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Уважаеми приятели,

Високите постижения в съвременния спорт са немислими без екипното сътрудни-
чество между спортисти, треньори и медици. Инициативата на изявени българ-

ски лекари и научни специалисти за издаването на списание “Медицина и спорт ” заслужа-
ва адмирации и Министерството на младежта и спорта ще даде пълна подкрепа.

Идеята изданието да бъде ползвано от широк кръг специалисти още повече затвър-
ждава необходимостта от него.

Убеден съм, че списанието ще бъде на високо професионално ниво и оценено от тези, 
за които е предназначено, и ще се утвърди като полезен помощник в ежедневната им 
работа.

С пожелание за творчески достижения и съпричастност към успехите на българския 
спорт! 

   Васил Иванов-Лучано,
   министър на младежта и спорта

Уважаеми колеги,

Изискванията на съвременния спорт, както професионален,така и аматьорски,пос-
тавят нови предизвикателства пред медици, биохимици, фармаколози и спортни 

специалисти. Най-актуалните достижения на медицината, спортната и биологичните на-
уки трябва да са достъпни и приложими в практиката. В момента в България реално не 
съществува издание, което комплексно да разглежда тази проблематика.

От 2005 г. започваме издаването на списание “Медицина и спорт”, с амбицията то 
да бъде на високо професионално ниво както по отношение стойността на научните 
публикации, така и по луксозност на отпечатване. То ще излиза 4 пъти годишно, в ти-
раж 1000(хиляда) броя. Основно ще се третират проблеми на спортната ортопедия и 
травматология, рехабилитация, спортна кардиология, физиология и молекулярна биоло-
гия, както и медицинските аспекти на тренировъчно-състезателния процес.

Основно ще бъде предназначено за лекари и треньори на национални и клубни отбо-
ри по всички спортове, както и за висококвалифицирани специалисти и общопрактику-
ващи лекари.

Гаранция за амбицията на нашето списанието са съставът на редакционната коле-
гия и експертният съвет.

    
   проф. Ваньо Митев, 
   главен редактор
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Лакътната нестабилност е срав-
нително необичайно срещано 

явление в спортната медицина. 
По-често се среща в тъй нарече-
ните силови спортове (щанги, бор-
ба, джудо), в гимнастиката и при 
хвърлянията в леката атлетика.
Острата лакътна нестабилност, 
причинена от луксация или фрак-
тура-луксация, се причинява от 
екстремна травма. Обикновено 
еволюцията на тази нестабилност 
е хроничният лакситет на връз-
ково-ставния апарат на лакътя. 
Медиалната нестабилност води 
до инсуфициенция на медиалния 
колатерален и медиален комплекс. 
Другата възможност е появата на 
една посттравматична постеро-
латерална нестабилност. Поради 
това, че нашият клиничен мате-
риал се състои от пациенти с вал-
гусна нестабилност, ще се спрем 
предимно на тях, като предста-
вим кратки анатомически бележки 
на медиалния отдел на лакътната 
става. 

Валгусната (медиалната) неста-
билност, остра или хронична, води 

до частично или пълно компроме-
тиране на медиалния колатерален 
лигаментарен комплекс. Най-важ-
ният функционален елемент от 
този комплекс е предният кос лига-
мент. Неговото начало от долния 
аспект на медиалния епикондил до 
короноидния израстък прави този 
лигамент централна част на меди-
алния лигаментарен комплекс. Този 
лигамент е напрегнат, когато ла-
кътят е свит или изправен. Зато-
ва валгусната стабилност зависи 
от него, като той представлява 
една флексионно-екстензионна арка 
на ставата. Задното снопче на ме-
диалния-колатерален комплекс има 
подобно начало, но неговата инсер-
ция лежи по-назад на олекранона. 
Като ексцентричен лигамент той 
допринася за флексията. Трансвер-
залният лигамент, чието начало 
от медиалния аспект на олекрано-
на има не толкова значителна роля 
за лакътната стабилност. Акцесор-
ният преден медиален-колатера-
лен лигамент наскоро е бил описан. 
Kато неговата задна срещуполож-
на част, той е един ексцентричен 

лигамент. Поради факта, че начало-
то му започва от предния аспект 
на медиалния епикондил и неговата 
инсерция е на предния аспект на ко-
роноида, този лигамент играе роля 
във валгусната стабилност на ла-
кътната става при екстензия.  

Хроничната медиална неста-
билност на лакътя обикновено е 
вследствие на повтарящ се валгу-
сен стрес на лакътя. Клиничният 
преглед на лакътя включва валгус-
стрес при изправен и флектиран 
при 25 градуса лакът при пронира-
на ръка. Радиологичното изследване 
се провежда с цел да се установят 
ставна дисфункция, остеохондрит 
или остеохондроза на съставните 
части на лакътната става, както 
и свободни тела и остеофити.

Едно добро изследване е и 
стрес-рентгеновото със специален 
апарат. Ядрено-магнитният резо-
нанс допълва апаратните изследва-
ния. Ултразвуковото изследване е с 
относително добра диагностична 
стойност. Задължително изследва-
не е електромиографското с цел да 
се провери състоянието на улнар-

Хронична лакътна 
нестабилност при 
елитни спортисти

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лакътна става, медиална нестабилност, оперативно лечение.
KEY WORDS: Elbow joint, medial instability, operative treatment.

РЕЗЮМЕ
Авторите представят своята серия от пет оперирани болни за 
периода 2000-2004 г. Четирима от тях са мъже и една жена. Всички 
те са елитни състезатели по вдигане на тежести, многократни 
медалисти от светочвни, европейски и олимпийски игри. Всички 
те са страдали от медиална лакътна нестабилност. Оперирани 
са, като операциите са включвали стабилизация на ставата, деб-
ридман на ставата, екстирпация на свободни тела в ставата и 
транспозиция на нервус улнарис. Всички състезатели средно чети-
ри месеца след операцията са се върнали в елитния спорт.  

SUMMARY
The authors represent their series of five operated patients for the period 
between 2000 and 2004. Four of them are men, and a woman. All they 
are top athletes in weight lifting. They won a lot of medals taking part 
in world, European and Olympic championships. All they suffered from 
medial elbow instability. They were operated, as the operations included 
a three level of joint stabilization, joint inspection and removing the loose 
bodies from the joint. The end of the operation consisted of ulnar nerve 
transposition. All the athletes came back four months after the operation 
in the high-level sport’s activity. 

Д-р Борис МатевД-р Валентин Матев
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ния нерв. 

КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ

Нашият клиничен материал 
се състои от петима оперирани 
елитни щангисти. Четирима мъже 
и една жена, оперирани в перио-
да октомври 2000 – април 2004 г. 
Двама от мъжете са многократни 
световни и европейски шампиони 
и олимпийски медалисти. Остана-
лите са медалисти от световни, 
европейски и държавни първенст-
ва. Трима от мъжете са претър-
пели луксация на лакътната става. 
Един от тях, най-титулуваният, 
има и повторна такава. Остана-
лите двама са претърпявали мно-
гократни навяхвания в ставата. 
Всички болни са се оплаквали от 
чувство за нестабилност, прид-
ружено от болков синдром, който 
не им позволява да тренират и да 
се състезават. Всички те са имали 
оплаквания в зоната, инервирана 
от нервус улнарис.  Състезатели-
те са били клинично тествани и 
са показали по-тежка или по-лека 
медиална лакътна нестабилност. 
Рентгеновите снимки на всички са 
показали по-сериозни или по-леки 

остеоартрозни и остеохондрозни 
промени в лакътната става, вклю-
чително наличието на свободни 
тела. На двама от болните меди-
алният епикондил беше авулзивно 
изтръгнат от залавното място. 
Трима от болните имаха ядрено-
магнитно резонансно изследване, 
което допълни общата картина. 
На всички болни бе направено елек-
тромиографско изследване , което 
показваше смущения на моторна-
та и сетивната функция на нервус 
улнарис. Динамометрията показа 
разлика в силата на болната от 
здравата ръка. На всички болни бе 
направена стабилизация на лакът-
ната става на три нива от ме-
диално–капсулно, лигаментарно и 
мускулно. Нервус улнарис на всички 
болни бе траспониран вентрално. 
В проксималната част интрамус-
кулно, а в дисталната-интрамус-
кулно и субфасциално. При болните 
с изпаднал в асептична некроза 
медиален епикондил се пристъпи 
към екстирпиране. На двама от 
болните през медиалния достъп се 
направи дебридман на ставата и 
се отстраниха свободните тела в 
нея. На друг с малък радиален дос-
тъп се направи подобна процедура 

и от латерално. На единствената 
дама от нашата серия с втори за-
ден достъп се екстирпираха сво-
бодни тела от фоса олекрани и се 
направи парциална синовектомия. 
Болните в следоперативния пери-
од бяха имобилизирани в ортеза за 
25 дена. Рехабилитационният пе-
риод продължи до края на втория 
месец след операцията. От начало-
то на третия месец започнаха леки 
натоварвания с тежести, като 
след четвъртия месец се разреши 
участие в състезание. Заслужава да 
се отбележи, че един от оперира-
ните – Зл. В., участва в състезание 
на своя клуб три месеца след опе-
рацията и спечели първо място в 
категорията си.  

ДИСКУСИЯ

Eygendaal D. , et.al. съобщават 
за 16 оперирани от тях атлети, от 
които 4 имат улнарен неврит. При 
13 от болните, при направената 
стрес валгусни рентгенови снимки, 
се е отчело увеличаване на ставно-
то пространство. При 10 от бол-
ните на Я.М.Р. е намерена руптура 
на медиалния лигамент. 

Ciccotti MG, Jobe FW съобщават 
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за наблюдение на свои пациенти, си-
лови спортисти с медиална неста-
билност. Всички те са имали неврит 
на нервус улнарис. Azar FM съобщава 
за 6-годишен период, в който група 
хирурзи проследява 91 оперирани 
болни, при които оперативната 
техника е включвала улнарна стаби-
лизация и транспозиция на нервус ул-
нарис. При отчитане на резултати-
те те съобщават, че повечето от 
спортистите, които са оперирали, 
са се върнали на същото ниво на 
спорт за по-малко от една година. 
Gilchrist AD, Mackee MD представят 
лекувани от тях петима пациенти 
с несрастване на медиалния епикон-
дил и медиална нестабилност. 3-ма 
от тях, преди те да поемат лече-
нието, са лекувани консервативно, 
а двама с остеосинтеза, която е 
била неуспешна. На всички болни е 
било направено оперативно лече-
ние с ексцизия на епикондила и въз-
становяване на стабилността. В. 
Матев през 2002 разглежда трима 
оперирани – състезатели по вдига-

не на тежести, при които консер-
вативното лечение не е довело до 
положителни резултати. Наличие-
то на мекотъканен интерпозиум, 
намерен интраоперативно, при-
бавен към останалите фактори за 
нестабилност, компрометира кон-
сервативното лечение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички наши пациенти бяха ус-
пешно оперирани и се върнаха към 
състезателния спорт средно 4 ме-
сеца след операцията. Особено важ-
но е предоперативното клинично 
изследване на лакътната става. 
Освен данните за нестабилност, 
то ни показва и степента на ув-
реждане на улнарния нерв. Апарат-
ните диагностични изследвания 
допълват клиничната картина и 
ни дават насока за необходимост-
та от втори оперативен достъп. 
Операцията задължително включва 
медиална стабилизация на лакътна-
та става на три нива: дебридман 

и инспекция на ставата, евакуира-
не на наличните свободни тела и 
мекотъканен интерпозиум и вен-
трална интрамускулна транспози-
ция на нервус улнарис. Считаме, че 
своевременното оперативно ле-
чение на медиалната лакътна нес-
табилност е изключително важно 
за лечението на елитните щангис-
ти. Спортът вдигане на тежести 
е изключително травматичен, 
като лакътните стави са едни от 
най-ранимите области на опорно 
- двигателния апарат. Ликвидира-
нето на сетивните и моторните 
смущения в зоната на нервус улна-
рис са задължителен атрибут на 
лечението. Ранната диагностика 
и профилактика на този вид забо-
лявания в спортната медицина са 
дълг на спортните лекари, ортопе-
ди и травматолози. 

Адрес за кореспонденция:
д-р В. Матев, СБАЛТОСМ, 
Дианабад, Диана 2, 
ул. “Н. Габровски” 1, София 1172,
тел. 02/ 868 72 92

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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Лезията  на  менискусите е 
най-често срещаната   вът-

реставна травма на  коляното. 
Обикновено тя е приоритет на 
динамичните и контактни спор-
тове като футбол, баскетбол, 
волейбол. Много често лезията на 
мениска е асоциирана със засягане  
на  предна кръстна връзка. Спо-
ред едно наше проучване тя зае-
ма около 60% /Шойлев, 2000 г./от 
всички травми в колянната става. 
Голямата честота на травмата, 
както и значението й за последва-
щата  съдба на ставата изисква да 
отдадем заслуженото внимание на 
проблема.

Менискусите представляват 
“С”-образни фиброкартилагинерни  
дискове, разположени между кон-
дилите на фемура и медиалното 
и латерално плато на тибията.  
Менискусите имат една конвексна 
периферия и конкавен централен 
ръб. 

Медиалният менискус заема 
около 30% от повърхността на 
медиалното тибиално плато. Зад-

ният рог на медиалния мениск се 
прикрепя към тибиалното плато 
посредством  lig.meniscotibiale. 
Предният рог се залавя за предния 
рог на латералния мениск чрез lig. 
transversalae. Останалата част от 
мениска се залавя за ставната кап-
сула, като в областта на медиал-
ния колатерал  има  срастване на 
фибри от последния и мениска.

Важна роля при динамич-
ни състояния играе индирек-
тно чрез ставната капсула 
m.semimembranosus,  който при-
дърпва задния рог на мениска.

Латералният мениск заема  око-
ло 50% от латералното тибиално 
плато. Предният рог на мениска 
има комуникация  с предна кръст-
на връзка. За разлика от медиал-
ния, няма връзка с латералния кола-
терал. В задната част  на мeниска 
сухожилието на m. popliteus пре-
минава косо през hiatus poplitei. 
Непостоянни структури са lig.
meniscofemorale anterior /Humphry/ 
и lig.meniscofemorale posterior 
/Wrisberg/. Те се наблюдават като 

анатомични структури при 71% 
/Clancy,W/.

Тези анатомични особености: 
залавянето на медиалния мениск с 
медиалния колатерален лигамент 
и конкавността на медиалното 
тибиално плато, обуславят по-
малката подвижност на медиал-
ния мениск, а оттам и по-големия 
риск от  травма.

 ФУНКЦИИ НА МЕНИСЦИТЕ

Менискусите играят важна 
роля в биомеханиката на колянна-
та става. Основните движения в 
коляното като флексия - екстензи-
ята  и ротацията, се извършват 
изцяло с участието  на  мениску-
сите. Флексията и екстензията в 
коляното се извършват между ме-
нискусите и бедрените кондили, а 
ротацията – между менисците и 
тибиалното плато. Тези им взаи-
моотношения с принадлежащите 
ставни повърхности обуславят и 
основните им  функции.
1. Заемат важна роля в 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: артроскопия и артроскопска хирургия, менискус, менискална увреда, менискална стена, менисцектомия, менискосъхраняваща 
операция.
KEY WORDS: arthroscopy , arthroscopic surgery , meniscus , meniscal injury , meniscal wall, meniscectomy , preserving the meniscal wall surgery.

РЕЗЮМЕ
Авторът на настоящата статия си поставя за цел да покажe 
развитието на ендоскопската хирургия на мениска и възникналите 
диагностични и лечебни трудности. Направените изводи са на ба-
зата на един огромен материал на Клиниката по спортна травма-
тология и ортопедия – Дианабад, за период от 25 г. “от въвеждане-
то и утвърждаването на артроскопската хирургия до наши дни”. 
Разглеждат се анатомо-физиологичната характеристика на ме-
ниска, диференциално диагностичните проблеми, проблемът за 
артроскопското третиране на менискалната увреда. Обръща се 
особено внимание на подхода по отношение запазване на мениска 
като стабилизираща стуктура на коляното.

SUMMARY
The author present the development of arthroscopic meniscal surgery 
and the diagnostic and therapeutic difficulties. The conclusions are 
based on the huge number of patients in the clinic of sport traumatology 
and orthopaedics – Dianabad for a period of 25 years- since the first 
athroscopy in Bulgaria till recent days.
In the article are discussed the anathomy and physiology of meniscus 
, the diagnostic problems and the arthroscopic treatment of meniscal 
injuries. Special attention is paid to the important stabilizing function of 
the meniscus and the necessity for preserving the meniscal wall during 
arthroscopic surgery.

Д-р Динко Хубенов

Менискални лезии -
диагностични трудности 
и лечение

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ



  Медицина и Спорт � 11 
 

стабилизацията на коляното.  
2. Компенсират  несъответстви-

ето между ставните повърх-
ности – поемат шоковите на-
товарвания в ставата.

3. Ръководят и определят допир-
ната повърхност на бедрените 
кондили с тибиалното плато, в 
зависимост от обтегнатостта 
на ставните връзки и степента 
на флексията и ротацията на ко-
ляното.

Важността на мениска като 
анатомична структура показват 
множеството изследвания, нап-
равени след цялостното му отс-
траняване. Доказана е появата на  
релативна нестабилност на ста-
вата, както и  ранна артроза на 
коляното и  поява на остеофити 
по ръбовете на тибиалното пла-
то и бедрените кондили.

Най-често увредите на менис-
ците настъпват при рязко изпра-
вяне от клек, както и при ротация 
в коляното. Настъпват различни 
по вид разкъсвания, даващи разно-
образна клинична картина:
� Надлъжна вертикална 
 руптура.
� Руптура тип “Дръжка 
 на ведро”.
� Руптура под 
 формата на “език”.
� Напречна руптура.
� Хоризонтална руптура.
� Надлъжна дезинсерция 
 на мениск.
� Руптура на латерален 
 дискоиден мениск. 
Според едно проучване в Кли-

никата по спортна травмато-
логия и ортопедия /Шойлев, 2000 
г./ мекотъканни коленни увреди, 
придружаващи менискалните ле-
зии, са:
� Изолирани менискални лезии                                         

 - 20%
� Менискални увреди 
 + ПКВ - 18%                       
� Менискални лезии 
 + хрущялна увреда - 42%
� Менискални увреди + Плика  

 синдром - 8 %
� Менискални увреди +ПКВ
 + Хрущялна увреда - 12%.         
Голямото  разнообразие на 

вътреставни увреди, придружа-
ващи менискусната лезия, дава и 
богатата  клинична картина.  Тя 
често пъти бива не добре интер-

претирана, а оттам възникват и  
диагностичните  трудности.  В 
диференциално диагностично от-
ношение трябва да се  има пред-
вид най-често “Плика синдром” и 
“Хондрална  фрактура”. 

За периода  1997 – 2003 г. са 
извършени 196 артроскопски ре-
зекции на медио-пателарна плика. 
При около 80 % от оплакванията 
на пациентите като прещраква-
ния, прескачане и болевия синдром 
се повлияха много добре.

Големият брой артроскопски 
изследвания, при които първо-
началната ни диагноза “лезия на 
медиалния мениск” се коригира с 
“Плика синдром”, говори за препли-
тане на симптомите поради тях-
ната анатомична близост.

 Причина за това  най-вероят-
но  е проприорецепцията за болка 
в медиалния отдел на ставата. 
Като достатъчно надежден, но 
все още трудно достъпен метод 
за дефирeнциална диагноза се 
очерта  ядрено-магнитният ре-
зонанс. При изследването медио-
пателарната плика и степените 
на промяна в ставния хрущял се 
визуализират ясно. Това дава въз-
можност за добра диференциална 
диагноза по отношение  увреди на 
мениска.

Една основна и водеща за нас 
през годините мисъл и до настоя-
щия момент звучи актуално и кон-
структивно.

Don O`Donoghue преди повече 
от петдесет години заяви :

“По-добре да имаш мениск, от-
колкото да го нямаш, но същевре-
менно е по-добре да нямаш мениск, 
отколкото да го имаш увреден .“  

Тази фундаментална мисъл го-
дини наред е пътеводител на по-
коления ортопеди по отношение 
лечението на увредения мениск.

Основните функции на мениска, 
имащи огромно значение за съдба-
та на колянната става, поставиха 
много проблеми пред коленните 
хирурзи през XX век.    

През  1866 г. Brodhust извършва 
първата конвенционална менисцек-
томия, а шев на мениск извършва  
Thomas Annandale през 1885 г.

Първата диагностична арт-
роскопия в България е извършена 
през 1979 г. от  проф. Д. Шойлев, 
а    първата артроскопска менис-
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цектомия през 1987  от доц. А.Ге-
оргиев.  За периода 1979-2005 г. в 
kлиниката са извършени над 6000 
менисцектомии и над 7500 артрос-
копски операции на колянна става. 

Световният опит показа, че 
всяко нарушение на целостта на 
менискалната стена довежда до 
сериозни промени в стабилност-
та на колянната става.

Въз основа на огромния ни кли-
ничен материал ние приемаме, че 
алтернатива за нас е само този 
вид менисцектомия, която щади 
менискалната стена и може да за-
пази стабилността на коляното.
Така въведохме понятието “Тотал-
на физиологична менисцектомия “.   

С напредването на техничес-
кия процес артроскопската хирур-
гия  измести окончателно и безс-
порно конвенционалната хирургия 
на коляното. Основните принци-
пи, които следваме при лечението 
на увредения мениск, са:
� Здрав мениск – 
 не се интервенира 
� Увреден мениск:

�при възможност – менискосъхра-
няваща операция 
�при невъзможност – “Тотална фи-
зиологична менисцектомия”.
� Атравматичност
� Прецизност при 
 локализацията на увредата
� Прецизност при 
 отстраняване на задния рог  

 на мениска /визуален 
 контрол/
� Намаляване процента на 
 следоперативните 

 усложнения /хемартрозни 
 инфекции и др./
� Ранна рехабилитация
� Кратък възстановителен 
 период
� Значително намаляване   

 стойността на лечението 
  С натрупване на опит в ар-

троскопското лечение сроковете 
за възстановяване на  елитните 
спортисти се сведоха до 15–20 
дни до започване на тренировъч-
ния процес. 

В стремежа си да се направи 
менискосъхраняваща операция све-
товните тенденции се развиват в 
две насоки. Първата – това е шев 
на мениска, а втората – мениско 
заместващи операции.

Видът на менискалната лезия 
определя и поведението ни при из-
бор на лечение. 

 Локализацията на руптурата – 
лезии извън така наречената  чер-
вена зона, не срастват след шев на 
мениск.   

Възможностите за шев на ме-
ниск са ограничени от възрастта 
на пациента, която не бива да 
надвишава 30 г., тъй като започ-
налите дегенеративни промени в 
ставата ще попречат на процеса 
на срастване.

Основните техники при шев на 
мениска са:
� “Inside to outside”
� “Outside to inside”
При добре подбрани показания 

за артроскопска реинсерция на 
мениска резултатите са много 
добри, нещо, което ни кара все по-

често да прибягваме до подобен 
изход.

 Новите концепции в свето-
вен мащаб са, че заместването 
на мениска дава възможност за 
стабилизация на колянната става 
и  протекция срещу ранни дегене-
ративни промени. Увреденият ме-
ниск може да бъде заместен с :
� Трансплантант /пресен, дъл-

боко замразен/.
� Сухожилие или тяло на Хофа. 
� Протеза на базата 
 на колаген.
Все още няма достатъчно на-

учни съобщения в областта  на 
заместващата мениска хирургия, 
тъй като на този етап тя е в об-
хвата на експерименталната ме-
дицина.

Научните съобщения в област-
та на заместващата мениска 
хирургия са окуражаващи. Но лип-
сата на данни за късните постопе-
ративни резултати ни кара да сме 
предпазливи в оценките си.

Богатият ни клиничен опит в 
областта на мекотъканните ко-
ленни увреди ни дава основание 
да смятаме, че всяка вътреставна 
болка, неповлияваща се от консер-
вативна терапия в продължение 
на повече от един месец, подлежи 
на артроскопска диагностика и ле-
чение.

Адрес за контакти:
д-р. Д. Хубенов, 
СБАЛТОСМ, тел. 628283, 
моб. 0887936323, 
e-mail: d_hubenov@yahoo.com
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Част от вдишания кислород не оти-
ва по предназначението си – за 

процесите на биологично окисление и 
доставка на енергия, а образува вред-
ни за организма продукти - реактив-
ни метаболити на кислорода, често 
наричани с общото название свобод-
ни радикали. Свободните радикали 
увреждат клетките и тъканите. При 
високо-интензивни физически нато-
варвания свободните радикали дости-
гат висока концентрация, състояние, 
наречено оксидативен стрес (M. Reid, 
1992). Те увреждат всички структури, 
като предпочитаната им мишена е 
липидният слой на клетъчните мем-
брани (L. Quiles, 1999). Увредата засяга 
мускулите, сухожилията и ставите, 
като в началото е съпроводена с дис-
трофия, а впоследствие с дегенерация 
на тъканите и микротравматизъм (J. 
Pucsok et al., 1999). Добре известно е, 
че микротравмите, за разлика от ос-

трите травми (макротравми), не са 
резултат на резки механични или други 
въздействия върху тялото. Причина за 
тях са хроничното пренапрежение на 
опорно-двигателния апарат и влошена-
та адаптация на неговите тъкани към 
големи и системни физически натовар-
вания, като в интимния механизъм на 
формирането на микротравмата ос-
новна роля имат оксидативните про-
цеси. Микротравматизмът се среща 
много често при активно-спортува-
щите и професионалните спортисти. 
Наличието на подобни увреди намалява 
адаптационните възможности на тъ-
каните и улеснява получаването на ос-
три спортни макротравми (контузии, 
дисторзии, луксации и др.) при големи 
физически усилия. 

В наши проучвания установихме, че 
при спортистите с микротравми, на-
ред със субективните им оплаквания, 
диагностицирани чрез класическите 

клинични изследвания,  се намират и 
допълнителни обективни елементи. 
Чрез използването на термодетектор 
от течни кристали /целутест/ нами-
раме целулитоподобни образувания в 
най-натоварваните зони на тялото, 
кореспондиращи със спорта, който уп-
ражняват. Този тип целулит, свързан с 
най-интензивно натоварваните зони 
на тялото, срещащ се и при двата 
пола, ние нарекохме спортен целулит.    

Спортен целулит намираме при 
гребците и волейболистите на рамо-
то и мишниците, при колоездачите на 
бедрата и подбедриците и т.н. Среща 
се  и асиметрично: например при леко-
атлетки от дисциплините хвърляне на 
копие и тласкане на гюле е разположен 
на рамото и мишницата на силната 
ръка, най-често дясната, като на друга-
та ръка е по-лек, а в част от случаите 
напълно отсъства.  При други спорто-
ве, в които натоварването на двата 

Оксидативен стрес 
и микротравматизъм
при спортистите

Проф. д-р Иван Топузов

КЛЮЧОВИ ДУМИ:  оксидативен стрес, спортен целулит, микротравматизъм.
KEY WORDS: oxidative stress, sports cellulite, microtraumatism.

РЕЗЮМЕ
Проучванията ни върху спортисти показаха, че и при двата пола 
се срещат целулитоподобни образувания, които засягат най-на-
товарваните участъци на тялото им. Нарекохме ги “спортен 
целулит”, тъй-като са резултат на тежките физически натовар-
вания и кореспондират с упражнявания спорт.  Образуването на 
свободни радикали и рязкото увеличаване на нивата им по време на 
тренировките /оксидативен стрес/ е резултат на увеличаването 
на митохондриалната кислородна консумация и електронния тран-
спорт. Мускулите, които се натоварват до своя максимален пре-
дел, използват големи количества кислород и произвеждат много 
свободни радикали. Оксидативните процеси в тези прекомерно на-
товарвани участъци на тялото довеждат до микротравматични 
увреди в клетките и тъканите, което  се отнася преди всичко за 
мускулите, сухожилията, ставните капсули и връзките. В същото 
време хиподермата и кожата непосредствено над тях изпадат в 
хипоксия, която също води до генериране на много свободни ради-
кали и увреди, проектиращи се на повърхността им като целулит. 
Диагностиката на спортния целулит чрез термодетекция би могла 
да се използва като скринингово изследване за откриване на непро-
явени още микротравми.

SUMMARY
The investigations upon athletes show that the cellulite   is found in 
sportsmen from the two sexes in their most overloaded body zones. We call 
this type of cellulite, related to the most intensively overloaded body zones 
“Sports Cellulite”. Our investigation shoes that it is a result of the heavy 
physical overloading in definite body zones, related to the corresponding 
sport, and once again the basic reason for it is the oxidative processes. 
The generation of oxygen free radicals /OFR/ is increased during exercise as 
a result of an increase in mitochondrial oxygen consumption and electron 
transport. The muscles, which are loaded to their maximal limit absorb a 
large amount of oxygen and generate a great number of OFR.. At the same 
time the laid on the surface hypoderma and skin remain in hypoxia, which 
causes them to generate OFR as well. The oxidative processes in these 
excessively overloaded body zones are leading to damages in the cells and 
tissues. This is most relevant for the muscles, sinews, joint capsules and 
ties. The diagnostics of cellulite of the athletes could be used as a screening 
check-up for the discovering of not yet revealed microtraumas.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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крайника е еднакво (бегачи), спортни-
ят целулит се среща приблизително 
еднакво на левия и десния крак (Ив. То-
пузов, 2002).         

  
ГЕНЕЗА НА СПОРТНИЯ ЦЕЛУЛИТ 
И МИКРОТРАВМАТИЗМА ПРИ 
АКТИВНО-СПОРТУВАЩИТЕ

Топографската структура на тяло-
то показва пряка връзка между тъкани-
те в дълбочина. Кожата и хиподерма-
та са пряко зависими в своето хранене, 
оттичане и инервация (аферентна и 
еферентна) от подлежащите мускули, 
сухожилия и други по-дълбоки тъкани. 
Образуващите се свободни радика-
ли въздействат едновременно върху 
всички тях. Измененията в активните 
тъкани под дадена кожна зона се отра-
зяват и върху самата кожа. Натовар-
ващите се до своя максимален предел 
мускули използват огромно количество 
кислород и образуват в големи размери 
свободни радикали. Същевременно по-
периферно разположените хиподерма 
и кожа остават в хипоксия, поради кое-
то също образуват свободни радикали 
(M. Schinetti et al.,1989; J. Pucsok, 1999). 
Следователно по различни причини 
и двата вида съседни в топографско 
отношение структури генерират в 
изобилие вредни реактивни метабо-
лити на кислорода, което води до ок-
сидативен стрес. Последният включва 
порочен кръг, водещ едновременно до 
спортен целулит в хиподермата и до 
микротравматизъм в активните тъ-
кани /фиг. 1/. От фигурата се вижда, 
че реактивните метаболити на кисло-
рода предизвикват адхезия на неутро-
филите, активация на гранулоцитите 
и освобождаване на протеолитични 
ензими. От тях пермеабилитетът на 
клетъчните мембрани се увеличава и 
калциевите йони навлизат в клетките, 
като активират фосфолипазите А2 
и С. Последната чрез стимулиране на 
фосфоинозитидите увеличава проте-
инкиназата, а тя чрез десенситизация 
на бета-адренорецепторите инхиби-
ра липолизата. Супероксидният анион 
води и директно до деградация на хи-
алуроновата киселина и колагена – със-
тавните елементи на съединителната 
тъкан. Супероксид-дисмутазата дисму-
тира супероксидния анион радикал до 
водороден пероксид, след което два-
та взаимодействат до генериране на 
най-опасните оксиданти-хидроксилни-
те радикали (Р. Бакалова и сътр.,1997). 
Последните поради краткия си полу-
живот /само 10-9 s/ са изключително 
реактивни, и то локално - на мястото 
на образуването си /в  хиподермата и 

мускулите/,  като водят директно до 
дегенерация на тъканите, спортен це-
лулит и микротравматизъм (фиг. 1).

Тук се намесват и допълнителни 
механизми. Поради своята по-малка 
значимост за оцеляването на организ-
ма, хиподермата, а и цялата кожа са 
се приспособили  да улавят вредните 
метаболити, когато последните са в 
големи количества, и да ги складират в 
депо, като по този начин предпазват 
жизненоважните органи и системи. 
Следователно при голямо физическо 
натоварване на дадена част от тя-
лото в хиподермалните й структури, 
от една страна, се получава недостиг 
на кислород и енергийни вещества, а, 
от друга страна - прекомерно натруп-
ване на отпадни продукти. Тъканта е 
обременена с метаболити, а в също-
то време възможностите  й да ги не-
утрализира са намалени. Това е много 
характерно за условията на локална 
хипоксия, при която възможността за 
обезвреждане на метаболитите е сни-
жена поради отслабената активност 
на оксигеназите.  Това забавя скорост-
та на окислителното фосфорилиране и 
оттам ресинтезата на АТФ.    Изменя   
се концентрацията на НАДФ (NADP), 
от която зависи съотношението въз-
становителен към окислен глутатион 
/GSH : GSSG/ (Б. Ляпков, Е. Ткачук,1995). 

Нарушеното възстановяване на  
GSH се отразява неблагоприятно на 
активността на глутатионперокси-
дазата (GPX), която обезврежда обра-
зуващия се при неутрализирането на 
супероксидния анион радикал водоро-
ден прекис. Създава се възможност за 
неговото натрупване. Изобилието му  
и присъствието на Fe2+ включват ре-
акцията на Haber–Weiss, при която се 
образува ново множество хидроксилни 
радикали (Р. Бакалова и сътр.,1997; L. 
Quiles, 1999).   

Поради намалените възможности 
на хипоксичните тъкани за детокси-
кация в хиподермата се натрупват и 
други свободни радикали, както и про-
дукти от прекисното окисление на 
липидите, включително конюгати на 
диена, малонов диалдехид и др.  Нат-
рупването им предизвиква деградация 
на хиалуроновата киселина и колагена, 
увреждане на клетките чрез перокси-
дация на полиненаситените мастни ки-
селини и нарушаване пропускливостта 
на клетъчните мембрани и структур-
ните елементи.    Може да се стигне 
и до локална ацидоза с допълнителни-
те последици за тъканта. Натрупва-
щите се  метаболити постепенно се 
организират и  формират целулитни 
образувания в хиподермата. Антиокси-

дантната защитна система при спор-
тистите е мощна и тя в значителна 
степен неутрализира вредностите от 
ускорените окислителни процеси в ор-
ганизма на спортистите (M. Schinetti 
et al.-1989; Shui Ox-ishi et al.-1998; J. Pucsok, 
1999). Нейният капацитет обикновено 
е достатъчно голям, за да запази от ув-
реждания жизненоважните вътрешни 
органи и мозъка, но в определени мо-
менти на претоварване се оказва не-
достатъчен, за да защити от увреди 
работещите мускули и стави. Оксида-
тивните процеси в тези прекомерно 
натоварвани зони на тялото водят 
до клетъчни и тъканни увреди. Това се 
отнася най-вече за мускулите, сухожи-
лията, ставните капсули и връзките (S. 
Moncada, 1999). Стига се до дистрофия, 
ускорена дегенерация, спортен целулит  
и микротравматизъм, показани схема-
тично на фигура 1 (Iv. Topouzov, 2000, 
2001).

При развитието си дистрофично-
дегенеративните промени в тъкани-
те преминават през няколко стадия, 
като патобиохимичните промени съ-
ответстват на клиничните прояви. 

Първият предклиничен или функ-
ционален стадий се характеризира с 
натрупване на реактивни метаболи-
ти и опит на тъканите да се адапти-
рат към тях, което съответства на 
първоначални дистрофични промени. 
Съпровожда се със симпатикотония и 
спазъм на кръвоносните съдове, довеж-
дащи до влошаване на регионалното 
кръвообращение и оттам до смущения 
в локалната обмяна. Това предизвиква 
кислороден глад и влошено хранене в 
структурите на опорно-двигателния 
апарат. Типичните оплаквания в този 
първи, типичен за микротравматизма 
стадий, са функционалната болка и ле-
ката регионална оточност. Болката е 
неясна, тя се проявява при ангажиращи 
натоварвания и при покой изчезва.

Във втория стадий, в резултат 
на натрупването на метаболити се 
стига до дегенерация на хиалуронова-
та киселина и колагена, а не  увреда на 
клетките чрез пероксидация на поли-
ненаситените мастни киселини и на-
рушаване пермеабилитета на клетъч-
ните мембрани, свързано с ацидоза и 
нейните послеефекти.   В този късен 
клиничен стадий се развиват явления 
на типичен асептичен възпалителен 
процес с последващи дегенеративни 
промени в тъканите (мастно или хи-
алинно изграждане, образуване на ци-
катриксиална тъкан, минерализация и 
екзостози, разграждане на костна тъ-
кан и др.). Тези изменения в повечето 
случаи носят необратим характер. В 



този стадий съществуват явни кли-
нични оплаквания. Болката, макар и 
неясна и слаба, се чувства и в покой 
или при определени положения. Тя рязко 
се засилва при ангажиращи движения. 
Има значим оток, палпаторна болка 
и уплътнени участъци на мястото на 
микротравматичното увреждане. Уве-
личава се тонусът на увредения мускул, 
намаляват неговата сила, контракти-
литет и еластичност.

В третия, краен стадий, трайно 
нарушеният метаболизъм на клетки-
те, съпроводен с разрастване на съе-
динителна тъкан, може да се развие 
в няколко насоки: спонтанно или в ре-
зултат на лечението пълно възстано-

вяване (по-рядко); хронифициране на 
болестния процес и трудно поддържа-
не на спортната работоспособност 
с помощта на комплексно, предимно 
симптоматично лечение (по-често); 
макротравми в резултат на патоло-
гичните промени и намалена годност 
на тъканите на опорно-двигателния 
апарат (руптури, счупвания и др.).

Смутената обмяна на веществата, 
ограничената липолиза и разраства-
щата се съединителна тъкан стават 
допълнителна причина за утежняване 
състоянието на съответната зона на 
тялото. Те се отразяват неблагопри-
ятно и на по-дълбоко разположените 
активни структури /мускули, сухожи-

лия, връзки/ поради тяхната топограф-
ска взаимозависимост. Външният израз 
на всички тези промени и през трите 
класически стадия, диагностицирани 
чрез кожата с помощта на термоде-
текцията, е спортен целулит в раз-
лични степени. Той, по гореизяснения 
механизъм, се явява пряк резултат на 
дегенеративните процеси, разиграва-
щи се в по-дълбоко разположените тъ-
кани, отразяващи се върху кожата.

Наши проучвания показват, че 78,2 
% от спортистите, които имат оп-
лаквания от различни микротравми, са 
с  добре изявен спортен целулит. Това 
показва, че диагностицирайки навреме 
спортния целулит,  ние можем да полу-
чим определена представа за състояни-
ето на подлежащите тъкани и за евен-
туалната опасност от  микротравми 
(Ив. Топузов, 2000, 2001, 2002). Нещо 
повече, спортният целулит често се 
диагностицира още преди началото на 
първия (функционален) стадий, което 
може да се използва с профилактична 
цел.

Следователно тъканните изме-
нения в по-дълбоките /активните/ 
структури на най-натоварваните при 
спортистите зони на тялото се проек-
тират върху повърхността на тялото 
/върху кожата/, което ни дава възмож-
ност да ги открием навреме. По същия 
начин могат да се проследяват и регис-
трират ефектите от предприетите 
профилактични или лечебни мерки. Въз-
можността за ранна диагностика на 
микротравматизма и обективизира-
нето на неговите стадии чрез метода 
термодетекция представлява инте-
рес както за спортистите и спортни-
те специалисти, така и за клиниката.

В заключение, нашите проучвания 
показват, че в най-интензивно-нато-
варваните зони на тялото при спор-
тистите се натрупват целулитопо-
добни образувания  - спортен целулит. 
Органичната връзка между спортния 
целулит и микротравматизма и тях-
ната единна генеза са предпоставка за 
използването на термодетекторния 
метод за диагностика като скрининго-
во изследване за откриване на непроя-
вени още микротравми. Този метод 
би могъл да се включи в батерията от 
тестове, използвани при профилак-
тичните прегледи на спортистите в 
спортно-медицинските заведения.

За контакти:
проф. д-р Иван Топузов
жк “Люлин”, бл. 333-Б, ап. 17,
1336 София
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GSM: 0887/ 713 – 905
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ТЕЖКИ ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ
РЕАКТИВНИ МЕТАБОЛИТИ НА КИСЛОРОДА

ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

NO-ИНАКТИВАЦИЯ СПАЗЪМ 
НА СЪДОВЕТЕ

ЛОКАЛНА ХИПОКСИЯ

УВЕЛИЧАВАНЕ ПЕРМЕАБИЛИТЕТА 
НА КЛЕТЪЧНИТЕ МЕМБРАНИ

 ДЕГРАДАЦИЯ НА  
ХИАЛУРОНОВАТА К-НА

АДХЕЗИЯ НА НЕУТРОФИЛИ
АКТИВАЦИЯ НА ГРАНУЛОЦИТИ

СПОРТЕН ЦЕЛУЛИТ
МИКРОТРАВМАТИЗЪМ

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ПРОТЕОЛИТИЧНИ ЕНЗИМИ

 ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА ТЪКАНИ  

НАХЛУВАНЕ НА Са++ В КЛЕТКИТЕ

АКТИВИРАНЕ НА
АРАХИДОНОВАТА К-НА

ФОСФОИНОЗИТИДЕН                                        
МЕТАБОЛИЗЪМ

A2C

АКТИВАЦИЯ НА ФОСФОЛИПАЗИТЕ

OH

Фиг. 1 Порочен кръг, водещ до образуване на спортен целулит в хиподермата и 
микротравматизъм в дълбоките (активни) тъкани.
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: Diclofenac Sodium, остеоартроза, поносимост, нежелани лекарствени реакции.
KEY WORDS: diclofenac sodium, osteoarthritis, tolerability, side effectsy.

РЕЗЮМЕ
В съвременния професионален спорт лечението на болковата сим-
птоматика с максимално ефективни, безопасни и добре поносими 
медикаменти е все по-голям приоритет. Представяме данните от 
проследяване на ефекта, поносимостта и нежеланите лекарствени 
реакции при три групи от по 30 болни (неспортисти) с първична и 
вторична остеоартроза, получавали за 10 дни по 150 мг съответ-
но Voltaren, Diclac или Diclofenac Duo. При трите медикамента от-
читаме много добър терапевтичен ефект. Страничните действия 
са най-много в групата болни, лекувани с Voltaren(7). Най-тежки не-
желани лекарствени реакции имаше при болните, лекувани с Diclac. 
Най-малко на брой странични действия от медикамента(2) имаха 
лекуваните с Diclofenac Duo. Сто процента от болните с Diclofenac 
Duo дадоха отлична и много добра оценка на медикамента срещу 
90% от другите две групи. Само един болен от тези с Diclofenac 
Duo беше прекратил лечението си заради нежелани лекарствени ре-
акции срещу трима от  всяка от другите две групи. Тези данни пра-
вят медикамента Diclofenac Duo подходящ избор за симптоматич-
но лечение на болни с остеоартроза. Резултатите от проучването 
могат да бъдат полезни за спортните лекари от гледна точка на 
вторичните ставни изменения, сродни на увредите в спорта.

SUMMARY
In modern professional sport pain management with high efficacy, safety 
and well tolerated drugs is a high priority. Here we present the results of 
the research on the effect, tolerability and adverse effects in three groups 
of patients suffering from osteoarthritis, who received during a ten-day 
period  150 mg voltaren, diclac or diclofenac duo, respectively. With all 
three drugs, we observed good therapeutical effect. With reverence to the 
side effects, the most cases (7) occurred in the group of patients, treated 
with voltaren, the most severe unwanted grug reactions were observed 
in the group treated with diclac. The smallest number of adverse effects 
(2) had the patients treated with diclofenac duo. One hundred per cent 
of the patients treated with diclofenac duo gave exellent and very good 
evaluation of the drug against 90% in the other two groups. Only one patient 
of those treated with diclofenac duo stopped his treatment due to unwanted 
side effects against 3 patients from the other groups. These results make 
diclofenac duo the drug of proper choice for symptomatic treatment of 
patients with osteoarthritis. Clinical trial results could be useful for sport 
medicine specialists as the secondary joint alterations are similar to the 
ones caused by sport traumas.

Д-р Бисер Бочев

Консервативно лечение на болкови синдроми 
при ортопедо-травматологични заболявания 
с диклофенак-Na и връзката с активния спорт

Физическата мощ и мускулната 

сила придобиват все по-голямо 

значение в съвременния професиона-

лен спорт. По тази причина състеза-

телите са подложени на прекомерни 

натоварвания през подготвителни-

те периоди, тренировките и със-

тезанията. Това неминуемо води 

до множество и разнообразни мик-

ротравми, травми, както и други 

мекотъканни и костно-ставни ув-

реди. От своя страна те се изявя-

ват с болка. С особена сила това 

твърдение важи за колективните 

и контактните спортове, при ко-

ито ударите и сблъсъците са чес-

ти. Симптоматичното лечение на 

болката се явява задължителен еле-

мент от комплексното третиране 

на високоразредните състезатели. 

Най-често се прилагат нестероид-

ни противовъзпалителни средства 

(НПВС) във високи дози. Целта е да 

се постигнат достатъчен проти-

вовъзпалителен, противоболков и 

противооточен ефект на използ-

вания медикамент. В морето от 

НПВС ние се спряхме на класическо-

то лекарство диклофенак натрий 

(ДН) поради мощта на описаните 

ефекти. Представяме десетднев-

но клинично проучване за ефекта 

и поносимостта от прилагането 

на три варианта на ДН при 90 бол-

ни-неспортисти, с първична и вто-

рична остеоартроза. Резултатите 

от проучването могат да бъдат 

полезни за спортните лекари от 

гледна точка на вторичните став-

ни изменения, сродни на увредите в 

спорта.     

Фармацевтичните фирми произ-

веждат медикамента под различни 

търговски наименования и чрез про-

мени във фармакокинетиката и във 

фармакодинамиката се стремят да 

подобрят неговия ефект и поноси-

мост и да намалят страничните му 

действия (11).

Медикаментът диклофенак дуо 

на фирмата Bristol-Myers Squibb 

представлява желатинова капсула, 

съдържаща  75 мг диклофенак, раз-

пределен в два типа микрогранули. 

Капсулата се разтваря от стомаш-

ния сок, а микрогранулите премина-

ват в долните отдели на храносми-
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Мъже Волтарен
ГРТ
20

Диклак 
ТИО

11

Диклофенак
дуо

9

Жени 10 19 21

Общо 30 30 30

Средна 
възраст

55.40 ± 7.57 53.10 ± 8.23 53.80 ± 8.72

Давност на 
заболяването

3.60 ± 2.56 3.00 ± 2.50 2.50 ± 2.2

Стадий
I - ви

II - ри
III- ти
 IV- ти

8
17
5
0

10
14
8
0

10
14
8
0

Лечение Степен на 
болката

Оток СУЕ

Волтарен
ГРТ

Преди 94.00 ± 0.89 5.50 ± 2.59 29.50 ± 17.14

След 30.0 ± 2.67
Р<0.001

1.40 ± 2.07
р<0.001

18.10 ± 13.35
р<0.01

Табл. 1 Разпределение на болните по пол, средна възраст, дав-

ност на заболяването и по рентгенов стадий на заболяването.

Лечение Степен на 
болката

Оток СУЕ

Диклак
ТИО

Преди 92.00 ± 0.88 5.56 ± 2.68 25.86 ± 10.38

След 28.20 ± 2.32
Р<0.001

1.86 ± 2.06
р<0.001

16.66 ± 7.25
р<0.001

Лечение Степен на 
болката

Оток СУЕ

Диклофенак
дуо

Преди 84.00 ± 0.89 6.20 ± 5.03 19.60 ± 10.52

След 20.00 ± 1.57
Р<0.001

1.50 ± 2.67
р<0.001

12.40 ± 6.04
р<0.001

Табл. 2. Промяна на проследяваните показатели 

в групата болни с ГРТ.

Табл. 3. Промяна на проследяваните показатели 

в групата болни с ТИО.

Табл. 4. Промяна на проследяваните показатели с диклофенак дуо.

лателния тракт. Микрогранулите 

от тип А съдържат 25 мг диклофенак 

натрий, който  се резорбира много 

бързо - в рамките на 10 минути, в 

дуоденума и осигурява бързия ефект 

на медикамента. Микрогранулите 

от тип Б съдържат 50 мг диклофе-

нак, разтварят се в продължение на 

6 до 8 часа в червата и осигуряват 

забавената резорбция и удълженото 

действие на препарата.

Таблетката волтарен 0,050 има 

филм-покритие, което я прави гас-

трорезистентна. Тя преминава неп-

роменена през стомаха и активната 

субстанция се освобождава около 2 

часа след приема в горните отдели 

на храносмилателния тракт.

Таблетката диклак 0,075 г е по-

ново производство с изменено осво-

бождаване: 12,5 мг диклофенак нат-

рий се резорбират много бързо след 

приема, а останалите 62,5 мг са със 

забавено освобождаване.

Цел на проучването беше да 

сравним ефекта, поносимостта и 

страничните действия на микрог-

ранулната форма на Diclofenac Duo 

0,075 с тези на волтарен ГРТ дик-

лофенак натрий  0,050 и на диклак 

- таблетка с изменено освобождава-

не (ТИО)  0,075.

В продължение на 10 дни три 

групи от по 30 болни с първична и 

вторична остеоартроза приемаха 

3 х 0,050 волтарен, 2 х 0,075 диклак 

или 2 х 1 капс.Diclofenac Duo.

Бяха проследени следните пока-

затели:

1. Рентгенов стадий на остео-

артрозата – първи-стеснение на 

ставната междина до 50%, втори 

-  от 51 до 90% и трети - над 90%. 2. 

Степен на болката според визуална 

аналогова скала в милиметри преди 

и след лечението. 3. Оток на засегна-

тата става в см, преди и след лече-

нието. 4. Кръвни показатели преди 

и след лечението – СУЕ, хемоглобин, 

левкоцити, С-реактивен протеин.5. 

Странични явления. 6. Оценка на 

ефекта от лечението на пациента 

и на лекаря.

Резултатите бяха обработени 

статистически с критерии от ва-

риационния анализ.

РЕЗУЛТАТИ

Разпределението на болните по 

групи е представено в таблица 1.

В трите групи болни получихме 

статистически достоверно намале-

ние на степента на болката, отока 

на засегнатата става и на СУЕ- таб-

лици 2, 3, 4.

По отношение на нежеланите 

лекарствени реакции, седем болни 

от лекуваните с волтарен ГРТ има-

ха оплаквания, шестима от групата 

с диклак ТИО и двама от лекуваните 

с диклофенак дуо съобщиха за стра-

нични действия на съответния ме-

дикамент - фиг. 1.

В групата болни, лекувани с вол-

тарен ГРТ, имахме:  един случай на 

разстройство – пациентът беше 

спрял лечението си на третия ден,  

един от болните беше получил паре-

не в епигастриума също на третия 

ден от приема на медикамента, ко-

ето беше отзвучало от прием на 

инхибитор на H2- хистаминергич-

ните рецептори. Един от болните 

съобщи за  болки в епигастриума и 

повръщане на петия ден от лече-

нието – беше спряно лечението; по 

един болен имахме с гадене, болки в 

епигастриума, горчив вкус в устата 

и замайване, сънливост и промяна в 

цвета на урината, без да се спира 

лечението; една  болна получи силни 

болки в епигастриума, заради което 

беше спряна терапията.

Във втората група болни на ле-

чение с диклак ТИО бяха регистрира-

ни следните нежелани лекарствени 

реакции при шестима болни: една 

пациентка на втория ден получи те-
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Фиг.1 Разпределение на болните със странични действия 
и прекратили лечението.

Фиг. 3. Нежелани лекарствени реакции в трите групи болниФиг.2 Разпределение на болните според вида 
на нежеланите лекарствени реакции.

жък алергичен обрив, който наложи 

лечение с кортикостероид мускулно. 

Нестероидният медикамент беше 

спрян. При двама болни заради из-

разени болки в епигастриума също 

беше спряно лечението, при един 

епигастралгията отзвуча след при-

ем на гастропротектор за 4 дни 

и при двама болни имаше по-леки 

болки в епигастриума, които не на-

ложиха прием на симптоматично 

средство.

В третата група болни, лекува-

ни с диклофенак дуо, двама от тях 

имаха странични оплаквания -  един 

случай на разстройство, гадене и 

повръщане  на осмия ден от прие-

ма на медикамента, поради което 

спряхме лечението на пациентката, 

и при един от болните имаше бър-

зопреходна болка в епигастриума за 

около два часа на третия ден от 

приема на медикамента, която отз-

вуча без допълнително лечение.

Седемнадесет от болните от 

първата група дадоха много добра 

оценка на ефекта от медикамента, 

10 - добра, и при трима не е имало 

ефект от лечението с волтарен 

ГРТ.

Трима пациенти бяха преустано-

вили лечението си поради странич-

ни действия.

Седемнадесет от болните от 

втората група дадоха много добра 

оценка на ефекта от медикамента, 

10 - добра, един - задоволителна и 

при двама не е имало ефект от ле-

чението с диклак ТИО.

Трима пациенти бяха спрели ле-

чението си поради странични дейс-

твия.

Двадесет и двама от болните в 

третата група с диклофенак дуо да-

доха много добра оценка на ефекта 

от медикамента и 8 - добра.

Една пациентка беше спряла ле-

чението си поради странични дейс-

твия.

Графично резултатите са пока-

зани на фиг. 3.

Обсъждане и заключение

Трите медикамента имат  подо-

бен, много добър противовъзпали-

телен, обезболяващ и противоото-

чен ефект. В научната литература 

тези три ефекта на диклофенак 

натрий са сходни с действието 

на селективния COX-2 инхибитор 

– Celecoxib. Резултатите от наше-

то проучване са в потвърждение на 

изнесеното в достъпната медицин-

ска литература. По отношение на 

страничните действия  най-много 

случаи бяха регистрирани при болни-

те, приемали волтарен ГРТ. По те-

жест нежеланите лекарствени реак-

ции бяха най-изразени при болните, 

лекувани с диклак ТИО.  Най-малко не-

желани лекарствени реакции имаше 

при болните, които бяха лекувани с 

диклофенак дуо.

Много добра оценка беше даде-

на на медикамента диклофенак дуо 

от 30-те проследени болни–100%, 

на волтарен ГИТ- от 27 болни – 90% 

и на диклак ТИО – също общо от 27  

болни – 90%. Трима болни от пър-

вата, трима болни от втората  и 

само един от третата група бяха 

спрели лечението си заради нежела-

ни лекарствени реакции.

 Приемът на гладно не повишава  

процента на страничните ефекти 

на лекарствения препарат, което е 

в потвърждение на данните от ли-

тературата, а също така възраст-

та на болните не беше от значение  

за ефекта, поносимостта и стра-

ничните действия на медикаменти-

те, което също съвпада с изнесено-

то в научните съобщения.

Представените данни показват, 

че медикаментът диклофенак дуо е 

удачен избор за симптоматично и 

за консервативно лечение на болни 

с първична и вторична остеоартро-

за поради много добрия си лечебен 

ефект и малкото на брой и леки не-

желани лекарствени реакции.

Смятаме за целесъобразно 

приложението на диклофенак дуо 

в спортно-медицинската пра-

ктика.

Адрес за контакти:
д-р Б. Бочев, д-р А. Тончева 
НМТБ “Цар Борис ІІІ”, 
София
Ортопедично отделение,
Клиника по кардиология 
и ревматология
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Спортните дисциплини услов-
но могат да се разделят на 

два вида. Едните изискват бързо 
и мощно натоварване на мускули-
те – спринт, вдигане на тежести, 
овчарски скок и т.н. За другите е 
необходимо издръжливост, тъй 
като мускулите се съкращават 
в продължение на часове – мара-
тон, колоездене, ски-бягане, плу-
ване и т.н. Раждат ли се елитни-
те спортисти? До каква степен 
спортната тренировка може 
да повлияе на високите спортни 
постижения? Спортистът непре-
къснато ли трябва да се подлага 
на интензивни натоварвания, или 
трябва да има периоди на уме-
рени тренировки, даже почивка 
преди решителни състезания? 
Кой е оптималният трениро-
въчен режим, за да може даден 
спортист да бъде във форма, ко-
гато това се налага? Защо здра-
ви, нетренирани индивиди имат 

различни способности в един и 
същ вид спортна дисциплина? 
Има ли неуловим допинг и каква е 
опасността от него? Тези и други 
подобни въпроси вълнуват чове-
чеството от хилядолетия, тъй 
като най-бързият, най-силният, 
най-издръжливият, най-точният 
винаги са били на пиедестала на 
славата и пример за подражание. 
С развитието на биохимията, 
клетъчната и молекулярната би-
ология науката до голяма степен 
вече може да даде обяснение на 
горепоставените въпроси. 

Мускулната тъкан е най-раз-
пространената в човешкия ор-
ганизъм. Интензивната силова 
тренировка може да удвои, даже 
да утрои мускулната маса. Об-
ратно, при отсъствие на мус-
кулно усилие, например по време 
на космически полет, мускулът 
губи приблизително 20 процента 
от масата си само за две седми-

ци. Мускулите се делят на бавни 
и бързи. Разликата мужду тях се 
прави от наличието на различ-
ни изоформи на тежката верига 
на миозина. Както е известно, в 
основата на мускулното съкра-
щение са два белтъка – актин 
и миозин. Миозинът има леки и 
тежки вериги. Особен интерес 
представлява тежката верига 
на миозина, която има три изо-
форми – тип І, тип ІІа и тип ІІх. 
Мускулни влакна, съдържащи тип 
І миозин, са “бавни”, а тези, съдър-
жащи тип ІІа и тип ІІх, са “бързи”. 
Скоростта на съкращение на мус-
кулно влакно тип І е десет пъти 
по-бавна от тази на тип ІІх. Влак-
ната тип ІІа са по-бързи от тип 
І и по-бавни от тип ІІх. Същест-
вена разлика има в метаболизма 
между бавните и бързите мускул-
ни влакна. При тип І гликолизата 
е предимно аеробна, докато при 
тип ІІ – анаеробна. Това не е слу-

Проф. д-р Ваньо Митев

Адаптационни 
възможности 
на мускула при 
тренировка

КЛЮЧОВИ ДУМИ: молекулярната биология, скелетна мускулатура, гени.
KEY WORDS: molecular biology, skeletal muskules, genes.

РЕЗЮМЕ
Молекулярната биология е средство, което ще доведе до подоб-
рена физическа дейност и здравословно състояние едновременно 
при спортисти и обикновени хора. Тя, в съчетание с биохимията 
и клетъчната биология, може да отговоря на въпроси като нап-
ример: как се проявява адаптацията на скелетните мускули при 
наличие на тренировки, които биха могли да се превърнат в ново 
средство в посока подобряване на физическата дейност. Тези под-
ходи позволяват да бъде оценено взаимодействието между ниво-
то на физическа активност и изява на гените, които модулират 
предразположението към много хронични заболявания. Ползата от 
физическите упражнения не се състои единствено в поддържане-
то на добро телосложение, но и в подобряване на здравословното 
състояние като цяло.  

SUMMARY
Molecular biology is an important tool which should lead to improved 
physical performance and health in both elite athletes and the general 
public. Molecular biology, biochemistry and cellular biology tools can be 
used to answer questions as to how adaptations occur in skeletal muscle 
with training that could provide new frameworks to improve physical 
performance. These approaches will be able to evaluate the interaction 
between physical activity levels and the expression of genes that modulate 
the susceptibility to many chronic diseases. Benefits of exercise extend 
beyond fitness to better health. 
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чайно, тъй като при аеробното 
разграждане на глюкозата  получе-
ното количество АТФ е 18 пъти 
повече в сравнение с анаеробно-
то, а при продължително мускул-
но натоварване нуждите от АТФ 
са големи. Във възрастен индивид 
в добро здравословно състояние 
бавните и бързите мускули са 
приблизително поравно. Въпреки 
това съществуват значителни 
индивидуални отклонения. Има 
хора с 19 процента бавни мускули, 
както и такива с 95 процента. 
Последните вероятно ще бъдат 
отлични маратонци, но никога 
великолепни спринтьори. Обрат-
ното ще важи за индивидите с 
повече мускулни влакна от тип ІІ. 
Някои мускулни влакна не са нито 
от тип І, нито от тип ІІа, нито 
от тип ІІх: те съдържат две изо-
форми на миозина. Гамата варира 
от мускули изключително от тип 
І до такива, които съдържат поч-
ти изцяло най-бързата изоформа 
- тип ІІх (фиг. І). Функционалната 
характеристика на мускулите е 
близка до тази на преобладаваща-
та изоформа на миозина.

При бозайници един и същ тип 
изоформа на миозина е с голяма 
хомоложност мужду отделните 

видове. Така например бавният 
миозин в плъх е по-близък до този 
на човек, отколкото до бърза-
та изоформа на миозина в плъх. 
Типовете миозин са възникнали 
отдавна и са еволюционно кон-
сервативни, тъй като и при най-
древните същества изоформите 
на миозина се различават малко 
от нашите.

При физическо натоварване се 
увеличава мускулната маса (хипер-
трофия), без да се увеличи броят 
на мускулните влакна (хиперпла-
зия). В процеса на остаряване се 
губи част от мускулните влакна, 
без да се създават нови. След 25-
годишна възраст мускулната маса 
намалява. На 50 години тя е с 10 
процента по-малко, а на 80 годи-
ни загубите са 50 процента. Фи-
зическото натоварване намалява 
загубата на мускулна маса, но не 
предотвратява намалението на 
броя на мускулните влакна. Оста-
ряването засяга предимствено 
бързите мускулни влакна, които 
атрофират по-бързо от бавните. 
Поради тази причина един 70-го-
дишен мъж вероятно ще победи 
едно 10-годишно момче на 10 км 
крос, но ще загуби на 100 метра 
спринт.

Инервацията на мускулите е 
от съществено значение за вида 
на мускулното влакно. Двигател-
ните неврони от гръбначния мо-
зък инервират няколкостотин до 
хиляда мускулни влакна в бедрото 
например. Когато за мускулите се 
изискват движения с голяма пре-
цизност, като тези на пръстите, 
очната ябълка или ларинкса, един 
двигателен неврон командва от 
едно до няколко мускулни влакна. 
Параплегията води не само до на-
маляване на мускулната маса, но и 
до промяна на вида миозин – бав-
ният миозин се трансформира в 
бърз. Парализирани индивиди от 
5 до 10 години почти изцяло гу-
бат бавния си миозин в бедрения 
мускул. Следователно нервната 
стимулация е необходима за под-
държане на бавната изоформа на 
миозина. С това се обяснява фак-
тът, че електростимулирането 
на парализирания мускул води до 
частично възстановяване на бав-
ния миозин. Още от началото на 
60-те години на миналия век се 
знае, че при животни бързите 
мускулни влакна може да се тран-
сформират в бавни и обратно. 
Това може да се постигне чрез 
кръстосана инервация, като нап-
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ример бързо мускулно влакно се 
свърже с нерв на бавно влакно. 
По-късно експериментално се до-
каза, че тренировките за сила на-
маляват бързите мускулни влакна 
тип ІІх, тъй като те се транс-
формират в тип ІІа. В тези мус-
кулни влакна се експресира генът 
за тип ІІа миозин, но не и този за 
тип ІІх. След един месец на тре-
нировки продукцията на белтък и 
обемът на мускулите нарастват, 
а всички мускулни влакна тип ІІх 
се трансформират в тип ІІа. По- 
късно бе доказано, че нетренира-
ни индивиди имат повече миозин 
тип ІІх в техните мускули, от-
колкото трениращи, при които 
тип ІІа нараства успоредно със 
спортната тренировка. Когато 
обаче се прекрати физическото 
натоварване, се получават нео-
чаквани резултати. По време на 
тренировъчния процес количест-
вото на миозин тип ІІх намалява 
от 9 процента на 2. Три месеца 
след спиране на тренировките, 
изненадващо чрез мускулна биоп-
сия бе доказано, че бързият ми-
озин е 18 процента, или 2 пъти 
повече от първоначалните стой-
ности. Засега няма обяснение 
за свръхекспресията на миозин 
тип ІІх. Тези резултати имат 
пряко отношение към програми-
ране на тренировъчния процес. 
Така например спринтьорите би 
трябвало да имат период на на-
маление на продължителността 
и интензивността на трениров-
ките преди състезания, за да да-
дат възможност за увеличение на 
най-бързата изоформа на миозина 
- тип ІІх. Редица спринтьори и 
техните треньори интуитивно 
са възприемали подобно поведе-
ние, без да разбират физиологич-
ния смисъл на това явление.

През 90-те години на миналия 
век бе доказано, че интензивните 
тренировки могат да превърнат 
бавния миозин в бърз тип ІІа. При 
изследвания на спринтьори от 
световна класа се оказа, че в про-
цеса на тренировка освен горес-
поменатото превръщане на тип 
ІІх в тип ІІа, мускулни влакна тип 
І могат да се превърнат в тип 
ІІа. Ако един вид спортно нато-
варване може да превърне тип І 
в тип ІІа миозин, то възможно ли 
е друг вид физическо натоварване 
да превърне тип ІІа в тип І? До-
сега нито едно изследване не е по-

лучило такъв ефект. Както вече 
споменахме, атлетите в спор-
тове, изискващи издръжливост 
(маратонци, плувци, велосипедис-
ти, ски-бегачи), притежават до 
95 процента бавен миозин тип 
І. Трудно е да се каже дали тези 
спортисти се раждат с много 
мускулни влакна тип І и стават 
шампиони благодарение на тази 
природна предпоставка, или голя-
мото количество на тип І миозин 
в тях е резултат на тренировъч-
ния процес. Ако тип ІІа мускулни 
влакна може се трансформира 
в тип І, то този процес изисква 
много повече време, отколкото 
превръщането на тип ІІх в тип 
ІІа. 

По всичко изглежда, че големи-
те маратонци се раждат с пове-
че мускулни влакна тип І, а голе-
мите спринтьори с по-малко. Ако 
някой с повече влакна тип І реши 
да се изяви в спринта, то той би 
имал своите шансове, тъй като 
специфичните тренировки за 
спринт ще доведат до два пъти 
по-голяма хипертрофия на мускул-
ните влакна тип ІІ в сравнение с 
тип І. Освен това ще се увеличи 
повърхността на бързите влак-
на, без да се промени съотноше-
нието между бавните и бързите 
влакна в мускула. По такъв начин 
функционалната характеристика 
на мускула ще зависи от относи-
телните повърхности на бързите 
и бавните мускулни влакна. Кол-
кото повърхността на бързите 
миофибрили е по-голяма, толкова 
мускулът е по-бърз. Изследвания 
на хистологични срези от мускули 
на група маратонци показаха, че 
съотношението между  средни-
те повърхности на тип І, тип ІІа 
и тип ІІх е почти идентично: съ-
ответно 4800, 4500 и 4600 квад-
ратни микрона. При спринтьо-
рите тези съотношения са 5000, 
7300 и 5900 квадратни микрона. 

Трудното превръщане чрез 
тренировка на тип ІІа в тип І ще 
стане възможно чрез генни мани-
пулации. Опитите на учените за 
лечение на различни мускулни за-
болявания чрез методи на генна-
та терапия ще даде тласък и за 
развитие на генетичен допинг. За 
много генетични мускулни заболя-
вания се знае кой е дефектният 
ген и целта е той да бъде замес-
тен от нормален ген, произвеж-
дащ нормален белтък. Различни 

техники бяха изпробвани. Дирек-
тното инжектиране на изкуст-
вени гени в болните мускули се 
оказа неефикасно. Друга техника 
е използването на вирусни векто-
ри за вкарване на желания ген. За 
съжаление чрез този метод изкус-
твеният ген прониква не само в 
мускулите, но и в други тъкани с 
произтичащите от това нежела-
ни вторични реакции. Трети ме-
тод дава по-големи надежди. От 
пациента се вземат съответни 
клетки и се инжектират отново, 
с въведен вече в тях изкуствен 
ген. Ако атлети използват този 
генетичен допинг, то те ще бъ-
дат неуловими, тъй като изкуст-
веният ген ще произвежда белтък, 
срещащ се нормално в организма. 
В скелетната мускулатура на чо-
век съществува ген за свръхбър-
зата изоформа на миозина – тип 
ІІb. Този ген не се експресира в 
човек, а в плъхове и други малки 
бозайници и това им позволява 
да се спасяват от преследвачите 
си. Експресията на гена на миозин 
тип ІІb е в зависимост от тран-
скрипционния фактор velociphine, 
открит преди няколко години. Въ-
веждането на гена за velociphine в 
човешки мускули ще доведе до ек-
спресията на гена на миозин тип 
ІІb. Само чрез мускулна биопсия 
ще може да се докаже, че даден 
атлет е ползвал този генетичен 
допинг. На практика и този до-
пинг ще остане неоткрит, тъй 
като едва ли спортистите ще се 
съгласят масово да им се прави 
мускулна биопсия като антидо-
пинг тест. “Генетичният” атлет 
с лекота ще може да побеждава и 
подобрява световни рекорди, но 
ще издържат ли сухожилията му 
този свръхмощен мускул? Едва 
ли!

Генетичната терапия може да 
промени основно спорта. Но ние 
и сега си задаваме въпроса, кому 
са нужни “стероидни” и “генетич-
ни” шампиони, приличащи повече 
на роботи, отколкото на хора. И 
какво общо имат тези мутанти, 
рискуващи за пари здравето си, с 
естествените физически и психи-
чески възможности на човека.
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Морфологични проблеми 
в спортно-медицинската 
практика - соматотип

РЕЗЮМЕ
Научният подход при подбора и селекцията на спортистите налага 
задълбочен морфологичен контрол в различните етапи на спортна-
та подготовка. Един от съвременните методи за характеризира-
не на морфологичните признаци е соматотипологичният метод на 
Heath – Carter (1967, 1990), който дава възможност за комплексна 
оценка на формата и структурата на тялото. В статията се 
представя накратко посочената методика, която се илюстрира 
със собствени научни резултати по пол, възраст, вид спорт, тег-
лови категории.  Включени са библиографски данни на български кли-
ницисти, приложили метода на Heath – Carter в различни медицински 
области. В заключение морфологичните изследвания се препоръч-
ват с оглед проучване на зависимостите между конституционал-
ния тип и функцията на човека в  норма и патология.  

SUMMARY
The scientific approach to the selection of athletes focuses the attention 
of scientists to their morphological features. During the past decades the 
number of studies using somatotype has increased. The concept of this 
method is appealing because it gives a common estimation of total body 
form and body composition. This article presents in short the popular 
somatotype method of Heath & Carter (1967, 1990) and some of our 
scientific results in this field. Somatotype characteristics of athletes can be 
used in the sports medicine control concerning the influence of physical 
activity upon body structure and has to be taken into consideration in the 
selection and training process.

Проф. д-р Мария Тотева

Съвременното развитие на спорта 
с неговата все по-тясна специа-

лизация, с динамичните промени в 
техниката и правилата в отделните 
дисциплини изисква задълбочаване на 
познанията за морфологичните приз-
наци на човешкото тяло. Това е свър-
зано с необходимостта от по-детайл-
но разкриване на зависимостта между 
телесната структура и функцията, 
както и с усъвършенстване на изсле-
дователските методи в тази насока. 
Посочените проблеми могат да се 
решат чрез осъществяване на целена-
сочен морфологичен контрол в различ-
ните етапи на спортната практика, 
а именно:
� при първоначалния подбор да 

се използват подходящи анатомо-
морфологични модели – солидна база 
за насочване на подрастващите към 
дисциплини с биомеханика, адекватна 
на телосложението им;
� при прилагане на тренировъч-

ните натоварвания да се проследяват 
специфичните адаптационни промени 
в телесната структура, които офор-

мят морфологични признаци, стимули-
ращи спортните постижения;
� при индивидуализация на учеб-

но-тренировъчната работа, която да 
се осъществява съобразно морфоло-
гичната характеристика на отделния 
състезател.

Изучаването на тези въпроси е 
най-често свързано с физическото 
развитие на спортистите.  По тази 
проблематика има огромен брой пуб-
ликации у нас и в чужбина.  В тях се 
дава информация за различни антропо-
логични показатели, характерни за от-
делните спортове; корелационните 
взаимоотношения между тях и спор-
тно-техническите резултати; осо-
беностите във възрастов, полов, ет-
нически аспект и т.н. Богатата база 
данни в ред случаи затруднява комп-
лексната оценка на многобройните 
признаци. Това насочва вниманието на 
учените към комплексното изучаване 
на конституционалните особености 
на човека. Конституцията на човеш-
кия организъм е комплексен медико-
биологичен проблем, който включва 

няколко основни аспекта – генетични, 
морфологични, медицински, психоло-
гични и др. От различните критерии 
за проучване на конституцията най-
сигурни са тези, които се базират на 
морфологичните признаци. Оформени 
като соматотипове, те са лесно дос-
тъпни за изследване, диагноза и оцен-
ка. Използваните различни методи на 
соматотипологията (т.е. науката за 
телесните типове) дават възмож-
ност за комплексна оценка на формата 
и структурата на тялото, с която се 
обогатява физическата антропология.

В исторически план съществуват 
около стотина конституционални 
схеми за телостроежа, чиито автори 
използват различни подходи за опре-
деляне на соматотипа. До наши дни 
в медицината се използват предложе-
ните от  Е. Kretschmer (1930) понятия 
за телесен тип: пикничен, атлетичен, 
астеничен. Тяхната характеристика 
се покрива с класификацията на W.H. 
Sheldon et al. (1940), с която за първи 
път е въведено понятието сомато-
тип, и дефинирането на 3 основни: 
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ендоморфен, мезоморфен и ектомор-
фен. При наименованията се има пред-
вид преимущественото развитие 
на структури от трите зародишни 
пласта. Според авторите най-общо 
при ендоморфния соматотип сагитал-
ните и трансверзалните диаметри на 
главата, шията, трупа и крайниците 
са приблизително равни помежду си. 
Трупът е дълъг, с широк костно-ди-
афрагмален ъгъл, с относително къси 
крайници. Костите са сравнително 
тънки, мускулният релеф не личи. На-
лице е значително мастно отлагане 
на гръдния кош, мишниците и бедра-
та, формите на тялото са закръглени. 
Мезоморфният соматотип се харак-
теризира с масивно тяло и крайници, 
особено дисталните им части. Трупът 
е едър, с по-изразен торакален пред 
абдоминален обем, костно-диафраг-
меният ъгъл е около 90º, раменете са 
широки. Крайниците са пропорционал-
но развити. Мускулният релеф е доб-
ре подчертан, подкожната мастна 
тъкан е умерено изразена. Ектоморф-

ният соматотип се характеризира с 
издължено, крехко тяло. Трупът е къс, 
с малък обем, с тънки, изпъкнали ребра 
и остър костно-диафрагмален ъгъл. Ра-
менете са тесни, ребрата – тънки, ко-
ремът – плосък. Крайниците са отно-
сително дълги, с подчертани дистални 
части. Костите са фини, а мускулату-
рата е слабо развита. Подкожната 
мастна тъкан е слабо изразена.

Изследванията  на W.H. Sheldon et 
al.(1940), B.W. Parnell (1954) и др. са в 
основата на разработената от J.E.L. 
Carter (1967, 1990) методика за опреде-
ляне на соматотипа чрез комбинация 
от фотосоматоскопия и антропо-
метрични измервания.  Последните 
са ръст, тегло, 2 биепикондиларни ди-
аметри (на os. humeri и оs femuris), 2 
мускулни обиколки (на контрахиран m. 
bicept brachii и  подбедрица), 4 кожни 
гънки (на m. triceps brachii, subscapular, 

Фиг.1 Соматокарта със соматотипните сектори

Фиг. 2 Соматотип на 12-годишни 
футболисти

Mean Somatotipe
1,86 - 4,52 - 4,27

Фиг. 3 Соматотип на 17-годишни 
футболисти

Mean Somatotipe
2,30 - 4,92 - 3,25

Фиг. 5 Соматотип на български 
културисти

Mean
1,70 - 7,15 - 0,94

Фиг. 6 Среден соматотип 
на състезателки от 
различни спортове

Фиг. 7 Соматотип на български 
боксьори по категории

Среден соматотип
2,4 - 5,0 - 3,2Соматотип на състезателки 

по спортна аеробика
Соматотип на състезателки 
по аеробика
Соматотип на състезателки 
по спортна гимнастика
Соматотип на състезателки 
по художетвена гимнастика
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supraspinale, cruris). Чрез съответни 
формули се изчисляват  три цифри 
(записани в определена последова-
телност), които изразяват развити-
ето на трите главни компонента 
на телесната структура и техните 
взаимоотношения. Първата цифра е 
свързана с относителната пълнота  
или ендоморфия, като ниските стой-
ности означават малко количество  
подкожна мастна тъкан. С нараства-
нето й стойностите се повишават. 
Втората цифра, или мезоморфия, ха-
рактеризира относителното мускул-
но-скелетно развитие спрямо ръста. 
Ниските стойности означават лека 
скелетна конструкция и слабо развита 
мускулатура, а високите – масивен ске-
лет и добре развита мускулна систе-
ма. Третата цифра, или ектоморфия 
дава представа за линейност на тяло-
то (при конкретен ръст), както и за 
отношението ръст/тегло. Високите 
стойности определят по-голяма удъл-
женост на тялото (като “молив”) и/ 
или малко количество маса при дадена 
височина. Ниските стойности харак-
теризират противоположни морфо-
логични структури.

Степента на изразеност на отдел-
ните соматотипни компоненти поз-
волява на авторите да дефинират 13 
различни соматотипа. Те се визуализи-
рат чрез т. нар. соматокарти, които 
се използват за графично изобразяване 
на соматотипа (фиг.1)

Предложената методика на Heath 
– Carter постепенно се наложи като 
най-удачна и понастоящем тя единс-
твена се използва при соматотиполо-
гичните проучвания във всички облас-
ти на науката. Може да се отбележи, 

че само няколко години след публикува-
нето й М. Тотева извършва първите 
изследвания в България през 1973 годи-
на. Те са проведени  върху спортисти, 
като в следващите години са обхвана-
ти около 5000 души (М. Тотева, 1992) 
от различна възраст (фиг. 2 и 3) в 38 
дисциплини. Към това научно направле-
ние присъединиха интересите си ред 
специалисти като П. Слънчев(1983), Сл. 
Савов (1999), Ст. Петков и сътр.(1998), 
Д. Димитрова(2001), И. Мазнев и сътр.
(2003) и др.

По-съществените обобщения на 
нашите многогодишни изследвания са 
в няколко направления. Първото  от 
тях се отнася до изменчивостта на 
соматотипа, т.е. доколко той може 
да бъде използван при първоначалния 
подбор на подрастващите за даден 
спорт. Въз основа на лонгитудинални-
те изследвания в продължение на се-
дем години, както и трансверсални във 
възрастов аспект установяваме, че се 
наблюдават несъществени промени на 
сумарния соматотип в предпубертет-
ния период. По-значителни изменения 
в индивидуалните компоненти нас-
тъпват по време на усиления растеж. 
Независимо от това, те са до голяма 
степен лимитирани от 1,5 до - 1,0. При 
отделни индивиди се наблюдава увели-
чение от 2,0 единици или намаляване до 
–1,5. Посочената информация  може да 
бъде използвана при спортния подбор с 
оглед доколко генетичните граници на 
отделните признаци и екофакторите 
ще формират соматотип, адекватен 
на соматотипологичните особености 
за всеки спорт. Фиг.4 илюстрира този 
подход чрез разработения от нас гра-
фичен метод (M. Toteva, 2004).

Фиг. 4 Графичен метод за представяне на соматотипа

Второто направление в конститу-
ционалната диагностика е свързано с 
разработване на соматотипологични 
характеристики не само по вид спорт 
(фиг.5), а и по спортни дисциплини с 
теглови категории (фиг.6) и игрова по-
зиция в отбора. Всеки народ има спе-
цифичен физически облик, формиран в 
резултат на много фактори. Това нала-
га създаване на специфични соматипо-
логични модели, които да бъдат срав-
нявани с посочените характеристики 
на най-добрите състезатели в света. 
Така се осъществява успешната селек-
ция по морфологични признаци.

Третото направление изисква съ-
образяване на учебно-тренировъчната 
работа с индивидуалните соматотип-
ни характеристики на състезателите. 
Необходима е подходяща програма, ко-
ято да промени (в определена степен) 
вариабилните признаци на соматоти-
па с оглед предиспозиция за повишаване 
на спортно-техническите резултати. 
Трябва да се има предвид, че изследва-
нията на ред автори (T. Stepnicka, 1987; 
W. Duquet & J.E.L. Carter, 2001) устано-
вяват голяма положителна корелация 
между мезоморфията и тестовете за 
сила, както и отрицателна между тях 
и ендоморфията. Още по-ценна е ин-
формацията за зависимостите между 
соматотипа като цяло и физическата 
дееспособност на индивида.

 С методиката на  Heath – Carter 
запознахме колеги клиницисти, които 
успешно я използваха в свои проучва-
ния. У нас Г. Койчев (1989) я приложи 
при психично болни, както и С. Сивков 
(2002) при шизофреници; Й. Иванов 
(1995) при пациенти с исхемична бо-
лест на сърцето; M. Toteva (1995), при 
затлъстяване. Особено  внимание зас-
лужава комплексното изследване на М. 
Колева (2002), която анализира връзка-
та на соматотипа с храненето, пока-
зателите на атерогенен риск и често-
тата на някои хронични заболявания.

В заключение, с най-голяма убеде-
ност препоръчваме използването на 
соматотипологичната методика на 
Heath – Carter като част от морфо-
логичните изследвания в спортната 
и медицинската практика. Тя дава 
възможност за обективна комплексна 
оценка на формата и структурата на 
тялото и проучване на зависимости-
те между конституционалния тип и 
функцията на човека в норма и пато-
логия.

Адрес за контакти:
Проф. д-р М. Тотева, д.м.н.,
Национална спортна академия



Неправилно композираните по 
отношение на обем и интен-

зивност средства за кондиционна 
и технико-тактическа подготов-
ка в учебно-тренировъчния процес 
често водят до пренапрежение на 
опорно-двигателния апарат и мус-
кулната система като цяло.

Като резултат от това се 
стига до различни увреждания и 
възпалителни процеси на мускули, 
сухожилия, залавните им места и 
връзковия апарат на ставите. Осо-
бено неприятни и прогресиращи са 
уврежданията в областта на та-
зовия пръстен, като с най-голямо 
значение за спортно-травматоло-
гичната практика е т. нар. “пубо-
аддукторен синдром”. Под това наз-
вание се сумират уврежданията на 
инсерциите на mm. adductor longus, 
brevis, gracialis и предната част на 
m. adductor magnus. Това заболяване 

е известно като “Adductor–Rectus–
Syndrome”, или ARS–complex, защото 
при напреднали форми и хронифици-
ране на процеса се ангажира и дис-
талната залавна част на m. rectus 
abdominis. Или с други думи, това е 
типичното за футбола заболяване, 
известно още като “футболна бо-
лест” (Д. Шойлев, 1983).

От появата на симптомите 
до настъпване на болката проце-
сът протича постепенно и бавно, 
в резултат на травматичен инци-
дент, възникнал по време на състе-
зателен или тренировъчен процес 
(C. Johnston, J. Weley, D. Lindsay, D. 
Wiseman, 1998). Заболяването се 
характеризира с локална болка в 
областта на симфизата, ирадиира-
ща по вътрешната страна на бед-
рото, най-често само от едната 
страна. При клинично изследване се 
установява силно болезнена аддук-

ция срещу съпротивление, както и 
болезнена абдукция по време на хо-
дене или тренировъчни и спортни 
занимания (P. Hoelmich, 1997; P. Fricker, 
1997). Ако не се извършат промени 
и корекция в тренировъчния режим 
и не се започне адекватно лечение, 
процесът се задълбочава и се поя-
вяват болки в дисталната част на 
m. rectus abdominis. Те правят не-
възможно ползването и на средст-
вата, свързани с въздействие върху 
коремната преса. Очевидно е, че за 
успех в борбата с такова заболява-
не от съществено значение е про-
филактиката, защото лечението 
и последващото възстановяване 
изискват по-продължителен пери-
од от време (П. Кефиров, 1991; М. 
Гъдев, 1998; E. Dimitrova, M. Gadev, 
2002). 

В тази връзка предлагаме апро-
биран от нас в практиката комп-

Доц. Марин Гъдев

Стречинг програма 
за профилактика на 
ARS – complex  (футболна 
болест) и възстановяване 
след  лечение

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, стречинг, профилактика, футболна болест.
KEY WORDS:  football, stretching, prevention, ARS - complex.

РЕЗЮМЕ
На основата на кратко, но съдържателно определение на същност-
та на ARS-complex (т. нар. футболна болест) е предложена стре-
чинг програма за профилактика на същата. Поради повишената 
честота на появяване на това заболяване и неговата значимост, 
свързана с практикуването на играта футбол, са представени 
принципите и правилата, определящи методиката на работа в 
тези случаи, както и практическото поведение в периода на възс-
тановяване след прекарана такава травма. Статията е подкрепе-
на с шест снимки, които подпомагат визуалното възприятие на 
предложения материал. 
Като цяло практическият ни опит доказва, че използването на 
предложената програма е с голямо профилактично значение за 
предпазване на футболистите от неприятни и излишни специфич-
ни контузии на мускулния апарат.

SUMMARY
Based on a succinct yet comprehensive defining of the ARS- complex 
nature a stretching programme for its prevention is proposed. Because 
of the increased frequency of that disease and its significance 
related to the football game practising, both primary principles and 
rules stipulating the methodology of work in such cases are also 
provided together with the practice behaviour of players during the 
rehabilitation period after such a trauma undergone. The ar ticle is 
suppor ted by five pictures that help its visual appreciation.
Our practical experience provides a sufficient evidence that the use 
of the stretching programme proposed has a great deal of prevention 
impor tance in saving football players form unpleasant and specific 
injuries of the bone and joint and muscular apparatus as well
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лекс от стречинг средства за про-
филактика на това заболяване. Той 
е изграден на основата на предло-
жения от Я. Екстранд (1985) метод 
“контракт-релакс-стречинг” или 
“напрягане-разпускане-разтягане”. 
При този метод (или техника на 
работа) мускулите първо се напря-
гат, след което се отпускат и нак-
рая се разтягат. Върху тази основа 
могат да се развият множество 
комплекси със сходна насоченост. 

Комплексът, който включва 
стречинг средствата, изобразени 
на снимки Nо 1, 2 и 3, има повече про-
филактично значение и способства 
за укрепване на залавните места на 
аддукторите на долните крайници. 
При изпълнението му между всяко 
едно от посочените три средства 
се изпълнява 10-15 сек разхлабване 
на мускулите на долните крайници. 
Времетраенето, което сме опреде-
лили при изпълнението на стречинг 
средствата, е оптимално (конт-
ролно) за средния брой случаи и то 
би могло да търпи корекции в зави-
симост от субективните усещания 
на изпълняващия.

Съдържанието на комплекса 
включва следните средства, изпъл-
нявани едно след друго със спомена-
тата пауза между тях.

Снимка Nо 1 (и.п. сгънат тилен 
лег, ръцете поставени под глава-
та). Тазът е поставен на около 10-
15 см от стената или пособието, а 
краката, събрани един до друг и раз-
гънати в коленните стави, са пов-
дигнати вертикално нагоре. В тази 
поза оставаме около 30 сек. Следва 
пауза - разхлабване на мускултурата 
10-15 сек.

Снимка Nо 2 (и.п. сгънат тилен 
лег, ръцете се поставят върху ко-
ремната стена). От това положе-
ние започваме бавно отваряне на 
краката (опират и преплъзват по 
стената) встрани до около 45o от 
вертикала и бавно събиране до из-
ходното положение в продължение 
на 40-60 сек. Следва разхлабване 5-8 
сек в изходното вертикално поло-
жение на долните крайници и отно-
во отвеждаме встрани до ъгъл от 
45o спрямо вертикала и задържаме 
в това положение 30-40 сек. Следва 
пауза - разхлабване на мускулатура-
та 10-15 сек. Снимка Nо 3 (и.п. сгъ-
нат тилен лег, ръцете се поставят 
върху коремната стена както при 
сн. Nо 2). Отвеждаме двата крака 
максимално встрани, разгънати 
в коленните стави, и в тази поза 
задържаме 20-30 сек. Следва пауза - 
разхлабване на мускултурата 10-15 
сек.

Поради повишената честота 
на появяване на описаното по-горе 
заболяване и неговата значимост, 
свързана с практикуването на игра-
та футбол, представяме нашето 
виждане и практическо поведение 
в периода на възстановяване след 
прекарана такава травма. 

 Първата и най-важна задача е 
да се направи корекция на трени-
ровъчния режим. Тя се изразява в 
ограничаване на абдукцията и вън-
шната ротация в тазобедрената 
става, изключване на резки обръща-
ния и промени на посоката на дви-
жение.

На второ място се появява не-
обходимостта от допълнителни 
неспецифични натоварвания с цел 

поддържане тонуса на мускулите на 
долните крайници. За тази цел пре-
поръчваме ползването на велоерго-
метър или движения най-вече във 
водна среда (басейн), съобразени с 
по-горните ограничения. Удачни в 
този случай са кроуловидните дви-
жения с крака, като се фиксира раз-
положението на тялото във водна-
та повърхност (с лице или гръб към 
същата) с ръце, захванати за пар-
тньор, помощно средство, стълба 
или края (ръба) на басейна.

Следващата задача е свър-
зана с укрепване на мускулите 
(аддуктoрите) и сухожилията и 
най-вече на техните залавни мес-
та. Тази наша идея се подкрепя от 
М. Alter (1998), B. Anderson (1980), S. 
Bradford (2000), които  съобщават, 
че комбинацията от средства за 
разтягане и укрепване на мускулату-
рата е решителен фактор за пред-
пазването от тези травми. В тази 
връзка препоръчваме включването 
и използването на представения 
по-горе комплекс (виж сн. Nо 1, 2 и 
3). Правилата и изискванията, свър-
зани с изпълнението му, са както 
при провеждането на описаната 
по-горе профилактика.  Препоръч-
ваме този комплекс да се изпълнява 
в 2-3 подхода два пъти седмично 
при профилактика и три пъти при 
възстановяване след изкарано забо-
ляване и проведено лечение.

И на последно място е задачата 
с акцент върху развиване на силата 
и силовата издръжливост на мус-
кулите по вътрешната страна на 
бедрата. За повишаване на сило-
вите показатели на аддукторите 
предлагаме следните използвани 

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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от нас в практиката средства:
� Във водна среда (акватера-

пия) – ползвайки различни помощни 
средства за поддържане на телос-
ложението в легнало (хоризонтално 
с гръб) положение и крака, отведе-
ни и разгънати в коленните стави, 
извършваме кръгообразни силово 
привеждащи и отвеждащи движе-
ния с ходилата на долните край-
ници. Целта е привеждането и съ-
бирането на ходилата на долните 
крайници да се извършат под вода. 
Това упражнение се изпълнява в 2-4 
серии по 40-60 сек.
� На терен – средствата, из-

ползвани в силовата тренировка, 
се изпълняват на основата на опи-
саната по-горе система “напрягане-
разпускане-разтягане”, но с по-раз-
лично времетраене. Ето някои от 
тях:

Снимка Nо 4 (и.п. широк разкра-
чен седеж във вариантите - на ъгъла 
на гимнастическа постелка, с лице 
към стена или изпълнявано с парт-
ньор). Ходилата със сочещи нагоре 
пръсти се опират и фиксират по 
двете съседни страни на ъгъла на 
постелката или на стената така, 
че краката, разгънати в коленните 
стави, да са отведени встрани под 
ъгъл около 45o. От това положение 
изпълняваме натиск с краката на-
вътре, като ходилата са фиксирани 
и по този начин оказват съпротива 
(изометрично напрежение) - 10 сек. 
Следва разпускане 8-10 сек, след кое-
то, придвижвайки се с таза напред, 
отвеждаме и фиксираме краката в 
максимално крайно положение със 
задържане 20-30 сек. Ръцете обхва-
щат отвътре коленете или се пос-

тавят пред коленете, а трупът 
леко е наклонен напред.

Разновидност на това средст-
во е, когато от описаното изходно 
положение трупът се отпуска леко 
назад, опрян на лактите на свити-
те ръце, а краката, разгънати в ко-
ленните стави и леко повдигнати 
нагоре, извършват последователно 
привеждащи и отвеждащи встрани 
движения, съпътствани със съпро-
тива от ръцете на партньор (изо-
кинетично напрежение) - 15-20 сек. 
Следва 8-10 сек разпускане. Връщаме 
се в изходното положение с макси-
мално отведени встрани крака и 
задържаме 20-30 сек. Препоръчваме 
приложението на това средство в 
началния етап на подготовка и в 
по-късния етап на възстановяване 
след прекарано възпаление на залав-
ните места на аддукторите, като 
изпълнението му да става в 1-2 под-
хода 2-3 пъти седмично.

Снимка Nо 5 (и.п. тилен лег с 
прибрани и сгънати в коленните 
стави крака - изпълнява се с парт-
ньор). В положение А –  партньорът 
придържа краката откъм вътреш-
ната страна на коленните стави 
(разстояние 10-15 см една от друга), 
оказвайки контролируема съпроти-
ва в посока навън, като не допуска 
движение на коленните стави, а 
изпълняващият средството извър-
шва натиск в обратната посока – 
навътре. Това статично усилие про-
дължава 8-10 сек. Следва разхлабване 
5 сек и отвеждаме колената на два-
та крака максимално встрани, под-
помагани от партньор – положение 
Б. В  това положение оставаме 15-
20 сек. Следва 10-15 сек разхлабване и 

повторение на средството. 
По същество в предложените 

от нас средства имаме комбина-
ция от изометричен или изокине-
тичен режим на работа, съчетан 
с оптимално разтягане и задържа-
не - стречинг. Според М. Бъчваров 
(1992) с прекратяването на разтя-
гането, т.е. след края на изпълне-
нието на стречинг средството, се 
предизвиква значително по-голямо 
отпускане (разхлабване) на муску-
ла, с което се подобряват условия-
та за по-пълноценно протичане на 
трофичните процеси в мускулната 
и сухожилната тъкан. Това е и осно-
ванието да се предполага, че така 
изградени и използвани, тези сред-
ства влияят позитивно върху дви-
гателния нерв и синапсната повър-
хност, осъществяваща връзката 
между нерва и мускула.

В заключение считаме, че пред-
ложените от нас комплекси не би 
трябвало да се възприемат като 
догми. Те са само една база за по-на-
татъшно развитие и усъвършенст-
ване на основата на научните зна-
ния, творчески търсения и нуждите 
на практиката. Нашият практичес-
ки опит подсказва, че използването 
на такива програми са с голямо про-
филактично значение за предпазване 
на футболистите от неприятни и 
излишни контузии на костно-став-
ния и мускулния апарат.

Снимка 4 Снимка 5
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Спортното хранене 
- да сложим край на 
професионалните 
компромиси

КЛЮЧОВИ ДУМИ:  спортно хранене, хранителни добавки, антиоксидантни храни, оксидиращи храни, питеен режим.
KEY WORDS: Key words: sports eating, side-dish, antioxidant food, oxidizing food, a regimen of drinking.  

РЕЗЮМЕ
Храненето в елитния спорт отдавна се е превърнало в задължи-
телен елемент от професионализма. То е може би най-безинте-
ресната част от живота на спортиста за мнозина. Независимо 
обаче дали чрез храната спортистът набавя витамини, енергия 
или антиоксиданти, едно е ясно – ако този елемент не е изпипан 
професионално, спортистът е вече крачка назад от конкуренцията! 
Затова храненето в спорта трябва да бъде ежечасно програмира-
но и без алтернатива. Със сигурност можем да кажем: спортното 
хранене е като тренировката - не това, което ни се иска, а това, 
което трябва!

SUMMARY
Food in the elite sport became an obligatory element of professionalism 
a long time ago. Eating is probably the most uninteresting part not only 
in the life of every sportsman but in other people’s life, too.  However, 
no matter whether the sportsman supplies himself with vitamins, energy 
or antioxidants, one thing is clear-if that element is not a fine piece   of 
workmanship(is not made a good job of), the sportsman is already a 
step behind the competition. That’s why eating in sport should be strictly 
programmed and there is no other alternative. It is safe to say: sports eating 
is like training-not what we want, but what it must to be done. 

Развитието на елитния 
спорт през последните годи-

ни се осъществява чрез усъвър-
шенстване на тренировъчните 
методики, ползване на статис-
тически моделирани програми 
и нововъведения в областта на 
медикаментозното и физикално-
то стимулиране и възстановя-
ване. Заедно с това максимално 
се прецизират и всички доказали 
ефективността си фактори. Та-
къв фактор е и спортното хра-
нене. 

Натрупаният опит в про-
фесионалния спорт показва, че 
този елемент на спортния ре-
жим крие един значим резерв. 
Няма съмнение, че пълното му 
реализиране пряко влияе върху 
спортната работоспособност.

Бих разделил спортното 
хранене на две части:

1. Стандартен хранителен 
режим

2. Прием на хранителни до-
бавки (нутриенти).

Тези два елемента са взаимно 
свързани и само балансираното 
им съчетание осигурява базата 
за пълноценна спортна работа и 
резултати. 

Ползването на хранителни 
добавки се наложи в световен 
мащаб поради три основни 
причини:

1. Максимално завишени изис-
квания за спортни резултати на 
фона на изключително наситен 
календар и необходимостта от 
върхова форма почти целого-
дишно.

2. Променен екологичен и со-
циален фон в световен мащаб, 
довели до по-значимо влияние 
на свободно радикални фактори 
– замърсен въздух, канцерогенни 
продукти от промишлен и би-
тов характер, влияние на спор-
тен и житейски стрес.

3. В резултат на промяната 
в технологиите за производс-
тво на хранителни продукти 
(плодове, зеленчуци, месо), в 
посока максимално скъсен срок 
за изнасянето им на пазара, се 
стигна до категорично призна-
тото влошаване на качестве-
ния им състав.

Тези три причини са доста-
тъчен мотив хранителните до-
бавки да станат пожелателен 
и препоръчителен елемент в 
хранителния режим на спортис-
тите, но съчетан с прецизира-
ния стандартен прием на храна. 
Умелото им съчетание със сигур-
ност ще даде като резултат: 

- оптимално функционално 
състояние през състезателния 
сезон;

- задоволително ниво на възс-
тановителните процеси;

- контрол на състезателно-
то тегло;

Д-р Ивайло Якимов
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- контрол на енергизацията 
на организма;

- участие във формирането, 
поддържането и усъвършенс-
тването на общофизическите 
качества издръжливост, сила и 
бързина;

- снижение на общата заболя-
емост и травматизъм;

- спортно дълголетие.
Темата за хранителните до-

бавки е изключително обширна 
и не би могла да бъде обхвана-
та еднозначно. А и ползата от 
приложението на хранителни 
добавки би била реализирана 
само в съчетание с прецизира-
ния стандартен прием на храна. 
Именно по отношение на прие-
ма на храна бих искал да споделя 
свои практически впечатления 
и натрупан опит, без да навли-
зам в нормативите за доставка 
на основните хранителни ве-
щества. 

Различните видове храни-
телни вещества участват 
във формирането на спорт-
ната работоспособност чрез 
следните функции:

1.  Антиоксидантна 
2. Пластична 
3. Енергитична
4. Спомагателна.
По отношение на антиок-

сидантната им функция днес 
категорично е прието, че хра-
ните пряко могат да влияят за 
образуването на свободни ради-
кали или за предпазването от 
тях. 

Свободните кислородни ра-
дикали, наречени още оксидан-
ти, представляват реактивни 
метаболити на кислорода. Те се 
образуват от част от приетия 
кислород и от някои вредни ве-
щества в околната среда. Окси-
дантите предизвикват увреж-
дания в клетъчните мембрани и 
вътреклетъчните органели във 
всички тъкани. Така те водят 
до срив в имунната система, за-
бавят възстановителните про-
цеси и създават благоприятен 
терен за травматизъм.

Кои са факторите, водещи 
до внос и образуване на окси-
данти в организма на спортис-
та? Това са:

- продукти от обмяната на 

веществата в резултат на се-
риозното тренировъчно и със-
тезателно обременяване;

- прием на храни и вещества 
със свободни радикали, включи-
телно и някои медикаменти;

- стрес;
- претренираност и преумо-

ра като резултат на порочна 
тренировъчна методика;

- тренировъчна и състеза-
телна дейност на фона на драс-
тична диета по повод редукция 
на теглото;

- тютюнопушене.
Кои са храните, типични за 

българския начин на хранене, 
водещи до повишено образува-
не на оксиданти? Това са:

- пържено, люто, кисело, соле-
но;

- туршии, консервирани хра-
ни и сокове;

- високоалкохолни спиртни и 
газирани напитки;

- миди, гъби;
- колбаси, полуфабрикати;
- храни с изкуствени подсла-

дители, оцветители и консер-
ванти;

- т.нар. “храни на новото по-
коление” – чипс, хамбургери.

Организмът осъществява 
антиоксидантната защита 
чрез две групи фактори:

1. Ензимни
2. Неензимни: витамини С, Е, 

А, коензим Q 10, микроелементи 
– мед, цинк, селен, манган.

Храните, осигуряващи вно-
са на неензимните антиокси-
данти и типични за българския 
начин на хранене, са:

- Червените и оранжевите 
плодове и зеленчуци: домати, 
моркови, червени чушки, черве-
но цвекло и зеле, червени чере-
ши, къпини, ягоди, малини, ре-
пички, шипки.

- Диня, пъпеш, черно грозде, 
магданоз, спанак, непечени и 
несолени ядки от бадеми, пше-
ничен зародиш, яйца, орехови 
ядки, ябълки, пълнозърнест хляб, 
мляко, мащерка, невен, броколи.

Съществува и един друг еле-
мент от храненето, който кос-
вено или пряко подпомага анти-
оксидантната защита – това е 
приемът на течности. Лично за 
мен това е достатъчно важен 

момент в хранителния режим 
на всеки футболист. Правилни-
ят подход и съдействието от 
страна на футболиста са ми 
помагали да нямам проблеми от 
възстановително естество. И 
нещо много важно – считам, че 
оптималната хидратация играе 
профилактична роля и по отно-
шение на спортния травмати-
зъм. 

За предпочитане е спортис-
тите да приемат минерална 
вода, фрешове и аиран. 

Според климатичния сезон и 
тренировъчно-състезателния 
цикъл количеството на приети-
те течности би трябвало да 
бъде – 30-60 мл/кг за 24 часа. 

Интересен въпрос представ-
лява и хранителният режим на 
спортистите при някои трав-
ми и заболявания на опорно-
двигателния апарат. Едни от 
най-често срещаните травми 
при футболистите са микрот-
равматичните увреди на су-
хожилия, лигаменти, инсерции, 
мускули и на хрущялната тъкан. 
Доказано е, че тези увреди са 
резултат от сумиране на про-
дължително повтарящи се мик-
ротравми, водещи до локална 
промяна в обмяната на вещес-
твата. Така в областта на ув-
редата се наблюдава понижено 
водно съдържание и отлагане 
на микрокристали с киселинен 
характер. Наслагващи фактори 
в такива случаи са атаката на 
свободни радикали с дехидрата-
ция и/или дисбаланс в минерал-
ната доставка. Така се оформя 
един порочен кръг от взаимно 
влияние на посочените факто-
ри. Считам, че тези микрот-
равматични увреди трябва да 
бъдат третирани не само чрез 
лечение в буквално известния 
ни вид (медикаментозно и фи-
зиотерапевтично), а чрез един 
доста по-широк подход, който 
да включва адекватен храните-
лен и питеен режим. Така хра-
нителните корекции трябва да 
са насочени в две посоки: общо 
алкализиране на средата в орга-
низма и хидратация. 

Конкретно бих извел дие-
тичните принципи при мик-
ротравматични увреди в след-
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ния вид:
1. Прием на алкални минерал-

ни води – 3-4 литра на 24 часа.
2. Вегетарианска диета – без 

месо и месни продукти.
3. Изключване на белия хляб, 

сладкишите и всички тестени 
изделия и консумация само на 
пълнозърнест хляб.

4. Ограничаване консумация-
та на мляко и млечни продукти.

5. Прием на целулозни зелен-
чукови влакна – зеле, цвекло, 
моркови, ряпа, краставици.

6. Прием на непечени ядки и 
пшеничен зародиш.

7. Мед.
8. Редуциране на плодовата 

захар.
Личният ми опит показва, 

че старателното и коректно 
изпълнение на посочения дие-
тичен режим от футболиста 
изключително добре повлиява 
ефекта и от другите лечебно-
възстановителни мероприятия, 
третиращи микротравматич-
ната увреда.

Последната тема, на която 
желая да се спра, засяга хранене-
то на футболистите с мачова 
насоченост. 

Това, което задължително 
трябва да отбележим, е, че хра-

ненето във футбола има свои 
национални специфики. В раз-
личните държави и футболни 
школи има ястия, типични за 
конкретния манталитет на на-
ционалната кухня. 

В европейския футбол услов-
но са известни два типа храни-
телен режим – северен и южен.

Северен тип – застъпва хра-
ненето със салати, сирена, те-
лешко и бяло пилешко месо, спа-
гети, ориз, картофи, торти и 
плодове.

Южен тип – невинаги включ-
ва месо, а набляга на спагети, 
плодове, зеленчуци и млечни из-
делия. Характерна е системна-
та употреба на чаша червено 
вино, включително и на хранене-
то преди мач, което отговаря 
на традициите на народите от 
южния европейски пояс. 

Общоприетият начин на хра-
нене в професионалните българ-
ски футболни отбори застъп-
ва елементи и от двата типа 
хранене. Сега в менюто на бъл-
гарските футболисти в дните 
преди мач се включват салати, 
млечни изделия, супи, телеш-
ко и пилешко месо, гарнирани с 
източници на комплексни въгле-
хидрати – спагети, ориз, печени 

картофи. Към това прибавяме 
сладкиши и бързо усвояеми пло-
дове. Хранителното енергетич-
но зареждане на футболистите 
се съобразява с гликемичния 
индекс на съответната храна. 
Гликемичен индекс представ-
лява скоростта, с която 100 г 
въглехидрати се абсорбират и 
навлизат в кръвообращението 
под формата на захар. Гликемич-
ният индекс бива:

- висок (бързо усвояеми въгле-
хидрати);

- умерен (средноусвояеми);
- нисък (бавноусвояеми).
Футболистите трябва да 

наблягат на храни с висок и 
умерен гликемичен индекс: пече-
ни картофи, картофено пюре, 
ориз, мед, пълнозърнест хляб, 
спагети, кекс, макарони, юфка, 
портокали, банани.

Днес всички елитни спор-
тисти обръщат изключително 
внимание на храненето си като 
доказан елемент и фактор за ви-
соки спортни резултати. 

Уважаеми колеги,

С професионално удоволствие приех поканата на министър Васил Иванов да възстано-
вим Експертната медицинска комисия към Министерството на младежта и спорта.

След направени консултации със специалисти в различните раздели на медицинската 
наука и практика беше определена рамката на дейността й: консултативна и лечебна 
дейност, както и контрол на проведеното у нас и в чужбина лечение. Достъп до коми-
сията и насочване към нея ще се осъществяват от лекарите на националните отбори и 
ръководствата на федерациите.

Консултациите ще се извършват в медицинския кабинет на Националния стадион “Ва-
сил Левски” веднъж месечно, както и при спешна необходимост. Записвания и информация 
на тел.: 0888 367857 - д-р В. Матев, и 0888 914202 - д-р М.Илиев

ММС утвърди комисията в състав:
1.проф. д-р Иван Матев-председател  2.проф. д-р Петър Тивчев- зам.-председател 
3.доц. д-р Неделчо Гергелчев  4.доц. д-р Антони Георгиев
5.доц. д-р Аспарух Аспарухов 6.доц. д-р Иван Мазнев
7.д-р Валентин Матев 8.проф. д-р Явор Въжаров

Благодаря на министър Васил Иванов за оказаната подкрепа и се надяваме да оправда-
ем доверието му и с амбицията да бъдем полезни както на елитните, така и на редовите 
български спортисти.

   Проф. д-р Иван Матев

Проф. д-р 
Иван Матев

Адрес за контакти:
Д-р Ивайло Якимов, 
ПФК ЦСКА,
тел. 0888 393014

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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