
Бронхиална астма



За всяка клетка е 
необходим кислород

• Клетките на организма в хода на метаболитните процеси 
постоянно консумират кислород и отделят въглероден диоксид. 
В покой, клетките на тялото получават и
използват около 200 ml кислород за минута. При големи 
физически натоварвания тази цифра може да се увеличи 30 пъти.

• При дишането участват дихателната и сърдечно-съдова системи:
дихателната система е отговорна за газообмена в белите дробове,
сърдечно-съдовата - за доставянето на кислород до клетките и
въглероден диоксид в белите дробове.

• Всяко разрушаване на дихателната или сърдечно-съдовата
система е еднакво лошо: клетките не получават кислорода,
необходим за генериране на енергия, а натрупването на
въглероден диоксид в клетките е токсично за тях.



Бронхиална 
астма

При хроничното възпалително
заболяване на дихателните пътища, участват много 
клетки и клетъчни елементи. Хроничното възпаление 
води до развитие на бронхиална хипереактивност, 
която води до повторни епизоди на хрипове, недостиг 
на въздух, чувство на задух в гръдния кош и кашлица, 
особено през нощта и в ранната сутрин. Тези епизодии 
обикновено се свързват с често срещана, но 
променяща се тежест на обструкцията на дихателните 
пътища в белите дробове, която често е обратима или 
спонтанна, или под въздействие на лечението.



Тригери при астма
Тригерите, това са фактори,  причиняващи 
пристъпи на задушаване и обостряне на 
заболяването, явяват се алергени за 
екзогенна бронхиална астма и НСПВС за 
аспиринова бронхиална астма, както и студ, 
тежки миризми, физически стрес, химически 
агенти, паразити.



Фактори за развитие на астма
• Външни фактори - това са алергени, инфекция

(вируси, гъби, някои бактериални видове),
химически и механични дразнители,
метеорологични фактори, стрес и физическо
натоварване. Алергията към прах е най-честата
форма.

•
Към вътрешните фактори се отнасят дефекти

на имунната, ендокринната система,
нарушения на чувствителността и реактивноста 
на бронхите, които могат да носят наследствен 
характер.



Симптоми при астма
• Характерни прояви на бронхиална астма

са атаките на задушаване, недостиг на
въздух, кашлица с трудно отделеями
храчки.

• Понякога се повишава телесната темпе-
ратура, което показва повишена актив-
ност на бронхопулмоналната инфекция.

• При изследване кожата на пациента, може
да се видят съпътстващи алергични прояви:
копривна треска, екзема, псориазис.



Съществено значение има появата на симптоми след 
контакт с алерген, сезонна вариабилност на симптомите и 
наличие на роднини с бронхиална астма или други 
атопични заболявания.
Когато се комбинира с ринит, симптомите на астма могат 
да се появяват само в определени периоди от годината 
или да се появяват постоянно със сезонните промени. При 
някои пациенти сезонното повишаване на въздушните 
нива на някои аероалергени (напр. прашец на Alternaria, 
бреза, трева и амбрия) предизвиква развитие на 
обострянето.



Характеристика 
на пристъпа

При пристъп на бронхиална астма, са характерни 
недостига на въздух, краткото вдишване и 
продължителното издишване, придружени от 
хрипове, които се чуват от разстояние.
При дишането участват мускулите на раменния 
пояс, гърба, корема.
Торакът е в положение на максимално вдишване. 
Пристъпът завършва с отделянето на вискозни 
храчки.



Астматичен
статус

• Това състояние се характеризира с остро задушаване, 
при което броят на хриповете се понижава до пълното 
им изчезване (симптом на "мълчаливия" бял дроб). 
При статус често се забелязва невъзприемчивост към 
продължаващата лекарствена терапия.

• Факторите, предразполагащи към развитието на 
астматичен статус, най-често са неконтролирано 
използване на кортикостероиди и симпатомиметични 
лекарства, рязко прекъсване на дългосрочна хормо-
нална терапия, остри или обострени хронични 
заболявания на дихателната система, злоупотреба със 
сънотворни и успокояващи препарати.



Стадии на статуса
• В първия стадий се появяват болки в мускулите на

раменния пояс, гръдния кош, корема, диспнея и
кашлица с трудно отделяема храчка.

• Вторият етап се характеризира с тежко състояние на 
пациента. Кожата придобива бледо сив нюанс, 
дишането става повърхностно и бързо, кръвното 
налягане намалява, пулсът се затруднява. Периодите 
на възбуждане се заменят с безразличие.

• В третия етап на развитие на астматичния статус 
може да се загуби съзнание, кожата е бледо -синя, 
кръвното налягане е толкова ниско, че е трудно да 
се определи, може да има конвулсии.



Ключова връзка 
при астма

• Ключовата връзка при бронхиалната астма, 
при който и да е генезис е повишената 
реактивност на бронхиалното дърво.

• Тя се причинява от нарушение на
вегетативната регулация на тонуса на
гладките мускули и действието на
медиаторите на възпалението и води до
периодична обратима бронхиална
обструкция, бронхоспазъм.



Бронхиална обструкция
Промени в стената на бронхите. При астма броят на клетките на 
клетъчния епител намалява, а клетките, отделящи слуз, се 
увеличават количествено и се подлагат на хиперплазия. Възниква 
също еозинофилна инфилтрация, оток и удебеляване на 
основната мембрана, в субмукозния слой се наблюдава 
инфилтрация с еозинофили, неутрофили, лимфоцити и 
макрофаги, хипертрофия и оток на жлезите. Мускулната 
мембрана на бронхите е хипертрофична.
Спазми на гладките мускули на бронхите е най-вероятната 
причина за остри краткосрочни атаки. Продължителността на 
пристъпите и невъзприемчивостта към лечението са причинени от 
запушване на бронхите чрез мукозни задръствания и подуване на 
бронхиална лигавица.
Обструкцията се усилва при издишване, тъй като в този 
случай има динамично стесняване на дихателните 
пътища.



Атсматичен пристъп
• Атсматичният пристъп е най-типичният симптом на астма. Характерна  

насилствена позиция (често държейки ръце на масата) е позата на 
пациент с повишен горничен раменния пояс, а гръдният кош 
придобива цилиндрична форма. Пациентът прави кратко вдишване и 
без да спира продължително издишва. Дишането се случва с помощта 
на мускулатурата на гръдния кош, раменния пояс, коремната преса. 
Интеркосталните пространства са разширени.

• Често, особено при продължителни пристъпи, има болка в долната 
част на гърдите, свързана с интензивната работа на диафрагмата. 
Пристъпът на задушаване може да бъде предшестван от мигрена, 
проявена от кихане, кашлица, ринит, уртикария, самият пристъп 
може да бъде придружен от кашлица с малко количество 
стъкловидна слюнка и в края на пристъпа могат да се отделят 
храчки.



Класификация на астма
•екзогена бронхиална астма —
пристъпите се причиняват при въздействие на дихателния тракт от 
алерген, идващ от външната среда (цветен прашец, плесени, 
животински косми, малки акари, открити в домашния прах). 
Специален вариант е атопичната бронхиална астма, причинена от 
наследствено - обусловно предразположение към алергични 
реакции
•ендогена бронхиална астма — пристъпът се предизвиква от  такива
фактори, като инфекция, физическо натоварване, студен въздух, 
психо-емоционални стимули
•бронхиална астма със смесен произход — пристъпът може да
възникне какт о при въздействие на алерген върху дихателния път , 
така и при въздействие на посочените по-горе фактори.



Биорезонансна корекция на астма

• Това е изход от ситуацията, когато не се
развиват типични усложнения при
хормоналната терапия.

• Тя помага за възстановяването на функцията
на дишането, насърчава дренирането на
бронхиалното дърво, подобрява отделянето
на храчки, предотвратява развитието на
емфизем, а също повишава устойчивостта на
организма и укрепва нервната система.



Корекция на астма с
БИОМЕДИС М ДЕЛТА

СУТРИН
53-55-56-14

ВЕЧЕР

54-57-178-58

Всички програми се изпълняват еднократно с

произволен интервал. 

Курс от поне един месец с повторение на курса
след двуседмична почивка.



Корекция на астма с
БИОМЕДИС М Универсал

ПЪРВИ ЕТАП- 3 ДНИ
Алергични заболявания.1,75; 8,1; 9,6
Алергия.  1,7; 3,8; 8,1; 9,6; 35,5; 36; 36,5; 37,5 
ВТОРИ ЕТАП – 3 ДНИ
Лимфа и детокс.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

Алергичен бронхит 8
ТРЕТИ ЕТАП – 3 ДНИ
Неврогенна бронхиална астма. 3,5; 3,6; 6,3 Спастично
свиване на свободните клонове на бронхиоли. 5,9 
Център за дишане.    75
Бронхиална астма.  0,9; 4; 8; 9,44 
Бронхоспазъм (пристъп на  задушаване)   3,8; 5,9; 7,7; 9



Корекция на астма с
БИОМЕДИС М Универсал

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП- 3 ДНИ
Затруднено дишане. 75
Бели дробове.    58,5; 59; 72
Рефлекс за кашлица.  75; 81
Поемане на кислород от кръвта .50; 50,5
ПЕТИ ЕТАП – 3 ДНИ
Дихаат елен път конт ролни чест от и  15,5; 17,5; 20;
22,5; 70; 72,5; 75; 99,5 
Защитни сили(имунна система) .
11,5; 19,5; 26; 58; 69; 79; 84,5; 97,5 
Общ  курс на лечение- 15 дни с повт орение на пълния    

ци  къл след дв  уседмична почивка



Бъдете здрави с БИОМЕДИС!




