
Автоимунни 

заболявания



Всеки автоимунен процес се дължи на конфликта  

между  собствените  защитни механизми -ИМУНИТЕТ  

и  съединителната тъкан на вътрешните органи  и  

системи.



Приемайки своите собствени органи и тъкани за чужди 

и враждебни, имунната система атакува и буквално 
разкъсва на части ставите и връзките.



При аутоимунните процеси могат да страдат

тъканите на бъбреците, черния дроб, кожата
и лигавиците, стените на артериите и вените.



Такава   имунна некомпетентност,  когато  превъзбудената 
имунна система  атакува собствените органи и тъкани има
точното наименование - АВТОИМУННО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Автоимунните процеси са много, 
но причината и механизмът на развитие са общи.



За разрешаване на проблема е необходимо спешно 
да се ликвидират проявите на обща дисбактериоза

с помощта на комплекс програми с антипаразитен 
ефект, което създава в имунната система състояние 
на спокойствие и баланс.



Важно е регулирането и програмирането на имунната 
система чрез надбъбреците. Необходимо е установяване и
поддържане на равновесие на здравето в системата на
регулаторния триъгълник чрез корекция  дейността на
хипоталамо–хипофизната система на подкорието–уникален
център за регулация на нашето здраве и долголетие.



За ликвидиране на автоимунния синдром е 
необходимо да се възстанови защитният 
антиоксидантен потенциал на клетките на 
съединителната тъкан и ставите.



Как имунната система губи способността 
да различава «свой» от «чужд»?

В организма постоянно присъства паразитна  и бактериална 
флора и гъбички, която измества полезните микроорганизми,
конкурирайки се тях за необходимите хранителни вещества и
изработваща токсични  съединения.  Под тяхно влияние се 
нарушава и имунитета.



Клетките на  иммунната система постоянно се 
сблъскват освен с внедрените паразити и с 
мутиращите и остарелите клетки на собственият 
организъм. Ясно е, че разрушителните имунни 
реакции не трябва да са насочени към собствените 
молекули и клетки. но са известни много случаи на 
нарушения в работата на имунната система, когато 
тя приема своите антигери за чужди и ги атакува.



Известни са повече от 80 различни автоимунни заболявания. Много 
от тях водят до тежки страдания, ограничения на физическите 
възможности и даже до смъртен изход. Често тези заболявания 
възникват в юношеска и младежка възраст.

В допълнение към чисто медицинският проблем, автоимунните 
заболявания представляват и социален проблем: в много случаи 
водят до загуба на трудоспособността на хора в активна възраст.



В Русия  6,5 млн човека 
са поразени от 
ревматоиден артрит - 
най-разпространеното 
автоимунно заболяване.



Елементите и механизмите на имунни реакции водещи 
до развитие на автоимунни реакции са същите като 
имунитета към паразити. Или се образуват антитела 
към "своите" антигени(т.н. автоантитела) или се 
развива Т-клетъчен имунен отговор към тях или се 
включват двете системи заедно.



Паразитите стартират атака на 
имунитета против организма

Това явление е получило названието 
паразитарна мимикрия и се наблюдава 
например при ревматизма, когато 
антителата насочени срещу стрептококите, 
взаимодействат и с нормалните антигени 
на сърдечния мускул и ставите. 



Автоимунната патология може да засегне различни органи и 
тъкани на човека. Понякога е засегнат само един орган, например 
панкреаса при юношески диабет или централна нервна система 
при множествена склероза. В други случаи, например при 
системен лупус еритематозус и ревматоиден артрит, 
патологичните изменения засягат много органи.



Юношеският диабет е свързан с 
нарушен метаболизъм на глюкоза, 
вследствие на пълно или 
частично отсъствие на инсулин. 
Разрушават се произвеждащите 
инсулин островни клетки на 
панкреаса. При много пациенти 
възникват усложнения: загуба на 
зрение, бъбречна недостатъчност, 
при която може да се запази 
живота на болния, само ако се 
провежда диализа с апарата 
"Изкуствен бъбрек".



Множествена склероза - това е хронично автоимунно 
заболяване на централна нервна система. жертви на 
това заболяване са обикновено млади хора, страдат от 
различни неврологични нарушения, започвайки с 
безразборна реч и завършвайки с парализа. За 
множесвената склероза е характерно вълнообразното 
протичане с непредсказуемо редуване на подобрение и 
влошаване на състоянието.



При системен лупус еритематозус патологията засяга 
много органи( кожа, стави, лимфни възли, черен дроб, 
далак, бели дробове, стомашно-чревен тракт, сърце и 
бъбреци), където се извършва разрушаване на тъканите 
и вътрешно кръвотечение.  Освен това често биват 
поразени и кръвните телца. 



Морбили вирус и хепатит В, 
стафилококи, стрептококи, 
ретровируси произвеждат т.н. 
суперантигени - токсични 
протеини, които са способни на 
неспецифично стимулиране на 
лимфоцити, което води до 
силна автоимунна атака.



Комплекс за корекция на автоимунни 
заболявания за Универсал

ЕТАП 1 – 10  ДНИ
Центр защитных функций.

Частоты: 26 

Детоксикация межклеточного матрикса.

Частоты: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465;   

444; 440; 1505; 1036; 3176; 676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 152; 
63

Дренаж.

Частоты: 645; 632; 635; 1335; 662; 537; 763; 654; 751; 625; 696; 
835

Элиминация токсинов.

Частоты: 0,5; 522; 146; 1552; 800

ЕТАП 2 - 10  ДНИ
Аллергические заболевания.

Частоты: 1,75; 8,1; 9,6

Аллергия

Частоты: 1,7; 3,8; 8,1; 9,6; 35,5; 36; 36,5; 37,5 
Защитные силы в кишечнике (бактериоз). 
Частоты: 60,5; 64,5; 67

ЕТАП 3 – 10 ДНИ
Центр защитных функций.

Частоты: 26

Аутоиммунные заболевания.

Частоты: 0,1; 1,2

Иммунная система.

Частоты: 1,7; 1,75; 8,1; 9,4; 9,6

Защитные силы (иммунная система). 
Частоты: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,

ЕТАП 4 – 10 ДНИ 

Лимфа и детох.

Частоты: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 

635; 625; 522; 465; 444; 440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 

103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5 
Паразиты детокс.

Частоты: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 

442; 465; 524; 651; 688; 728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 

ЕТАП 5 – 10 ДНИ
Центр защитных функций.

Частоты: 26

Аутоиммунные заболевания.

Частоты: 0,1; 1,2

Иммунная система.

Частоты: 1,7; 1,75; 8,1; 9,4; 9,6

Защитные силы (иммунная система).

Частоты: 11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5

ЕТАП 6 – 10 ДНИ 

Лимфа и детох.

Частоты: 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 

635; 625; 522; 465; 444; 440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 

103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5 
Паразиты детокс.

Частоты: 20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334; 422; 

442; 465; 524; 651; 688; 728; 732; 751; 784; 800; 854; 880; 

Общ курс 60 дни с повторение след едноседмична почивка.



ПЕРВИ ЕТАП- 15 ДНИ
7-14-29-67-140-178-239-312-291 
ВТОРИ ЕТАП 15 ДНИ
262-436-461-520-496-497-530-670-1027

Програмите се изпълняват еднократно 

без  интервал или с произволен интервал.

Общ курс 30 дни, с повторение на цикъла 

след двуседмично  прекъсване.

Комплекс за корекция на 
автоимунни заболявания за  Делта



Бъдете здрави!




