециализирания медицински 
персонал, което значително намалява вероятността 
симптомите на дадено лице да бъдат изследвани за 
възможното наличие на аксСпА.36,37

Вместо това е много по-вероятно някой в ранните стадии 
на аксСпА да се лекува за механична болка в гърба, като 
може да му бъде препоръчано да потърси услугите на 
физиотерапевт или да промени режима на упражнения в 
усилието да се облекчат симптомите. Много участници 
в Глобалния форум споделиха преживявания от личен 
опит, свързани с многократни посещения при лекари 
за първична медицинска помощ, при които техните 
симптоми са подценявани или дори приети с недоверие. 
За съжаление това е особено често срещана реалност 
сред жените, отразяваща остаряло възприятие за 
обременяването от болестта при половете. 

Независимо от пола, често срещана тема между 
участниците в Глобалния форум бе тяхната битка 
симптомите им да бъдат признати като нещо повече от 
„болка в гърба“. Участниците говориха и за това, че трябва 
да се борят за по-нататъшни изследвания и издаване 
на направления за специалисти, без които достъпът до 
животоподобряващо лечение не би бил възможен. 

Препятствие 3: 

“
Много участници в Глобалния форум 
споделиха преживявания от личен опит, 
свързани с многократни посещения 
при лекари за първична медицинска 
помощ, при които техните симптоми са 
подценявани или дори приети с недоверие.



19

“
Изглежда обичайно за хората с диагноза 
за аксСпА да използват ретроспективно 
многобройните признаци и симптоми, чиято 
взаимовръзка би могла да се установи по-
рано. На някои от нас, които сме получавали 
инвалидизиращи обостряния като деца, 
общопрактикуващият лекар ни е казал, че имаме 
болки, свързани с растежа, и сме се научили 
да не се оплакваме от нещо, през което сме 
си мислели, че всички минават. Често чувам, 
че хората съобщават за симптоми на аксСпА, 
диагностицирани като изолиран проблем, 
например ентезит на ахилесовото сухожилие, 
дори и да имат други зони с ентезит, близки 
родственици, живеещи с аксСпА, както и други 
красноречиви сигнали. 

Остарялата информация все още е твърде често 
срещана. Никога няма да забравя жената, която 
беше пътувала близо три часа с автобус, за да 
присъства на среща на групата за подкрепа на 
Американската асоциация за спондилит. Тя не 
само искаше да се запознае с други хора като 
нея, искаше да сподели, че са ѝ казали колко 
рядко се случва афро-американски жени да имат 
анкилозиращ спондилит (АС). Чудеше се дали 
са прави и дали тя е изолиран случай. След като 
се срещна с други, тя се замисли дали баща ѝ 
има АС. Първото нещо, което той правел всеки 
ден, когато се прибере от работа, било да лежи 
на пода с разперени ръце в продължение на 
15 минути, заради болката в гърба. Здравната 
система не е успяла да помогне на него и 
семейството му. 

Ричард А. Хауард, магистър по бизнес администрация – главен 
изпълнителен директор на мисията на Американската асоциация за 
спондилит и човек, живеещ с аксСпА (САЩ)

Предизвикателства, свързани с клиничната 
пътека и направленията
Дори когато човек отиде на лекар с признаци 
и симптоми на аксСпА, му се дава направление 
за по-нататъшно изследване, но много често 
към специалист, който не е ревматолог или няма 
подходящи знания или опит. 

Пациентите и медицинските специалисти говориха 
на нашите събития от Глобалния форум за това колко 
често хората с аксСпА се насочват неправилно 
и се лекуват от лекари и доставчици на здравни 
грижи без специалност. Те включват мануални 
терапевти, ортопеди, клиники за контрол на 
болката и дори психиатри и лекари, практикуващи 
алтернативна медицина. Лекуващите, които не са 
ревматолози, е малко вероятно да имат знанията 
или достъп до диагностичните инструменти, 
необходими за разграничаване на възпалителния 
характер на аксСпА от механичните форми на 
болка в гърба. Това особено важи в случаите, 
когато заболяването не е прогресирало и не се е 
появило на рентгенографското изследване (като при 
нерентгенографския аксиален спондилоартрит).38,39

Също така често срещана тема е лицата, които в 
крайна сметка са диагностицирани с аксСпА, да се 
насочват от една част на здравната система към друга, 
често без ясна обосновка или медицинско основание. 
Участниците в Глобалния форум обясниха, че в 
някои случаи направлението е получено само след 
продължителни искания за по-нататъшно изследване, 
като често се добавят седмици и месеци към времето, 
необходимо за получаване на диагнозата.

Препятствие 4: 

“
Пациентите и медицинските специалисти 
говориха на нашите събития от Глобалния 
форум за това колко често хората с аксСпА 
се насочват неправилно и се лекуват от 
лекари или доставчици на здравни грижи 
без специалност.
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“
Пациентите с подозирани симптоми на 
аксСпА често са изправени пред значителни 
предизвикателства по пътя им към поставяне 
на диагнозата. Фрагментирането на 
клиничните пътеки е често срещано, като в 
много държави липсва всеобхватен подход 
за своевременно насочване към ревматолог. 
Това означава, че дори след първия контакт, 
значителен брой пациенти се насочват и 
оценяват от други здравни специалисти, които 
не са напълно запознати с аксСпА или не знаят 
как да поставят ефективна диагноза. 

Това в крайна сметка допринася за 
дългите забавяния, които срещаме при 
диагностицирането на аксСпА, като 
значително увеличава обременяването 
от болестта не само за пациентите, но 
и за системите на здравеопазването. 
Изключително важно е да се прилагат 
специализирани стратегии за насочване на 
пациенти с аксСпА по целия свят. 
Д-р Уилсън Баутиста-Молано, д.м.н. – ревматолог, член на ASAS 
[ASsessment in Ankylosing Spondylitis (Оценка при анкилозиращ 
спондилит)], член на GRAPPA [Group for Research and Assessment 
of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (Група за изследване и оценка на 
псориазис и псориатичен артрит)] (Колумбия)

“
Има огромна нужда от подобряване 
на познанията и осведомеността за 
аксСпА на всички нива на системата на 
здравеопазването. Въпреки че много здравни 
специалисти биха разпознали по-типичните 
и напреднали форми на заболяването, често 
може да има липса на разбиране и умение да се 
разпознае и заподозре по-ранната и по-лека 
проява. 

Особено предизвикателство в рамките на 
физиотерапията е трудността при достъпа 
до по-нататъшно ревматологично обучение 
и образование, което прави много по-трудно 
запознаването с най-новите разработки за 
аксСпА. 

Аналогично, курсовете по ревматология рядко 
включват физиотерапевтична информация, 
което означава, че студентите често ще 
завършат с ограничени знания за важността на 
упражненията и обучението при аксСпА, като 
по този начин се задълбочава фрагментацията 
между специалностите. 
Марг Левингтън – физиотерапевт (Австралия) 

“
Диагнозата за аксСпА и издаването на 
направление е истинско предизвикателство 
в Южна Африка. Много от моите колеги 
физиотерапевти знаят малко за аксСпА. Има 
несъответствие между информацията и начина 
на обучение, от една страна, и преживяването 
на пациентите с аксСпА, от друга. 

Всеки медицински специалист познава 
признаците на стенокардия или инфаркт и знае 
как да реагира при тяхната проява. Това не е 
така при аксСпА. Конвенционалната медицина 
е пригодена да се справя с остри и травматични 
заболявания – и ние наистина сме добри в 
лечението на инфекции, треска и счупени 
крайници. Но изключителният фокус върху 
спешни ситуации не е подходящ за бавната, 
продължителна клада на възпалителни 
състояния като аксСпА. 

Когато пациентите с аксСпА се преглеждат от 
специалисти, които не са ревматолози, това 
често води до тяхното лечение под погрешното 
убеждение, че страдат от симптоми на 
механична, а не възпалителна болка в гърба. 
Излишно е да казвам, че това не помага много 
за справяне с основната причина за тяхната 
болка и допринася за още по-дълги забавяния 
при поставянето на диагноза. Обратно, когато 
е налична подходяща подкрепа за пациентите, 
ефектите могат да бъдат трансформиращи, 
като помагат на някого да се върне към 
нормалното си състояние от времето преди 
влошаване на симптомите. 
Лорън Анджелил – физиотерапевт (Южна Африка) 
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Предизвикателства, свързани с достъпа до 
специалисти
За много хора по света достъпът до експертни грижи, 
необходими за поставяне на диагнозата за аксСпА, 
може да бъде почти непреодолимо препятствие. В 
системите на здравеопазването, където достъпът до 
грижи изисква заплащане, хората без медицинска 
застраховка просто няма да могат да си позволят 
разходите, свързани с изследването за аксСпА. Това 
отразява сложния характер на аксСпА и множеството 
стъпки, свързани с точното му диагностициране.

Това са препятствията, изтъкнати от участниците 
в Глобалния форум от различни системи на 
здравеопазване, от Южна Африка до Филипините и от 
Русия до Индия. Наскоро публикувани доказателства, 
изследващи препятствията при диагностицирането 
на аксСпА в Северна Африка и Близкия изток, 
допълнително подкрепят тази гледна точка. 
Констатациите разкриват как при пациентите с по-
малко ресурси е по-голяма вероятността достъпът 
до здравни грижи да се свежда до фармацевт за 
получаване на нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС) с цел временно овладяване на 
болката, вместо да се търси дългосрочно решение.40

Освен за финансовите препятствия за достъп до 
специализирани грижи, участниците говориха и за 
географски препятствия. Тези препятствия са особено 
предизвикателство за хората, които живеят предимно 
в селски райони на света. Дори сред най-добрите 
системи на здравеопазване, например, наличността 
и броят на ревматолозите на глава от населението е 
нисък (и според някои предвиждания вероятно този 
брой ще намалява още).41 В страните, където общото 
здравеопазване вече е ограничено, разстоянието и 
времето, необходими за пътуване до някой специалист 
по ревматология, могат да бъдат значителни. За 
тези, които вече са живели със симптоми на аксСпА в 
продължение на години или които са имали предишен 
отрицателен опит със здравни специалисти, това може 
да представлява значително препятствие. 

“
Понастоящем диагностицирането на 
аксСпА в Индия отнема средно около 7 
години, но забавянето обикновено е много 
по-дълго в селските райони на страната. 
Макар че чакането за поставяне на 
диагноза в големите градски агломерации 
все още може да бъде дълго, достъпът до 
здравеопазване в градовете е по-добър 
и практикуващите първична медицинска 
помощ, работещи в тези части, е по-
вероятно да са наясно с аксСпА и неговите 
симптоми. 

Извън основните градове в Индия почти 
никой не е чувал за аксСпА, а по-широкото 
познаване на възпалителни болки в гърба 
също е ограничено. Дори когато има 
осведоменост за аксСпА, схващането, 
че това не е „животозастрашаващо“ 
заболяване, означава, че по-често се  
пренебрегва, като диагнозата и лечението 
идват само когато всички други подходи са 
били неуспешни.
Джимит Такар – член на StandForAS (Изправи се заради АС) (Индия)

Препятствие 5: 
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Предизвикателства в рамките на 
ревматологията
Макар да е видно, че ранното насочване към 
ревматолог значително намалява забавянията на 
диагнозата за аксСпА, посещението при ревматолог, 
все още не гарантира бърза диагноза.42

Това до голяма степен се дължи на присъщата 
сложност при диагностицирането на аксСпА и 
липсата на общопризнати критерии за оценка. Няма 
единен окончателен тест за заболяването. Вместо 
това диагнозата трябва да се основава на множество 
различни критерии, включително физикален преглед, 
кръвни изследвания (за търсене на възпалителни 
маркери и гена HLA-B27, свързан със състоянието), 
както и рентгенографски изследвания и ядрено-
магнитен резонанс (ЯМР), достъпът до които често е 
недостатъчен в много части на света.43

“
Липсата на ефективни, валидирани 
диагностични критерии в рамките на 
ревматологията пречи за успешното 
диагностициране на аксСпа. Въпреки 
че са разработени много критерии за 
класификация на аксСпА, те до голяма 
степен са за целите на клиничните 
изпитвания и имат ограничено приложение 
в реални условия. Нюйоркските 
модифицирани критерии например са 
слабочувствителни и недостатъчни при 
идентифицирането на нерентгенографски 
стадии на заболяването, докато критериите 
за класификация на ASAS имат добра 
чувствителност, но могат да доведат до 
свръхдиагноза на аксСпА. 
Д-р Тункай Дуруйоз – ревматолог в Медицински университет в 
Мармарис (Турция) 

Данните също така сочат, че самите ревматолози 
носят отговорност за подценяването на признаците 
и симптомите на аксСпА сред пациентите, които вече 
са на лечение при тях.44 Участници в Глобалния форум 
подчертаха как, извън малка група от специалисти по 
аксСпА, по-широката осведоменост и разбиране за 
заболяването сред колегите ревматолози често са 
ограничени. Това е реалност, обща за много страни по 
света. 

“
За съжаление много ревматолози имат 
ограничено или остаряло разбиране 
за аксСпА. Това означава, че когато 
пациентът проявява симптоми, може 
да не се използват най-новите техники 
за изследване и оценка. Клиничната 
практика също страда от липса на 
окончателни биомаркери, особено в 
сравнение с други ревматични състояния. 
HLA-B27 е най-често използваният кръвен 
тест за аксСпА, като се смята, че генът 
е наличен при около 90% от хората с 
аксСпА. Това обаче означава също, че 10% 
от хората с аксСпА нямат гена HLA-B27, 
тоест, че не може да се разчита само на 
кръвни тестове, а вместо това те трябва 
да се тълкуват заедно с другите клинични 
характеристики, които се проявяват. 

Реалността е, че в много системи на 
здравеопазването по света наличието 
на ревматолози, които са наясно с тези 
различни фактори и притежават умението 
да достигнат информирана диагноза за 
аксСпА въз основа на широката клинична 
картина на индивида, е ограничено.
Д-р Шашанк Акеркар – ревматолог в Клиниката по артрит и 
изследователския център в Мумбай и основател на фондация 
StandForAS (Индия) 

Препятствие 6: 



23

Случай от практиката на пациент 3
Моят път до поставянето на диагноза за аксСпА тръгва от 13-годишната ми 
възраст, когато започнах да изпитвам все по-изтощителна болка в сакроилиачната 
става. Въпреки значимата семейна история за аксСпА (баща ми и чичо ми са 
диагностицирани със заболяването), лекарят, който посетих тогава, ни каза, че това 
е просто страничен ефект от танците и няма за какво да се притеснявам. 

Неизбежно болката стана много по-силна и на 17-годишна възраст едва ходех, 
защото наистина се беше влошила. Последваха многократни посещения 
при лекари, на които ми правиха физикални прегледи, кръвни изследвания и 
рентгенови снимки, но явно не беше открито нищо обезпокоително и въпреки 
семейната ми история, връзка с аксСпА не беше установена. Казаха ми, че аксСпА 
е нещо, което засяга мъжете и очевидно не е това, от което страдам, тъй като няма 
рентгенографски доказателства. 

Помня, че след като навърших 21 години, за една нощ получих сериозно 
възпаление на тазобедрените стави, което направи болката и ежедневието 
ми много по-трудни за контролиране. Принудих се да използвам патерици и 
се страхувах за бъдещето си – какво се случва с мен и как ще живея живота си. 
Чувствах се затворник в собственото си тяло. 

След като родих в средата на 20-те си години, тазобедрените ми стави се влошиха 
до степен, в която бях принудена да ги сменя и двете. Едва тогава, 10 години 
след като всичко започна, един ревматолог ми предложи изследване с ЯМР, 
резултатите от което накрая ясно показаха, че все пак става дума за аксСпА – но 
нерентгенографската форма на заболяването – и че това е причината за всичко, 
което изпитвам. 

Това, което ми беше най-трудно да понеса, е, че синът ми сега също трябва да 
премине през много подобни преживявания, след като и при него за пръв път 
започнаха да се проявяват ранните симптоми на аксСпА едва на 12-годишна 
възраст. Отново лекарите отдадоха болката му на мускулни натоварвания, 
причинени от спорт, и отказаха да разгледат възможността да има нещо друго. 
Като се има предвид прякото унаследяване на аксСпА при няколко поколения 
в семейството ми, аз просто не можех да разбера как те не допуснаха поне 
вероятността синът ми също да страда от тази ужасна болест. По някаква причина 
аксСпА просто не беше в тяхното полезрение. 

През следващите 4 години симптомите на сина ми се появяваха и изчезваха, но 
постепенно се влошаваха, с всяка проява ставаха все по-болезнени за него, както 
и за мен да гледам как страда детето ми. Едва след като най-накрая бяхме насочени 
към ревматолог, симптомите започнаха да се приемат по-сериозно. Направиха му 
кръвен тест за HLA-B27, който се оказа положителен, и в крайна сметка след още 
много месеци чакане, му беше извършен ядрено-магнитен резонанс, който показа 
увреждането на тазобедрените стави и долната част на гърба, което рентгенът и 
физикалният преглед не могат да покажат. 

Няколко седмици след поставяне на диагнозата, на сина ми му беше предписано 
биологично лечение, което беше напълно преобразуващо. Също и психическото 
му бреме беше облекчено, след като знаеше, че болката и всичко, свързано с нея, 
най-накрая е разпозната и назована. Наясно сме, че предстоят по-трудни времена, 
но засега синът ми живее „по-нормален“ живот, отколкото си представяхме, и сега 
имаме надежда за бъдещето. 

Линда – 47 години и Андерс – 15 години (Норвегия)
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Случай от практиката на пациент 4
Препятствията, с които се сблъсках до диагностицирането ми с 
аксСпА, за съжаление са типични за много хора, живеещи с болестта 
във Филипините. Симптомите ми се появиха за първи път преди почти 
10 години, като първоначално се проявяваха като болка в гърба. Сега 
знам, че това често се случва, но лекарят ми за първична медицинска 
помощ, когото първо посетих, ми даваше само болкоуспокояващи, 
въпреки многократните ми посещения. Тъй като симптомите ми 
постепенно се влошаваха и болкоуспокояващите явно не помагаха, 
успях чрез трудовата си застраховката да получа достъп до лекар 
ортопед. Преминах проучвателни тестове на поредица от прегледи, 
на които не беше открито нищо, и тъй като рентгенографското 
изследване не показа нищо обезпокоително, изобщо не се спомена, 
че причината за страданията ми може да е да е аксСпА. 

Няколко години след появата на симптомите ми за първи път ме 
насочиха към лекар рехабилитатор, при който преминах няколко курса 
на терапия с надеждата да намеря подход, който работи. Както при 
лекаря ортопед, нищо не даде резултат и симптомите ми постепенно 
се влошаваха до такава степен, че почти всеки аспект от живота ми 
беше засегнат. 

С течение на месеци и години болките в долните стави станаха толкова 
силни, че се върнах при лекаря рехабилитатор, за да видя дали има 
още нещо, което може да се направи и което да ми помогне. Направиха 
ми още едно изследване със скенер, което показа, че не е останала 
никаква синовиална течност в ставите ми, което означаваше, че 
нямам друг избор, освен да се подложа на пълна операция за смяна на 
тазобедрената става. Поглеждайки назад, беше ясно, че това е пряк 
резултат от многократните пристъпи на възпаление, от които страдах 
поради моя аксСпА, и следователно нещо, което почти сигурно би 
могло да бъде избегнато, ако диагнозата беше поставена по-рано. 

Резултатите от скенера, обаче, доведоха до направление за 
специалист по ревматология, който в крайна сметка успя да заключи, 
че аксСпА е причината за моите години на страдание. Обръщайки 
се назад, има много неща, които бих искал да се случат по различен 
начин в моя път до получаване на диагноза, но също така имах голям 
късмет, че разполагах с трудова медицинска застраховка – много хора 
във Филипините нямат такава и в резултат на това просто не могат да 
си позволят да отидат на преглед при специалист, камо ли да преминат 
години на консултации или изследвания, с които обикновено се 
сблъсква някой с аксСпА. Следователно не се съмнявам, че има много 
хиляди хора във Филипините и извън тях, които страдат от симптомите 
на аксСпА мълчаливо и без подкрепата, от която очевидно се нуждаят. 

Кел Арсео – на 35 години (Филипините) 
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Приносът на 
клинициста

Разпознаване на различните пречки при 
диагностицирането на аксСпА 
Множеството симптоми на аксСпА и хетерогенният ход 
на заболяването затрудняват ранната диагностика. 
Може да е нужно лекуващият лекар да оценява 
симптоми като болка в гърба и сухожилията, но също 
така и увеит или чревно възпаление, и да ги отдаде 
на вероятен СпА. Разграничаването от лекаря на 
аксиално възпаление от неспецифична болка в гърба 
не е лесна задача и като допълнителна трудност той 
трябва също така правилно да прецени резултатите от 
образната диагностика, особено от ЯМР. 

Отокът на костния мозък в сакроилиачните стави 
може да бъде проява на аксСпА, но също така 
се среща и в общата популация, особено когато 
механичните стресови фактори играят роля. Степента 
и локализацията на възпалените зони се различават 
при пациенти с аксСпА и здрави индивиди, но в крайна 
сметка е необходим ревматолог за поставяне на 
диференциална диагноза. Освен клинични и образни 
изследвания, лабораторните изследвания, особено 
за HLA-B27 и CRP [C-reactive protein (C-реактивен 
протеин)], играят важна роля в диагностичния процес. 
Ниският процент на CRP-отрицателни пациенти, а 
също и различните нива на локално разпространение 
на HLA-B27 по света представляват допълнителни 
трудности, които допринасят за забавяне на 
диагнозата. Оценката на всички тези фактори 
усложнява навременната и правилна диагноза при 
пациенти със съмнение за аксСпА.

Д-р Ута Килц – ревматолог, научен консултант на 
ASAS, Elisabeth Gruppe и ASIF (Германия) 

Значението на ранното диагностициране при 
аксСпА
Бързото поставяне на диагноза за аксСпА далеч не е 
лесно, дори за практикуващи здравни специалисти с 
богат опит в областта. Най-честите ранни симптоми на 
заболяването – хронична болка в гърба и скованост – са 
неспецифични и лесно се бъркат с друго. Следователно 
лекар, който не е запознат с разнообразното 
проявление на аксСпА, вероятно ще пренебрегне 
възможна диагноза, когато тийнейджър или млад 
възрастен описва симптомите си. Тази ситуация 
се утежнява, когато някои пациенти подценяват 
симптомите си, защото може би са свикнали да живеят 
с хроничната болка, вместо да търсят лечение.
Въпреки нарастващото разбиране за това какво 
представлява и как се проявява аксСпА, все още не сме 
успели да намалим цялостно забавянето в системите 
на здравеопазването, което означава, че предстои 
още много работа. Особено при жените, децата и 
юношите, при които има вероятност забавянията да 
са по-дълги в сравнение с тези при мъжете и по-
възрастните пациенти. Хората с аксСпА, които са HLA-
B27-отрицателни, също чакат по-дълго за диагноза, 
демонстрирайки отново, че не трябва да използваме 
само един показател в нашата клинична оценка. 
Въздействието на забавянето е ясно за всички с пряк 
или косвен опит с болестта. Колкото по-дълго отнема 
поставянето на диагноза при някой, толкова по-лоши 
ще бъдат функционалните му резултати. Съществуват 
и доказателства, които показват, че нарастващият 
диапазон от лечения, които имаме на разположение, 
са най-ефективни, когато се прилагат рано. Затова 
е жизненоважно да продължим да предприемаме 
стъпки за повишаване на осведомеността за аксСпА 
във възможно най-много здравни дисциплини и да 
популяризираме стратегиите за ранно направление, 
които демонстрират ефективност. 

Д-р Мухамад Асим Хан – професор емеритус по 
медицина в Университет „Кейс Уестърн Ризърв“ (САЩ)
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Случай от практиката 1
Обединено кралство: 
Подход „Златен 
стандарт“ към времето за 
диагностициране

Преодоляване на препятствията 
при диагностицирането 

РАЗДЕЛ 3

Първоначалната цел на проекта за Забавяне на диагнозата на ASIF беше най-вече да се подчертае степента 
на забавяне на диагнозата за аксСпА, изследвайки причините, поради които това се случва и демонстрирайки 
въздействието от забавянето върху милиони хора по света. Независимо от това, ние се опитахме да посочим и 
примери за най-добри практики за намаляване на забавянето от различни системи на здравеопазването, като се 
възползваме от приноса на нашите участници в Глобалния форум.
В този раздел излагаме четири случая от практиката, които помагат да се илюстрират разнообразни подходи за 
съкращаване на забавянето на диагнозата за аксСпА. Във всеки от тези примери се използват различни методи, отразяващи 
уникалните местни обстоятелства и предизвикателства. Тези четири примера дават представа за настоящите усилия за 
намаляване на времето за диагностициране на аксСпА, както и за реално съществуващите възможности за трансформиране 
на начина, по който аксСпА се диагностицира. 
Те също така подпомагат за популяризирането на петте препоръки, включени в този доклад. В крайна сметка наученото 
от тези примери и прилагането на препоръките, посочени в доклада, ще променят живота на милиони хора, засегнати от 
аксСпА по целия свят към по-добър.45,46,47

i  https://nass.co.uk/get-involved/gold-standard

Подходът
Във Великобритания Националното дружество по аксиален 
спондилоартрит (National Axial Spondyloarthritis Society, 
NASS) започна амбициозна петгодишна програма за 
намаляване на средното време за диагностициране във 
Великобритания от 8,5 години на една година.

През юли 2020 г. NASS – съвместно със сътрудници и с 
финансиране от UCB – публикува анализ на причините за 
забавянето на диагностицирането.i В него е определено 
предложение за „Златно стандартно“ време за поставяне 
на диагноза от една година и са посочени редица решения 
за изпълнение на четирите закъснения. NASS предприе 
национален процес за консултации и след това разработи 
набор от подробни предложения, които бяха тествани с 
групи от заинтересовани страни.

През юни 2021 г. NASS публикува окончателния си доклад, 
който описва предложенията си за постигане на „Златен 
стандарт“ от една година, в рамките на кампания, озаглавена 
„Действие за аксиалния СпА“. Също така пусна уебсайта 
www.actonaxialspa.com, който е най-всеобхватният онлайн 
ресурс за времето до диагностициране на аксСпА в цял свят.
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• Визия 1: Общата обществена осведоменост за аксСпА 
и неговите симптоми се подобрява значително
През юни 2021 г. NASS стартира първата от поредицата 
публични кампании за осведоменост на тема 
„Надбягване с времето“. Тя включва нов акроним – SPINE 
– за описване на ключовите симптоми:

 —  S(Symptoms slowly starting) Симптоми, които 
започват бавно

 — P(Pain in the lower back) Болка в ниско в гърба
 —  I(Improves with movement) Подобрение при 

движение
 — N(Night-time waking) Събуждане през нощта
 — E(Early onset) Ранна поява (под 40 години)

Кампанията повишава осведомеността за аксСпА и неговите 
симптоми и насочва хората към онлайн въпросник за 
проверка на симптомите и материали, които да им помогнат 
при подготовката за посещение в заведение за първична 
медицинска помощ. Тя обяснява пътеката за направление, 
ако специалистът от първичната помощ има съмнения за 
аксСпА.
• Визия 2: Всички пациенти, които се обръщат към 

първичната медицинска помощ със съмнение за 
аксСпА, се идентифицират при първото посещение и 
спешно се насочват към ревматолог
През юли 2021 г. NASS ще стартира програма за 
клинични шампиони по първична помощ при аксСпА, 
по която ще се създаде и поддържа група от клинични 
шампиони за бъдеща съвместна работа в национална 
учебна мрежа за насърчаване на формирането 
на общност, обмен на идеи и добри практики и за 
ускоряващи промяната действия. Те ще ръководят 
работата по подобряване на местните услуги и ще 
произвеждат нови ресурси за издигане на профила на 
аксСпА в първичната медицинска помощ. 

• Визия 3: Пациенти със съмнение за аксСпА, които 
прибягват до услугите на редица специалисти 
– включително офталмолог, гастроентеролог, 
дерматолог, ортопед – се идентифицират при първото 
посещение и спешно се насочват към ревматолог
В началото на 2022 г. NASS ще стартира национална 
програма за обучение за услуги за вторична помощ. 

Констатации
Този процес помогна за определянето на четири визии, 
които ще помогнат за фундаменталната промяна на 
начина, по който се разпознава и диагностицира аксСпА 
в Обединеното кралство.

Тя ще създаде инструменти за обучение, за да 
повиши осведомеността за симптомите на аксСпА 
и да гарантира, че той е в контролния списък при 
първото представяне на ново направление. Ще бъде 
предоставено и ръководство за скрининг въпроси, 
които да бъдат задавани по време на консултацията. 
Също така NASS ще създаде комплект от инструменти, 
който да подпомага на ревматологичните екипи при 
предоставянето на образователния пакет.

• Визия 4: Всяка болница в Обединеното кралство, в 
която се преглеждат потенциални пациенти с аксСпА, 
има въведен протокол за ЯМР при възпаление на 
гръбначния стълб. Всеки ревматолог в Обединеното 
кралство има достъп до мускулно-скелетен 
радиолог, запознат с аксСпА, в своята болница или 
в друг специализиран център. Всички радиолози и 
ревматолози са запознати и използват указанията 
на BRITSpA [British Society for Spondyloarthritis 
(Британското дружество по спондилоартрит)] за ЯМР.

През 2022 г. NASS ще извърши национален преглед на 
обучението по радиология при аксСпА и ще одитира всички 
болници, за да прецени дали използват протокол за ЯМР при 
възпаление на гръбначния стълб. То ще разработи програма 
за обучение за извършване на ЯМР при аксСпА, съвместно 
разработена с ревматолози и експерти радиолози. NASS 
също ще оцени наличието на регионални услуги за третични 
направления и потенциала за допълнителен третичен 
капацитет в Обединеното кралство.

“
„Стартирането на Златния стандарт на 
NASS представлява важен етап за справяне 
със забавянето на диагнозата за аксСпА в 
Обединеното кралство. Осъществяването на 
четирите визии, съдържащи се в програмата, 
ще се основава на тясното сътрудничество и 
ангажираността на всички, които участват в пътя 
към успешното диагностициране. Признаваме, 
че в Обединеното кралство предстои много 
работа за намаляване на средното време за 
диагностициране до 1 година, но сега разполагаме 
и с наличните знания и инструменти, които да ни 
помогнат да успеем. Преобразяването на живота 
на безброй хора, които ще започнат да развиват 
аксСпА след години, зависи от нас.“
Д-р Дейл Уеб – главен изпълнителен директор на 
Националното дружество по аксиален спондилоартрит 
(Обединеното кралство)
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Случай от практиката 2

Подходът
Едно от ключовите препятствия за навременното 
диагностициране на аксСпА в Аржентина е много 
ниското ниво на осведоменост за заболяването сред 
общото население, както и в голяма част от съвкупността 
на работещите в здравеопазването. Въпреки 
добрите нива на компетентност и опит при аксСпА в 
ревматологичните отделения на страната, традиционно 
предизвикателството се състои в локализирането на тези 
със симптоми, тъй като хората с възпалителни болки в 
гърба са склонни да отиват на преглед при специалисти, 
които не са ревматолози, като например ортопеди, 
офталмолози и дерматолози, където често се задържат 
без по-нататъшно направление. 

Като начало за справянето с този проблем, през 
2012 г. стартира първата кампания за повишаване на 
осведомеността за аксСпА в два региона на страната 
(Буенос Айрес и Салта). В продължение на четири 
седмици се използва широк набор от мултимедийни 
платформи, целящи да насърчат хората с потенциални 
симптоми на аксСпА в тези региони да се свържат с 
пилотните координатори и да бъдат насочени към 
участваща ревматологична служба, при условие че 
отговарят на критериите за включване.

Беше осигурено финансиране за пускане на рекламни 
материали във вестници, телевизия, радио и интернет. 
Информационни брошури също бяха разпространени 
в различни части на пилотните региони с всички форми 
на популяризиране, включително данни за контакт на 
телефонен център за поддръжка или помощна линия по 
имейл.

Тези, които се свързаха, бяха филтрирани за пригодност 
за по-нататъшно направление съгласно първоначален 
въпросник, проектиран, за да оцени критериите 
за болки в гърба. Пациентите, които отговаряха 
на критериите, след това бяха интервюирани и 
прегледани от ревматолог, като оценката включваше 
физикален преглед, кръвни изследвания, рентген и при 
необходимост, изследване на HLA-B27 и ЯМР.

Констатации
За този четириседмичен период 900 лица отговориха на 
рекламните материали и се свързаха с линиите за помощ 
по телефона или по имейл. Почти две трети (61,5%) 
от тях бяха привлечени чрез телевизионна реклама, 
а останалите дойдоха чрез реклама във вестници, 
интернет или други форми на реклама. След първия 
въпросник за оценка 70% от контактите от телефонния 
център отговаряха на критериите за включване за по-
нататъшно насочване към ревматолог, в сравнение със 
само 7,3% от тези по имейл. 

Бяха насрочени общо 157 посещения при ревматолог, 
като накрая се явиха 80 пациенти (останалите бяха 
изгубени за проследяване). От тези 80 пациенти се 
установи, че половината (42) са отговаряли изцяло на 
критериите за включване, като 9 пациенти в крайна 
сметка са диагностицирани с аксСпА. Честотата на 
аксСпА при хора с възпалителна болка в гърба от общата 
популация е 22,5%, а аксСпА е открит при 1,3% от тази 
популация, като тези хора не са знаели за диагнозата си.

Аржентина: Иницииране на национална 
кампания „Ранно откриване“ на аксСпА за 
повишаване на осведомеността
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“
С тази кампания за първи 
път се опитахме да увеличим 
осведомеността за аксСпА 
в по-голям мащаб в 
Аржентина. Не само успяхме 
да достигнем до стотици 
хора, които преди това 
не са се сблъсквали със 
заболяването, и да получим 
нови диагнози в процеса, 
но също така успяхме 
да използваме това като 
средство за развиване на 
осведомеността за аксСпА 
сред другите професии в 
здравеопазването, където 
знанията са много по-
ограничени. Резултатите 
помогнаха да се докаже 
важността на изтеглянето на 
аксСпА по-напред в дневния 
ред на здравеопазването в 
Аржентина и се надяваме, 
че в близко бъдеще ще 
можем да осъществим 
допълнителни инициативи 
за повишаване на 
осведомеността.
Д-р Фернандо Сомърфлек – ревматолог, 
координатор на групата за проучване на СпА 
PANLAR [Pan American League of Associations 
of Rheumatology (Панамериканска лига на 
дружествата по ревматология)] и съавтор на 
Кампанията за осведоменост в Аржентина 
(Аржентина)
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П од ход ът
П р ез  п о с л ед н и те  год и н и  се  п оя в и ха  р ед и ц а 
п р ед л оже н и я  з а  с т р ате г и и  з а  к л и н и ч н о 
н а п р а вл е н и е  п р и  а кс С п А ,  н о  и м а  о г р а н и ч е н и 
до ка з ател с т в а  з а  с ъ п о с та в ка  м еж ду  тя х 
и  з а  то в а  д а л и  и з п ол з в а н ето  н а  н я коя  от 
тя х  т ря б в а  д а  бъ де  п р ед п о ч ете н о  п р ед 
о с та н а л и те .  Кохо рт н ото  п р оу ч в а н е  н а 
Le i d e n  Ра н н о  от к р и в а н е  н а  с п о н д и л о а рт р и т 
( S Po n d y l o A r t h r i t i s  C a u g h t  Ea r l y,  S PAC E )  з а 
п ъ р в и  п ът  о п и та  д а  се  з а е м е  с  то в а ,  като 
о це н и  1 3  от  н а й - о б е щ а в а щ и те  м одел и  з а 
н а п р а вл е н и е  п р и  а кс С п А ,  и де н т и ф и ц и р а н и 
ч р ез  п р е гл ед  н а  л и те р ат у р ата  ( 1 ) . 

З а  п р оу ч в а н ето  с а  и з п ол з в а н и  д а н н и  от 
и з с л едо в ател с ка  кохо рта  от  2 6 1  п а ц и е н т и 
–  в  кохо ртата  бя ха  в к л ю ч е н и  п а ц и е н т и  н а 
въ з р а с т  ≥ 1 6  год и н и  и  с  х р о н и ч н а  б ол ка  в  г ъ р б а 
( к л а с и ф и ц и р а н а  като  п о ч т и  ежед н е в н а ,  ≥ 3 
м е се ц а ,  н о  ≤ 2  год и н и ,  въ з р а с т  н а  п ъ р в а  п р оя в а 
< 4 5  год и н и ) ,  ко и то  п ол у ч и ха  н а п р а вл е н и е  з а 
р е в м атол о г и ч н и те  а м бул ато р н и  к л и н и к и  в 
п ет  у ч а с т в а щ и  це н т ъ р а  в  Е в р о п а .  П а ц и е н т и те 
м ожеха  д а  п ол у ч а в ат  н а п р а вл е н и е  от 
о б що п р а к т и к у в а щ и  л е ка р и ,  ка к то  и  от 
д ру г и  с п е ц и а л и с т и ,  о б и к н о в е н о  в к л ю ч в а щ и 
о рто п ед и ч н и  х и ру рз и ,  о фта л м ол оз и , 
га с т р о е н те р ол оз и  и  р е в м атол оз и  от  д ру г и 
це н т р о в е . 

Еф е к т и в н о с т та  н а  с т р ате г и и те  з а  н а п р а вл е н и е 
е  о це н е н а  с п ря м о  о ко н ч ател н ата  д и а г н оз а  н а 
м е с т н и я  р е в м атол о г  ( от р а зя в а й к и  к л и н и ч н ата 
с р ед а ,  в  коя то  ще  се  п р и л а га  с т р ате г и я та ) , 
ка к то  и  с п ря м о  к р и те р и и те  з а  а кс С п А  н а  A SA S 
като  въ н ш е н  с та н д а рт.  О с н о в н а  цел  б е ш е  д а 
се  ус та н о в и  коя  от  с т р ате г и и те  п р ед л а га  н а й -
о б е щ а в а щ и я  б а л а н с  м еж ду  ч у в с т в и тел н о с т та 
( с п о со б н о с т та  н а  те с та  п р а в и л н о  д а 
и де н т и ф и ц и р а  п а ц и е н т и те  с ъ с  з а б ол я в а н ето ) 
и  с п е ц и ф и ч н о с т та  ( с п о со б н о с т та  н а  те с та 

д а  и де н т и ф и ц и р а  п р а в и л н о  хо р ата  б ез 
з а б ол я в а н ето ) . 

Ко н с т ат а ц и и
О це н я в а н ето  н а  д а н н и те  з а  п а ц и е н т и те 
и  к р и те р и и те  з а  о це н ка  п о ка з а ха  ш и р о к 
д и а п а з о н  н а  е ф е к т и в н о с т  п р и  р а зл и ч н и те 
п од ход и  з а  н а п р а вл е н и е .  П р оу ч в а н ето 
ус та н о в и ,  ч е  с т р ате г и и те  н а  A SA S  и  B ra n d t 
I  с а  н а й - ч у в с т в и тел н и  ( 9 8 % ) ,  н о  и м ат  н и с ка 
с п е ц и ф и ч н о с т  ( с ъ от в ет н о  1 8 %  и  1 1 % ) ,  ко ето 
в од и  до  в и со к и  н и в а  н а  с в ръх н а со ч в а н е . 
R A DA R  2 / 3  е  н а й - с п е ц и ф и ч н ата  с т р ате г и я 
( 8 2 % ) ,  до като  с т р ате г и я та  M A ST E R  и м а 
н а й - б а л а н с и р а н а  ч у в с т в и тел н о с т  ( 6 4 % )  и 
с п е ц и ф и ч н о с т  ( 7 6 % )  и  с л едо в ател н о  з а п и с в а 
н а й - в и со к и я  ко е ф и ц и е н т  н а  п ол ож и тел н а 
в е р оя т н о с т. 

Ко н с тата ц и и те  п одч е рта в ат,  ч е  н я м а  ед и н 
ед и н с т в е н  к р и те р и й ,  ко й то  м оже  д а  се 
и з п ол з в а  з а  ус та н о вя в а н е  н а  д и а г н оз а  з а 
а кс С п А  –  до като  с к р и н и н г ът  з а  H L A- B 2 7 , 
н а п р и м е р,  е  п р и вл е кател е н ,  е ф е к т и в н о с т та 
му  з а в и с и  от  р а з п р о с т р а н е н и ето  му  с р ед 
о б щото  н а сел е н и е ,  ко ето  в а р и р а  з н а ч и тел н о 
в  з а в и с и м о с т  от  р е г и о н а л н ата  ге о г р а ф и я  и 
ет н и ч е с ка  п р и н а д л еж н о с т.  П о  с ъ щ и я  н а ч и н , 
до като  въ з п а л и тел н ата  б ол ка  в  г ъ р б а  се 
с ч и та  з а  в оде щ  к л и н и ч е н  с и м п то м  з а  а кс С п А , 
до ка з ател с т в ата  со ч ат,  ч е  тя  е  н а л и ч н а  с а м о 
п р и  о кол о  ч ет и р и  п ет и  от  хо р ата ,  с т р а д а щ и  от 
з а б ол я в а н ето,  и  е  т руд н о  з а  н е с п е ц и а л и с т и те 
д а  ус та н о вя т  п р а в и л н о  н е й н ото  н а л и ч и е . 

В  тоз и  с м и с ъл  п од ход и  като  д вуета п н ата 
с т р ате г и я  н а  Б р ау н  с а  о б е щ а в а щ и ,  т ъ й 
като  о це н е н и те  к р и те р и и  с а  от н о с и тел н о 
н еу теж н я в а щ и  з а  о б що п р а к т и к у в а щ и те  л е ка р и 
и  с а  н е и н в а з и в н и ,  т ъ й  като  н е  р а зч и тат  н а 
о б р а з н а  д и а г н о с т и ка  и  н е  ге н е р и р ат  в и со к и 
р а зход и . 

Нидерландия: Откриване на възможности 
за оптимизиране на издаването на 
направление при аксСпА 

Случай от практиката 3
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“
Въпреки разликите в ефективността между различните подходи, нашата оценка ясно показа, че 
съществуващите стратегии за направление могат да имат огромно значение в помощ на навременната 
диагностика на аксСпА. Наред с тяхната сравнителна чувствителност и специфичност, стратегиите 
в крайна сметка също трябва да бъдат лесно приложими в съответните локални клинични условия 
и възможно най-евтини, защото хроничната болка в гърба е много често срещана в заведенията за 
първична медицинска помощ. 

Имайки това предвид, използването на образна диагностика като параметър за направление вероятно 
не е осъществимо в повечето системи на здравеопазването поради високите относителни разходи, 
въпреки че има  страни, в които е по-лесно достъпно. Това предполага, че оптималните стратегии 
ще се различават в отделните държави, в зависимост от съответните силни и слаби страни на дадена 
здравна система. 

Най-важното обаче е, че като включва само пациенти с по-малко от две години хронична болка 
в гърба, проектът SPACE ясно показва, че ранната диагностика на аксСпА е осъществима и е 
доказано, че е много рентабилна в Нидерландия, въпреки че проектът има малко ограничения 
относно включването (2). Освен това, като се има предвид, че пациентите в SPACE с аксСпА са имали 
значително по-добро качество на живот и по-добри свързани с работата резултати след две години на 
проследяване в сравнение с тези без аксСпА, това подкрепя схващането, че навременната диагноза 
ще генерира огромна стойност за хората и за системата на здравеопазването (3,4). Най-добрите 
практики трябва да бъдат внедрени по-широко като основен приоритет в здравеопазването.
Д-р Флорис ван Гаален – ревматолог, член на изпълнителния комитет на ASAS и съавтор на проучването SPACE (Нидерландия) 

1 Абави Ревматични и костно-мускулни заболявания RMD Open. 7 април 2017 г.;3(1):e000389
2 К. Веберс. Анали на ревматичните заболявания, том 79, доп. 1, 2020 г., стр. 510

3А. Боел. Анали на ревматичните заболявания, том 80, доп. 1, 2021 г., стр. 339
4Боел Анали на ревматичните заболявания, том 80, доп. 1, 2021 г., стр. 741
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Подходът
Поставянето на диагноза за аксСпА в Русия отнема 
средно 7 години, но има значителни разлики между 
различните региони. Както и в много други части на 
света, осведомеността за състоянието е ограничена, 
особено в извънградските райони на страната. Когато 
пациентът има симптоми, той първо трябва да посети 
общопрактикуващ лекар, като често след това той го 
насочва към невролог. 

За съкращаване на този процес и в подкрепа на 
повишената осведоменост за аксСпА и важността 
на посещението при ревматолог през октомври 
2018 г. стартира онлайн рекламна кампания сред 
труднодостъпните групи, с цел да се достигне до тези 
с недиагностицирани признаци и симптоми на аксСпА. 
Кампанията беше подкрепена от основна мрежа за 
онлайн търсене и беше високо оценена от експерти 
от Фонда за субсидии на президента на Руската 
федерация.

Кампанията, продължила общо 8 месеца, включваше 
обширна контекстуална онлайн реклама, насочена 
към термини за търсене, свързани с аксСпА, например 
„болка в ставите/гърба“ и „възпаление“. Рекламата се 
пускаше в Google, както и в местна руска търсачка. 
Тези, които бяха привлечени от рекламата, имаха 
достъп до онлайн тест, за да установят дали болките в 
гърба, които изпитват, са възпалителни или механични 
по своето естество. На тези, които отговаряха на 
критериите за възпалителна болка в гърба, бяха 
дадени съвети и информация за посещение при 
ревматолог, за да се помогне за установяване на 
потенциална диагноза за аксСпА.

Констатации
По време на програмата над 136 000 души откликнаха 
на рекламата. От тях над 9 000 бяха тествани по 
критерии за възпалителна болка в гърба, като 2 639 
се оказаха положителни. Жените, направили теста, 
бяха два пъти повече от мъжете. Ако бъде осигурено 
финансиране, следващият етап от програмата ще 
включва координиране на срещи за тези, които са дали 
положителен тест в участващите ревматологични 

центрове в пет региона в Русия – на всеки пациент 
ще бъде даден номер и уникален QR код, което ще 
му позволи да бъде свързан с ревматолог за по-
нататъшно изследване и за потенциално достигане до 
окончателна диагноза за аксСпА. 

 

Русия: Подход, базиран на партньорство, 
за онлайн реклама относно аксСпА

“
За сравнително кратко време успяхме да 
стигнем до много голям брой хора, страдащи от 
възпалителна болка в гърба, и да ги насърчим 
да помислят дали аксСпА е причина за техните 
симптоми. Крайната цел на проекта е директно 
да се свържат хората със съмнение за аксСпА с 
местни ревматолози, които след това могат да 
използват най-новите диагностични тестове, 
за да преценят дали болестта действително е 
налице. 

Макар да се надяваме, че ще успеем да 
осъществим тази втора фаза в близко бъдеще, 
първоначалната реклама показа стойността, 
която този вид дейност може да има за 
повишаване на осведомеността, а също така 
доведе до постоянно увеличаване броя на 
хората, които използваха нашата телефонна 
линия за подкрепа на пациенти, като много 
от запитванията бяха от хора, които никога 
преди не са чували за болестта. Особено 
обнадеждаващо беше да се види, че толкова 
много жени участват в кампанията, като се има 
предвид, че те са група, която традиционно е 
била недостатъчно призната в тази област. 
Алексей Ситало – президент на Руската асоциация по анкилозиращ 
спондилит (Русия)

Случай от практиката 4



Препоръка 1: 
Ръководителите на здравеопазването и 
лицата, вземащи решения на държавно 
ниво, трябва да се включат в национални 
разговори относно текущото местно ниво 
на забавяне на диагнозата за аксСпА и да 
разберат важността на намаляването на това 
забавяне, като го превърнат в приоритет на 
здравната политика. 

Препоръка 2: 
Необходими са по-мащабни разяснителни 
кампании, за да се повишат знанията 
и разбирането на аксСпА сред хората и 
обществото като цяло.

Препоръка 3: 
Трябва да се търсят възможности за създаване 
на подходи, базирани на сътрудничество, 
за справяне с предизвикателствата на 
диагностицирането на аксСпА, като се 
използва потенциална подкрепа от редица 
местни партньори. 

Препоръка 4: 
Диагностицирането на аксСпА не е лесно, 
но се увеличават примерите за най-добри 
практики за поставяне на ранна диагноза. 
Ръководителите на здравеопазването 
трябва да повишат осведомеността за 
тези практики в националните мрежи 
по ревматология и обща медицина и да 
подкрепят тяхното прилагане в съответствие 
с местните обстоятелства.

Препоръка 5: 
Инициативите срещу забавеното 
диагностициране на аксСпА на национално или 
местно ниво трябва да бъдат подкрепяни от 
солиден набор от данни, за да се подпомогне 
оценяването на тяхната ефективност и да се 
изгради по-устойчива база от доказателства, 
от която другите да се възползват.

Заключение: 
Време за действие

В процеса на разработване на този доклад беше 
пределно ясно колко вредно може да бъде 
въздействието на забавено диагностициране 
на аксСпА. Почти няма аспект от живота на 
човек, който да не е повлиян отрицателно от 
физическата и психическата болка, произтичаща 
от многократни неуспехи за правилно 
идентифициране, овладяване и лечение на 
прогресиращите симптоми, свързани със 
заболяването. Както е подчертано в доклада, 
болестта тежко обременява също семействата, 
болногледачите и обществото като цяло.

Въпреки това има надежда, че можем да се 
справим по-добре. Напредъкът в намаляването 
на забавянето на диагнозата е видим чрез редица 
обещаващи инициативи и сега трябва да се 
съсредоточим върху разрастването на добрата 
практика там, където тя съществува. Както 
чухме от историите на широк кръг експерти и 
лица, живеещи със заболяването, допринесли 
за този доклад, има едновременно ясен морален 
и икономически аргумент за намаляване на 
настоящото седемгодишно глобално забавяне на 
диагнозата за аксСпА.

1

2

3

4

5

33



3434

Източници

1. Sieper J, Poddubnyy D. Axial 
spondyloarthritis. 2017. Lancet; 
390(10089):73-84.

2. Siebert S, Sengupta R, Tsoukas A. Axial 
Spondyloarthritis. 2016. Oxford 
Rheumatological Library. Oxford 
University Press.

3. Feldtkeller E, Khan MA, van der Heijde 
D et al. Age at disease onset 
and diagnosis delay in HLA-B27 
negative vs. positive patients 
with ankylosing spondylitis. 2003. 
Rheumatol Int; 23:61–66. 

4. Jacquemin C, Maksymowych WP, 
Boonen A, et al. Patient-reported 
Flares in Ankylosing Spondylitis: 
A Cross-sectional Analysis of 
234 Patients. 2017. J Rheumatol; 
44(4):425-430. 

5. Stolwijk C, van Onna M, Boonen A, 
et al. Global Prevalence of 
Spondyloarthritis: A Systematic 
Review and Meta-Regression 
Analysis. 2016. Arthritis Care Res; 
68(9):1320-31. 

6. United Nations. World Population 
Prospects 2019 Highlights. 
Available: https://population.
un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2019_Highlights.pdf 

7. Seo MR, Baek HL, Yoon HH. Delayed 
diagnosis is linked to worse 
outcomes and unfavourable 
treatment responses in patients 
with axial spondyloarthritis. 2015. 
Clin Rheumatol; 34(8):1397-
1405.

8. Redeker I, Callhoff J, Hoffmann F, et 
al. Determinants of diagnostic 
delay in axial spondyloarthritis: 
an analysis based on linked claims 
and patient-reported survey 
data. 2019. Rheumatology 
(Oxford); 58(9):1634- 1638.

9. Garrido-Cumbrera, M., Poddubnyy, D., 
Gossec, L. et al. The European 
Map of Axial Spondyloarthritis: 
Capturing the Patient 
Perspective—an Analysis of 2846 
Patients Across 13 Countries. 
2019. Curr Rheumatol Rep.

10. Zhao S, Pittam B, Harrison N et 
al. Diagnostic delay in axial 
spondyloarthritis: a systematic 
review and meta-analysis. 2021. 
Rheumatology. 

11.  Hay CA, Ryan S, Packham J et al. The 
extent and characteristics 
of diagnostic delay in axSpA: 
a systematic review. 2020. 
Rheumatology. 

12. Sørensen J,Hetland ML, on behalf of all 
departments of rheumatology in 
Denmark. 2015. Ann Rheum Dis; 
74:e12. 

13. Gran JT, Ostensen M, Husby G. A clinical 
comparison between males 
and females with ankylosing 
spondylitis. 1985. J Rheumatol; 
12:126–9.

14. Kennedy LG, Will R, Calin A. Sex ratio in 
the spondyloarthropathies and 
its relationship to phenotypic 
expression, mode of inheritance 

and age at onset. 1993. J 
Rheumatol; 20:1900–4.

15. Sieper J, van der Heijde D. Review: 
nonradiographic axial 
spondyloarthritis: new definition 
of an old disease? 2013. Arthritis 
Rheum; 65:543–51.

16. Boonen A, Sieper J, van der 
Heijde D et al. The burden 
of non-radiographic axial 
spondyloarthritis. 2015. Semin 
Arthritis Rheum; 44(5):556-562. 

17. López-Medina C, Molto A, Sieper 
J, et al. Prevalence and 
distribution of peripheral 
musculoskeletal manifestations 
in spondyloarthritis including 
psoriatic arthritis: results of 
the worldwide, cross-sectional 
ASAS-PerSpA study. 2021. RMD 
Open; 7:e001450. 

18. Jovaní, V., Blasco-Blasco, M., Ruiz-
Cantero, M et al. Understanding 
How the Diagnostic Delay 
of Spondyloarthritis Differs 
Be-tween Women and Men: A 
Systematic Review and Meta-
analysis. 2017. The Journal of 
Rheumatology; 44, 174 - 183. 

19. Garrido-Cumbrera, M., Poddubnyy, 
D., Gossec, L. et al. Gender 
differences in patient journey 
to diagnosis and disease 
out-comes: results from 
the European Map of Axial 
Spondyloarthritis (EMAS). 2021. 
Clin Rheumatol. 

20. Garrido-Cumbrera M, Delgado-
Domínguez CJ, Gálvez-Ruiz 
D et al. The effect of axial 
spondyloarthritis on mental 
health: results from the Atlas. 
2019. J Rheumatol; 46:1284–
1289.

21. Reveille JD, Hirsch R, Dillon CF et al. The 
prevalence of HLA-B27 in the 
US: data from the US National 
Health and Nutrition Examination 
Survey, 2009. 2012. Arthritis 
Rheum; 64(5):1407-1411. 

22. Barnabe C, Jones CA, Bernatsky S, 
et al. Inflammatory Arthritis 
Prevalence and Health Services 
Use in the First Nations and 
Non–First Nations Populations of 
Alberta, Canada. 2017. Arthritis 
Care Res; 69:467–74.

23. Wendling D, Claudepierre P, Prati C. Early 
diagnosis and management are 
crucial in spondyloarthritis. 2013. 
Joint Bone Spine; 80(6):582-585.

24. Rudwaleit M, Khan MA, Sieper J. The 
challenge of diagnosis and 
classification in early ankylosing 
spondylitis: do we need new 
criteria? 2005. Arthritis Rheum; 
52:1000–1008.

25. Strand V, Singh J. Patient Burden of Axial 
Spondyloarthritis. 2017. Journal 
of Clinical Rheumatology; 23: 
383-391. 

26. Zhao S, Thong, D, Miller N. et al. The 
prevalence of depression in 
axial spondyloarthritis and its 

association with disease activity: 
a systematic review and meta-
analysis. 2018. Arthritis Res Ther; 
20, 140. 

27. Redeker I, Hoffmann F, Callhoff 
J, et al. Determinants of 
psychological well-being in axial 
spondyloarthritis: an analysis 
based on linked claims and 
patient-reported survey data. 
2018. Annals of the Rheumatic 
Diseases; 77:1017-1024.

28. Martindale J, et al. The impact of 
ankylosing spondylitis/axial 
spondyloarthritis on work 
productivity. 2015. Best 
Practice & Research Clinical 
Rheumatology. 

29. Boonen A, Chorus A, Miedema H, et al. 
Withdrawal from labour force due 
to work disability in patients with 
ankylosing spondylitis. 2001. Ann 
Rheum Dis; 60(11):1033e9.

30. Ward MM, Reveille JD, Learch TJ 
et al. Impact of ankylosing 
spondylitis on work and family 
life: comparisons with the US 
population. 2008. Arthritis 
Rheum; 59:497-503.

31. Cooksey R, Hussain M, Brophy S. The 
Cost of Ankylosing Spondylitis in 
the UK Using Linked Routine and 
Patient-Reported Survey Data. 
2015. PLoS ONE; 10(7).

32. Linder SH, Sexton K. Conceptual 
models for cumulative risk 
assessment. 2011. American 
journal of public health; 101 Suppl 
1, S74–S81. 

33. Manchikanti L, Singh V, Datta S, et 
al. Comprehensive review 
of epidemiology, scope, and 
impact of spinal pain. 2009. Pain 
Physician; 12:E35–E70.

34. Hill JC, Whitehurst DG, Lewis M, et al. 
Comparison of stratified primary 
care management for low back 
pain with current best practice 
(STarT Back): a randomised 
controlled trial. 2011. Lancet; 
378(9802):1560-1571.

35. Soysal GO, Akar S, Solmaz D, et al. 
Prevalence of spondyloarthritis 
among patients who 
underwent lumbar disc 
herniation surgery. 2020. Arch 
Rheumatol;35(2):189-195.

36. Danve, A., Deodhar, A. Axial 
spondyloarthritis in the USA: 
diagnostic challenges and missed 
opportunities. 2019. Clin Rheu-
matol; 38, 625–634.

37. Magrey, MN, Danve AS, Ermann, 
J, et al. Recognizing Axial 
Spondyloarthritis: A Guide for 
Primary Care. 2020. Mayo Clinic 
Proceedings. 

38. Otón T, Sastre C, Carmona, L. The 
journey of the non-radiographic 
axial spondyloarthritis patient: 
the perspective of professionals 
and patients. 2021. Clin 
Rheumatol; 40, 591–600. 

39. Mathieson HR, Merashli M, Gaffney K, 

et al. BRITSpA (British Society 
for Spondyloarthritis). Poor 
awareness of inflammatory back 
pain and axial spondyloarthritis 
among secondary care 
specialists. 2016. Clin Rheumatol; 
35:2627–2628.

40. El Zorkany B, Ali YM, Namas R, et al. The 
treatment journey for patients 
with axial spondyloarthritis in 
North Africa and the Middle East: 
From diagnosis to management. 
2020. Int J Rheum Dis; 
23(11):1574-1580. 

41. Battafarano D, Ditmyer M, Bolster 
M et al. American College of 
Rheumatology Workforce Study: 
Supply and Demand Projections 
of Adult Rheumatology 
Workforce, 2015–2030. 2018. 
Arthritis Care Res; Apr;70(4):617-
626.

42. Deodhar A, Mittal M, Reilly P, et 
al. Ankylosing spondylitis 
diagnosis in US patients with 
back pain: identifying providers 
involved and factors associated 
with rheumatology referral 
delay. 2016. Clin Rheumatol; 
35(7):1769-1776.

43. Khan M, Akkoç N. Ankylosing Spondylitis 
– Axial Spondyloarthritis, 2nd 
edition. 2021. 

44. Deodhar A, Mease PJ, Reveille JD, 
et al. Frequency of axial 
spondyloarthritis diagnosis 
among patients seen by US 
rheumatologists for evaluation of 
chronic back pain. 2016. Arthritis 
Rheumatol; 68:1669–1676.

45. Schneeberger EE, Citera G, Buschiazzo 
E, et al. Impact of an Awareness 
Campaign for the Detection of 
Axial Spondyloarthritis in Patients 
with Inflammatory Back Pain. 
2017. J Rheumatol Arthritic Dis; 
2(1): 1-6.

46. Scarafia S, Girard Bosch M, Benegas 
M, et al. Diagnostic Delay in 
Spondyloarthritis [abstract]. 
2019. Arthritis Rheumatol; 71 
(suppl 10).

47. Abawi O, van denBerg R, van der 
Heijde D, et al. Evaluation of 
multiplereferral strategies 
for axialspondyloarthritis 
in theSPondyloArthritis 
CaughtEarly (SPACE) cohort. 
2017. RMD Open; 3:e000389.



35

Относно ASIF 
Международната федерация по аксиален спондилоартрит (ASIF) е глобална обединяваща организация, създадена 
с цел повишаване на осведомеността за аксиален спондилоартрит (аксСпА) и свързаните с него състояния 
(включително анкилозиращ спондилит, нерентгенографски аксиален спондилоартрит и псориатичен артрит). 
Тя има за цел да разпространява познания за болестта по целия свят сред ключови заинтересовани страни, 
включително пациенти, ревматолози и други здравни специалисти, изследователи, фармацевтични организации, 
политици и широката общественост. Тя също така има за цел да подобри качеството на живот на хората, живеещи 
с болестта.

АксСпА е форма на възпалителен артрит, засягащ предимно гръбначния стълб и сакроилиачните стави, но може да 
засегне и други части на тялото. Той може да доведе до хронична болка и до срастване на гръбначния стълб. 

ASIF се ръководи от членове и продължава да се разраства, с членове над 50 пациентски организации в повече от 
40 държави. Ние се стремим да споделяме най-актуалната информация относно развитието на аксСпА с нашите 
членове по цял свят и насърчаваме споделянето на информация и сътрудничеството между тях.

ASIF координира Световния ден на АС, който се пада в първата събота след 1 май.
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