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Уважаеми приятели на спорта,

Радващо е, че през миналата година екип от медици и тре-

ньори започна издаването на списание “Медицина и спорт”. 

Високото научно-практическо ниво на поднесената информа-

ция и анализите предизвикаха заслужен интерес сред специа-

листите в професионалния и аматьорския спорт.

Като спортист и ръководител съм убедена, че спортът е 

немислим без решаващата роля на съвременната медицина 

и без всекидневното взаимодействие между спортистите, 

треньорите и медицинските екипи.

Пожелавам с утвърждаване на списанието да се разширя-

ват  тематиката и практическата връзка на публикациите 

в синхрон с усъвършенстването на тренировъчния процес и 

състезателната изява на спортистите.

На добър час!

Весела Лечева:

председател на ДАМС
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: лицево-челюстна област, травми на меките тъкани, фрактури на долната челюст.
KEY WORDS: maxillo-facial region, soft-tissues traumas, mandibular fractures.

РЕЗЮМЕ

Представени са рисковете от травми в лицево-челюстната об-
ласт при различни спортове и развитието на някои индивидуални 
средства за защита. На базата на клиничен опит от лечението 
на над 150 болни с травми в лицево-челюстната област, от ко-
ито 19 активни спортисти, са разгледани травмите на меки-
те тъкани и фрактурите на долната челюст. Представени са 
основните клинични характеристики. Разгледани са различните 
локализации и причините за дислокация на фрагментите при ман-
дибуларните фрактури. Описани са методите за временна, тран-
спортна имобилизация и дефинитивното им лечение. Посочват 
се лечебните срокове и възможностите за най-ранна активна 
състезателна дейност.

SUMMARY

Facial soft-tissue traumas and fractures of the mandibular jaw 

( Part I )

In the article we present the risks of maxillo-facial traumas in different 
sports and the development of some individual devices for defense. On 
the base of clinical experience from the treatment of over 150 patient 
with traumas in the maxillo-facial region, 19 of them professional 
sportsmen are described the traumas of the soft tissues and the 
fractures of the mandibular jaw. Their main clinical characteristics and 
different localizations and reasons for dislocation of the fragments of 
the mandibular fractures are presented. We describe the methods for 
temporary, transported immobilization and their definitive treatment. It is 
pointed at the treatment time and opportunities for the earliest competitive 
activity.

ТРАВМИ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ В СПОРТА

Д-р Антон Джоров

В спортния травматизъм най-чес-
то са засегнати долните крайни-

ци, следвани от горните, главата и 
най-малък брой травми се отчитат 
върху трупа. Той е от 2 до 12% спря-
мо общия травматизъм. По често-
та локализацията зависи от вида на 
спорта. С голям риск от наранявания 
на главата са силно травматичните 
спортове, при които се развива голя-
ма скорост (мотоциклетизъм, авто-
мобилизъм, ски-спускане и др.), при ко-
ито има контакти и сблъсъци (бокс, 
борба, хокей, футбол, баскетбол и 
др.), при които се изисква сложна 
координация на движенията (гимнас-
тика, акробатика). Към тази група се 
причисляват и ,,рисковите спорто-
ве” (алпинизъм, езда и др.) (3,7,16).

В американския футбол на глава-
та и шията се падат 66% от всички 
травми. Още през 1905 г. са отче-
тени 159 сериозни наранявания с 18 
смъртни случая. Президентът Т. Руз-
велт нарежда: “Да се променят пра-
вилата, за да се намали травматич-

ният риск.” В американския футбол се 
въвежда шлем за черепа. През 1934 г. 
към него се добавя протектор за дол-
ната челюст, а през 1950 г. на ХХ век 
и тотална лицева маска (4,10).

При бокса главата е основна цел 
на атаката. В нея могат да бъдат 
инкасирани над 50 удара в един 10-
рундов мач. Отчитат се най-често 
фрактури на носа, зъбите, травми 
на външното ухо и аркади. Дълго вре-
ме в този спорт основно предпазно 
средство са боксовите ръкавици. Въ-
ведени са през 1747 г. от Брутон, кой-
то казва: ,,Стига вече насинени очи, 
счупени челюсти и кървави носове.” 
Ръкавиците претърпяват множест-
во модификации и подобрения. Днес в 
аматьорския бокс се използват шини 
за зъбите и шлемове за предпазване 
на челото, яблачните кости и орби-
тите (11,12,14).

В хокея на лицевия травматизъм 
се падат 14,3%. Не е случен фактът, 
че канадският вратар Джак Плант 
въвежда и популяризира протектив-

ната лицева маска. Той е претърпял 
над 250 лицеви травми, от които че-
тири фрактури на носа, фрактури на 
двете яблъчни кости и два пъти фрак-
тури на долната челюст. На олимпи-
адата в Монреал през 1956 г. участва 
с телена лицева маска, а през 1959 г. с 
маска от фибростъкло. От 1964 г. тя 
се налага масово в хокея (8).

Няма друга олимпийска дисципли-
на както конния спорт, в която ти-
мът да е съставен от два различни 
биологични вида. Състезателят не 
контролира напълно собствената си 
съдба. Непредсказуемостта на коня, 
скоростта, ускорението и фактът, 
че главата на ездача е на 9 стъпки над 
земята са отговорни за значителния 
брой травми. Кинетичната енергия 
при падане или ритане в повечето 
случаи е по-голяма от резистентни-
те възможности на лицевите и че-
репните кости (16). 

Лицево-челюстният травма-
тизъм във футбола се изчислява на 
3,3%, в баскетбола - 2,1%, в хокея на 
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трева - 1,7%. В спортове като тенис 
на корт, скуош, бейзбол, бадминтон 
и др. съществуват възможности за 
травми върху орбиталните кости и 
очите. Затова от 1970 г. се въвеждат 
протективни очила, за които по-къс-
но се създават определени стандар-
ти (12,13).

Реалният риск от лицево-челюс-
тен травматизъм в спорта изисква 
от лекарите на отбори, дежурните 
по време на състезания медицински 
екипи и треньорите да познават 
неговата диагностична специфика, 
лечебни особености и времето за 
възстановяване на спортистите.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Поставяме си за цел в тази първа 
част в синтезиран, но достатъчно 
изчерпателен вид да споделим нашия 
опит от диагностиката и лечението 
на травмите на меките тъкани на 
лицето и мандибуларните фрактури, 
с което да подпомогнем спортните 
и общопрактикуващите лекари в 
ежедневната им практика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Основаваме се на собствен кли-
ничен опит за период от 10 г. в ди-
агностиката и лечението на над 150 
болни с травми в лицево-челюстна-
та област, от които 19 са активни, 
елитни спортисти, и утвърдената 
практиката на Катедрата по сто-
матологична и лицево-челюстна хи-
рургия при Стоматологичния факул-
тет на МУ – София.

Травмите върху меките тъкани 
на лицето са най-често контузии и 
охлузвания. Кожната повърхност се 
почиства, раната се покрива с про-
тективна превръзка. Падания върху 
грапави повърхности са причина за 
попадане на малки чужди тела в дер-
мата. Те трябва да се премахнат, за 
да се предпази кожата от трайно 
татуиране. След обработка на мал-
ките повърхностни и неусложнени 
рани спортистът обикновено може 
да продължи участието си в трени-
ровъчния или състезателния процес. 

Хематомите в подкожните тъ-
кани на лицето се характеризират с 
едем, болка и оцветяване. Малките 
хематоми обикновено се резорби-
рат спонтанно, докато по-големите 
изискват аспирация или инцизия и 
дренаж. След евакуацията им се апли-
цира компресивна превръзка. Прогре-
сивно увеличаващите се хематоми 

говорят за персистираща васкуларна 
травма. Тя изисква ангиография и спе-
циализирана лицево-челюстна хирур-
гична (Л.Ч.Х.) намеса.

При големи разкъсвания се изяс-
нява дали нараняванията не засягат 
по-дълбоки структури като лицевия 
нерв, големи съдове, паротидната 
жлеза. Проникващите рани се обра-
ботват отвътре навън. Те налагат 
поставяне на шевове, които се отс-
траняват, като се спазва правилото, 
че кожните се свалят през конец след 
4-ия и окончателното след 7-ия ден. 
Адхезивните лепила са контраинди-
цирани, когато атлетът продължа-
ва състезателната дейност преди 
дефинитивното лечение на раната.

Кървенето се овладява обикнове-
но чрез компресия на раневите ръбо-
ве и рядко чрез лигиране на съдове. 
Поставянето на дрен превантира 
подкожните хематоми. До заздрави-
телния процес раните се покриват 
със стерилни превръзки. При големи 
кожни дефекти в специализирани цен-
трове по Л.Ч.Х. се използват тъканна 
ламба или свободни кожни трансплан-
танти. За пластичното възстановя-
ване на белезите е желателно да се 
изчака поне една година.

Интраоралните травми са често 
резултат от прехапване на оралната 
лигавица, езика, устните или бузите. 
При тях може да има значимо кърве-
не, което се овладява чрез натиск, 
обшиване, а в екстремни случаи и 
чрез лигиране на лицевата, лингвал-
ната или външната сънна артерия. 
Наличието на кръв, кръвни съсиреци 
може да доведе до аспирационни или 
обтурационни асфикси. 

Травмите на меките тъкани на 
лицето изискват противовъзпали-
телно антибиотично лечение, за 
да се предотврати развитието на 
абсцеси и флегмони. Защита срещу 
тетанус трябва да се направи, ако 
са минали повече от 10 г. от послед-
ната имунизация, ако са минали 5 г. 
и раната е дълбока и контаминирана 
или е неизвестен имунизационният 
статус.

Долната челюст е обект на чес-
ти удари, слабо защитена, издадена 
напред, със значителна площ кост. 
Силите на огъване в анатомично сла-
бите й места (шийката на ставния 
израстък, тялото, ъгъла, симфизата) 
лесно преодоляват еластичните й 
възможности. Мандибуларните фрак-
тури в спорта са около 10%, от тях 
40% са субкондиларни, 20% - в област-
та на тялото, 20% - на ъгъла и 15% 

в областта на симфизата (12). Сим-
птоми като патологична подвиж-
ност, разместване на фрагменти, 
праг в областта на зъбната редица 
и нарушена захапка са патогномонич-
ни. Болка, отоци и хематоми, сетив-
ни нарушения, разкъсване на лигави-
цата и изтичане на кръв от устата, 
перкуторна болезненост на зъбите, 
нарушения в движенията на долната 
челюст и др. почти винаги съпътс-
тват долночелюстните фрактури, 
но могат да се манифестират и при 
травми без счупване.

Патологичната подвижност се 
доказва бимануално с внимателни 
движения в различни посоки, като по-
казалците се поставят върху дъвка-
телната или режещата повърхност 
на зъбите на около 1 см встрани от 
предполагаемата фрактурна линия. 
Разместването при счупване на дол-
ната челюст се дължи на мускулното 
теглене, в по-малка степен на инер-
ционните сили на удара и собствена-
та тежест на фрагментите. Върху 
по-големия фрагмент са прикрепени 
по-голямата част или всички мускули 
отварячи. Те преодоляват теглене-
то на затварячите от противо-
положната страна и го изместват 
надолу. Латералният и медиалният 
птеригоиден мускул го дислоцират 
навътре към страната на счупване-
то. Медиалната линия също се измес-
тва в тази посока. М. mylohyoideus го 
завърта по надлъжната му ос надолу 
и зъбите се накланят в посока към 
устната кухина. Върху малкия фраг-
мент са прикрепени само задната 
група мускули (затварячи). Темпорал-
ният мускул, масетерът и медиални-
ят птеригоиден мускул го повдигат 
нагоре, а латералният птеригоиден 
мускул го измества навътре. Масе-
терът като най-мощен дъвкателен 
мускул измества основата на малкия 
фрагмент нагоре, тъй като медиал-
ният птеригоиден мускул не може 
да уравновеси тегленето. Зъбите 
се наклоняват към устната кухина. 
Нарушената сетивност е в зоните, 
инервирани от долночелюстния и 
менталния нерв (долна устна, бра-
да, зъби и гингива). Степента й е в 
пряка зависимост от това дали те 
са наранени, притиснати или прекъс-
нати. Болката е най-силно изразена в 
мястото на счупването. Отваряне-
то и затварянето на устата я засил-
ват, храненето е почти невъзможно, 
говорът е затруднен. Кървенето е в 
резултат на разкъсване на гингива-
та, лигавицата или съдово-нервния 
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сноп. Манифестира се с изтичане 
на кръв, примесена със слюнка през 
устата. Лицевата асиметрия се дъл-
жи на отоци и хематоми на меките 
тъкани около мандибулата. Измест-
ването на челюстта към страната 
на счупването и нарушената оклузия 
също променят конфигурацията на 
лицето. Рядко симетрията е нару-
шена от нараняване на лицевия нерв 
(1,2).

Фрактурите в областта на зъбна-
та редица са открити. Комуникация-
та с устната кухина се осъществява 
през корените на зъбите и периодон-
талната цепнатина. Фрактури тип 
“зелена клонка” се наблюдават при 
деца и млади хора. При тях костта 
е счупена, но надкостницата е със 
запазена цялост. Фрактурите извън 
зъбния ред са закрити, освен в случаи-
те на разкъсана кожа или лигавица.

Рентгеново изследване допълва 
клиничната диагноза и прецизира ло-
кализацията на фрактурните линии 
и разместването спрямо различните 
равнини. Използват се ортопанто-
мографии (фиг. 1), фасови, профилни и 
сегментни рентгенографии (фиг. 2), 
класическа томография, компютърна 
томография (СТ), а в случаи на алве-
оларни фрактури и интраорални сег-
ментни рентгенографии.

Фрактурите на ставния израстък 
на долната челюст в повечето случаи 
са индиректно причинени от удари в 
областта на брадата или странич-
ните отдели на челюстта. Фрактур-
ните линии могат да са в основата, 
шийката или главичката на ставния 
израстък. При фрактурите в осно-
вата и шийката разместванията са 
предимно в предно-медиална посока. 
Дължат се на тегленето на латерал-
ния птеригоиден мускул (фиг.3). По-
рядко кондилът е изместен латерал-
но, което е в резултат на избутване 
на малкия фрагмент от големия. При 

висока фрактурна линия има възмож-
ност и за предномедиална дислокация 
на ставната главичка. 

При недислоцираните фрактури 
има умерено изразен оток в предуш-
ната област и болка. Тя се провокира 
при палпация пред трагуса или във 
външния слухов проход и движение 
на челюстта. Нарушен е синхронът 
на двете ставни главички, като от 
страната на счупването те са едва 
доловими или липсват. Може да се 
установи и латерално изместване на 
главичката, а понякога да се палпира 
и костен ръб по предната стена на 
външния слухов проход. Това се мани-
фестира понякога с кървене от ухо-
то. Отварянето на устата е болезне-
но, а храненето и дъвченето са силно 
затруднени. При натиск в областта 
на ментума болката се засилва. Сред-
ната линия и долната челюст са из-
местени към страната на счупване-
то, за разлика от случаите с луксация 
на темпоро-мандибуларната става, 
при която са изместени към здрава-
та страна. При отваряне на устата 
е особено демонстративна девиаци-
ята на брадата към фрактурата. От 
страната на счупването зъбите са в 
контакт, докато от здравата стра-
на е налице отворена захапка.

При фрактури на кондиларната 
главичка болката в ставата е значи-
телна, захапката е запазена, освен 
при луксиране на отчупения фраг-
мент. В много редки случаи ставни-
ят израстък разрушава темпорал-
ната ставна повърхност и попада в 
средната черепна ямка. 

При двустранните фрактури на 
ставните израстъци челюстта губи 
опората си в ставните ямки и се из-
мества назад и нагоре. В контакт са 
моларите от двете страни, налице 
е изразена във фронта отворена за-
хапка (15).

Фрактурите в областта на стра-

ничния отдел на тялото на долната 
челюст са между кучешкия зъб и вто-
рия молар. Палпира се двустранно, 
симетрично мандибуларният ръб, 
като се започва от средната линия 
и се върви към ъгъла, задния ръб и 
ставния израстък. Търсят се болез-
нени точки и прекъсване целостта 
на костта. При фрактура малкият 
фрагмент се измества навътре и на-
горе, а големият фрагмент - надолу 
и към страната на счупването. Това 
скъсява долночелюстната дъга, из-
мества медианната линия и наруша-
ва симетрията на долночелюстните 
ъгли. В областта на зъбната редица 
се оформя ясно забележим праг. В кон-
такт със зъбите от горната челюст 
влизат само моларите на големия 
фрагмент (фиг.4).

Фрактури  в областта на ъгъла 
на челюстта. Фрактурната линия 
започва между втория и третия 
молар или в областта на trigonum 
retromolare и върви косо към ъгъла. 
Това обуславя дислоцирането на мал-
кия фрагмент нагоре, навътре и до 
известна степен напред. Големият 
фрагмент се измества надолу и към 
страната на счупването. В контакт 
с горните антагонисти влизат мола-
рите и премоларите му, а напред за-
хапката е отворена (фиг.5). При ин-
траорално палпиране на предния ръб 
на челюстта ясно се установява из-
местването на малкия фрагмент, но 
патологична подвижност трудно се 
долавя. Сетивните промени, както 
при фрактурите на тялото зависят 
от мястото и степента на нараня-
ване на долночелюстния нерв. Огра-
ничението в отварянето на устата 
до голяма степен е от травмата на 
мускулните или сухожилните влакна. 
Когато фрактурната линия, преми-
наваща през средата на залавните 
места на масетера и вътрешния 
птеригоиден мускул или ретиниран 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

Състезател по конен спорт 
с двустранна фрактура на 
ставните израстъци и коро-
ноидния израстък вдясно.

Футболен вратар с 
фрактура на мандибуларния 
ъгъл.
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трети молар обединява двата фраг-
мента, дислокация отсъства. В таки-
ва случаи доказването на фрактура-
та с методите само на клиничното 
изследване е затруднено.

Фрактурите в областта на сим-
фазата строго по медиалната линия 
са редки. За фрагментите се зала-
вят еднакви по количество и площ 
дъвкателни мускули. Те уравновеся-
ват своето действие и дислокация 
липсва. При едновременен натиск на 
долночелюстните ъгли в посока към 
средната линия се провокира болка в 
областта на ментума и се увеличава 
разстоянието между долните резци. 
Много по-често фрактурите започ-
ват в централната част, вървят 
косо и завършват през мандибулар-
ния ръб. За големия фрагмент са прик-
репени повечето мускули отварячи. 
Той се измества надолу и навътре. 
Стеснява се зъбната дъга, средната 
линия е към страната на счупването. 
Захапката е нарушена, няма контакт 
между резците, кучешките зъби и 
премоларите от големия фрагмент 
с антагонистите им от горната че-
люст. 

Фрактурите на клона на долната 
челюст са най-често в хоризонтална 
посока. Малкият фрагмент се дис-
лоцира нагоре, навътре с ротиране 
в ставната ямка и в незначителна 
степен се дислоцира и напред под 
действието на темпоралния и ла-
тералния птеригоиден мускул. Голе-
мият фрагмент се измества назад 
в посока на счупването и нагоре под 
действието на масетера и медиал-
ния птеригоиден мускул. Отваряне-
то на устата е затруднено и болез-
нено. Понякога при страничен удар и 
отворена уста фрактурната линия 
е с вертикално направление. Започва 
от incisura mandibulae, върви почти 
успоредно на задния ръб към ъгъла, 
през залавните места на масетера и 

вътрешния птеригоиден мускул. Пал-
паторна болезненост се установява 
екстраорално в ъгъла, но праг и нару-
шаване на целостта на костта не се 
долавят. Отварянето на устата се 
ограничава в зависимост от степен-
та на нараняване на дъвкателните 
мускули. Клиничното диагностицира-
не на тези фрактури е несигурно.

Фрактурите на короноидния из-
растък са много редки, тъй като е 
добре защитен. Той може да бъде 
счупен при странични удари, когато 
устата е отворена максимално или 
при фрактури на яблъчната кост и 
дъга. Най-често фрактурната линия 
минава в мястото на прикрепване на 
сухожилието на темпоралния мускул. 
Обикновено няма разместване, мус-
кулните и сухожилните влакна не са 
наранени, единствените симптоми 
са слаби болки при отварянето на ус-
тата и при интраорално палпиране 
по предния ръб на клона на челюст-
та. При счупване извън това място 
короноидният израстък се измества 
нагоре от тегленето на темпорал-
ния мускул. Това се установява чрез 
интраорално палпиране. Отваряне-
то на устата е силно затруднено и 
болезнено. 

Фрактурите на алвеоларния гре-
бен на мандибулата са много по-
редки от тези на горната челюст. 
Дължи се на факта, че той е добре 
защитен от ментума, максилата и 
меките тъкани на бузата. Обикно-
вено фрагментът съдържа в себе си 
два или три зъба, а фрактурната ли-
ния непосредствено под върховата 
част на корените им е под формата 
на арка. С пръсти се обхваща и разк-
лаща само един от зъбите, ако се ус-
танови подвижност и на съседните, 
с голяма вероятност се касае за фрак-
туриран алвеоларен гребен. 

За клиничната практика важно 
значение имат и двустранните счуп-

вания на долната челюст.
Фрактура на ставния израстък от 

едната страна и тялото на долната 
челюст от противоположната е чес-
то срещана комбинация. По отноше-
ние разместването на фрагментите 
и нарушенията в захапката преобла-
дават симптомите на фрактура на 
тялото на долната челюст (фиг.6).

Двустранните фрактури на тя-
лото на долната челюст образуват 
три фрагмента. Страничните се из-
местват нагоре и навътре, а средни-
ят надолу и назад (фиг.7). Това може 
да доведе до значителни смущения в 
дишането поради западане на корена 
на езика. Фронталните зъби са накло-
нени напред.

Двустранните фрактури в об-
ластта на мандибуларните ъгли пре-
дизвикват дислокации, подобни на 
тези при двустранното счупване на 
тялото. Двата клона се изместват 
нагоре и навътре, а средният фраг-
мент надолу (фиг.8). Възможни са за-
падане на езика и дихателни смуще-
ния. Отчита се отворена захапка в 
областта на фронта.

Множествените мандибуларни 
фрактури се предизвикват от трав-
ми с висока кинетична енергия. Те 
най-често са съчетани със счупвания 
на лицевите кости и горната че-
люст. При тях освен фрактурните 
линии в анатомично слабите места 
се наблюдават и такива с нетипична 
локализация. Възникват и дефектни 
фрактури с костни парчета, висящи 
на меките тъкани, свободни от пе-
риост. Разместването на фрагмен-
тите е в посока на тегленето на за-
лавящите се мускули, превишаващи 
по площ и напречно сечение проти-
востоящите.

Лечението на мандибуларните 
фрактури не се различава от общите 
травматологични принципи. Цели 
възстановяване на анатомичната 

Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6
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цялост на долната челюст чрез дос-
татъчен контакт и стабилна имоби-
лизация между костните фрагменти, 
позволяваща безпрепятствено обра-
зуване на костен калус и репаративна 
остеогенеза за най-кратко време. Съ-
ществени елементи са възстановя-
ването на захапката, поведението 
към зъбите във фрактурната линия, 
контролът върху болката, медика-
ментозното противовъзпалително 
и физиотерапевтично лечение.

На мястото на произшествие-
то се извършва щателен тоалет на 
устната кухина и се изяснява невро-
логичният статус. Лечението включ-
ва борба с болката, кръвоизливите, 
шока, смущенията в дишането, че-
репно-мозъчната травма. След овла-
дяване на животозастрашаващите 
състояния се извършва временна или 
поне транспортна имобилизация на 
фрагментите. 

Транспортната имобилизация при 
долночелюстните фрактури е поддър-
жаща. Може да се изпълни от лекари, 
парамедици и треньори. Осъществява 
се чрез подбрадници, бинтови, праш-
ковидни или левкопластни  превръзки. 
Техните възможности значително 
намаляват при отсрочено за пове-
че от 1-2 дни окончателно лечение, 
силно разместени, болезнени, двойни 
или множествени фрактури.

Временната имобилизация може да 
се използва като транспортна и е във 
възможностите на всеки стомато-
лог. Целта й е да отстрани смущения 
в дишането; да намали или елимини-
ра движенията между фрагментите; 
да предотврати допълнителната 
травма върху меките тъкани; да 
предотврати възобновяване на вече 
овладени кръвоизливи; да осигури 
възможност за приема на течности, 
говорене и тоалет. Предпочитат се 
методите за междучелюстна имо-
билизация, освен в случаите на опас-

ност от възобновяване на кръвоизли-
ви, налична черепно-мозъчна травма, 
гадене и повръщане.

Ограничено приложение намира 
мономандибуларното фиксиране на 
фрагментите чрез лигиране на два 
или повече съседни, но не разположе-
ни във фрактурната линия зъби. Обез-
движването е частично и несигурно. 

Лигиране на единични зъби от 
двете челюсти и директното им 
свързване (по Казанжиан, Силвърмен, 
Браун) е лесно и бързо изпълнимо. То 
не бива да се поддържа повече от 2-3 
дни, защото травмата за отделни-
те зъби е значителна. Те стават под-
вижни и са налице предпоставки за 
травматични периодонтити. 

Лигатурите могат да се поста-
вят и върху два съседни зъба (най-доб-
ре молари или премолари) от двете 
долночелюстни половини и на техни-
те антагонисти от горната челюст. 
Между бримките им се прекарва ли-
гатурна тел (по метода на Айви), 
която се затяга след предварително 
мануално репониране на фрагменти-
те. Може да се постави и еластична 
тяга за имобилизация (по метода на 
Блеър-Айви). Чрез нея се постига по-
равномерно разпределение на тегле-
щите сили. При някои неусложнени, 
единични и неразместени фрактури 
и здрави зъби лигатурите могат да 
престоят и повече от 10 дни. Това 
прави методите подходящи освен за 
временна имобилизация, а понякога и 
за дефинитивно лечение (1,2,5,6,9).

Всяка долночелюстна фрактура се 
нуждае от неотложно лечение.

Методите за дефинитивно ле-
чение на мандибуларните фракту-
ри според начините за репониране и 
фиксиране на фрагментите се делят 
на консервативни (закрити, орто-
педични) и оперативни (открити). 
Много често оперативните методи 
се комбинират с консервативните.

Консервативни (закрити, орто-
педични) методи. При тях репони-
рането на фрагментите се осъщест-
вява мануално (едномоментно или с 
помощта на еластична тяга), без да 
се нарушава целостта на кожата или 
лигавицата. Имобилизирането меж-
ду фрагментите се постига с шини 
или апарати, изработени лаборатор-
но, фабрично или свободоръчно. Те се 
прикрепват към зъбите, гингивата 
или към зъбите и гингивата еднов-
ременно и според това се означават 
като: надзъбни, надвенечни и надзъб-
но-венечни.

Продължителността на междуче-
люстната имобилизация при локализа-
ция на фрактурата върху тялото или 
клона на долната челюст е за срок от 
4 до 6 седмици. Кондиларните фракту-
ри се имобилизират за около 3 седми-
ци, а при деца - за около 10-14 дни. След 
клинична и рентгенологична преценка 
на оздравителния процес може да се 
възобнови спортно-състезателната 
дейност.

Оперативните (открити, хи-
рургични) методи са показани при 
фрактури зад зъбния ред; невъзмож-
ност за мануална репозиция; липса 
на достатъчен брой здрави зъби; 
дефектни, раздробени или усложнени 
с остеомиелит фрактури; ограни-
чение в отварянето на устата при 
кондиларни фрактури; едновременни 
фрактури на ставния израстък и на 
шийните прешлени. Осъществяват 
се чрез серклаж (околочелюстните 
телени лигатури се прилагат най-чес-
то при лечението на деца или коси 
фрактури); суспенсивна фиксация 
(посредством обиколни лигатури 
долната челюст се повдига и окачва 
за по-високо стоящи здрави лицево-
челюстни структури); остеосинтеза 
с телен костен шев; остеосинтеза с 
метални пластини и винтове (фиг. 
9) или само с винтове за екстра- и 

Фиг. 7 Фиг. 8
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интраорално приложение. 
Всички хирургични методи за ле-

чение на долночелюстни фрактури 
могат да се комбинират с някои от 
ортопедичните за допълнителна фик-
сация и междучелюстна имобилизация 
за 3-4 седмици. Пластинковата осте-
осинтеза обикновено не се нуждае от 
допълнителна фиксация, но ако това 
е необходимо, срокът е 7-10 дни. След 
оценка на консолидацията на фрагмен-
тите спортистът може да възобнови 
тренировъчния процес и активната 
състезателна дейност.

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностицирането на счупва-
нията на долната челюст обичайно 
не представлява клиничен проблем, 
освен в някои случаи на фрактура на 
клона, ставния и короноидния израс-
тък. При съмнение рентгеновото об-
следване потвърждава или отхвърля 
диагнозата. Съвременните СТ с три-
измерни реконструкции създадоха 
оптимални условия за сигурна оценка 
на състоянието на долната челюст. 
Дислокацията на фрагментите може 
да бъде оценена обективно в трите 
пространствени равнини (фиг.10). 

Лечението на мандибуларните 
фрактури трябва да се извършва сво-
евременно в специализирани центро-
ве по Л.Ч. Х. Така се осигуряват най-
добри възможности за анатомично, 
функционално и естетично възстано-
вяване на долната челюст. Значител-

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Георгиева К., Иванов Ст. и кол. : Травмато-

логия в лицево-челюстната област. Изд. Меди-

цина и физкултура, 1988, 14:49

2.  Иванов Ст.и Коларов Р.: Фрактури на лице-

вите кости. Център по научна информация по 

медицина и здравеопазване. М. А. , София, 1995, 

7:20

3. Слънчев П.: Спортна медицина. Изд. Меди-

цина и физкултура, 1992, 248:251

4. Blyth GS, Arnold DC: The forty-seventh annual 

survey of football fatalities: 1931-1978. Athletic 

Training 1979; 4:234.

5. Converse JM: Surgical Treatment of Facial 

Injuries, ed 3. Baltimore, Williams & Wilkins, 1974.

6. Dingman RO. Natvig R: Surgery of Facial 

Fractures. Philadelphia, WB Saunders Co, 1964.

7. Gonzales TA; Fatal injury in competitive sports. 

JAMA 1951; 146:1506.

8. Pashby TJ, Pashby RC, Chisholm LD; Eye injuries 

in Canadian hockey. Can Med Assoc J 1975; 113:663.

9. Roccia F., Tavolaccini A. et. al. : An audit of 

mandibular fractures treated by intermaxillary 

fixation using intraoral cortical bone screws. . 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. vol.33, 

number 4, August 2005, 251:254

10. Schneider RC: Head and Neck Injuries in 

Football. Baltimore, Williams & Wilkins, 1973.

11.  Schultz KG: Facial Injuries, ed 2. St Louis, 

Mosby-Year Book, 1977.

12. Torg JS : Atheletic Injuries to the Head, Neck and 

Face. Mosby – Year book, Ins 1991 ; 15:27, 635:649

13. Torg JS, et al.: The National Football Head and 

Neck Injury Registry: 14 Year Report on Cervical 

Quadriplegia, 1971-1984. JAMA 1985; 254:3439-

3443.

14. Unterharnscheidt FJ: Injuries due to boxing and 

other sports. Handbook Gin Neurol 1975; 23:527.

15. Vesnaver A., Gorjanc M. et. al. : The periauricular 

transparotid approach for open reduction and 

internal fixation of condylar fractures. Journal of 

Cranio-Maxillofacial Surgery. vol.33, number 3, June 

2005, 169:179

16. Vinger PF, Tolpin DW; Racquet sports: An ocular 

hazard. JAMA 1978; 239:2575.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 
Д-р Антон Джоров, д. м.,
лицево-челюстен хирург в СБАЛ по 
ЛЧХ-Университетска, София, 
гл. асистент в Катедрата “Стома-
тологична и ЛЧХ при Стом. факул-
тет на МУ - София
,,Медико – стоматологичен център 
АМА”, бул.”Джеймс Баучер”, бл. 122,  
София,
тел. 962 55 79, 868 43 65, 
GSM 0888 77 82 84
Е-mail: amadent@abv.bg

Фиг. 10

Фиг. 9

но се ограничават предпоставките 
за развитието на травматичен ос-
теомиелит, неправилно срастване 
на фрагментите, с произтичащите 
от това усложнения: малоклузии, 
псевдоартрози, анкилози и др. Хирур-
гичните методи чрез възможност-
та за визуален контрол на репози-
цията, стабилна фиксация и ранна 
мобилизация, улесняваща репаратив-
ните процеси, са голямо предимство 
пред закритите методи на лечение. 

Те съкращават лечебните срокове, 
осигуряват възможност за нормално 
хранене и дори общофизическа подго-
товка. 

В заключение си позволяваме да 
обобщим, че ранната диагностика, 
адекватното и индивидуализира-
ното лечение нормализират качес-
твото на живот на спортиста и 
за най-кратки срокове го връщат в 
тренировъчния процес и активната 
състезателна дейност.

Хокеист с фрактура на 
мандибуларния ъгъл, осте-
осинтезирана с пластини и 
винтове.

Боксьор с фрактура на левия ставен израстък.
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Спортните травми на ушите, 
носа и гърлото са относително 

по-редки сред елитните спортис-
ти. Възникването им по време на 
тренировъчния процес или през със-
тезателния период  може да поста-
ви сериозни пречки пред състезате-
лите от различните състезателни 
дисциплини.

Проблемите идват основно 
от затруднената диагностика на 
травмите, както и от несвоев-
ременното им лечение. Диагноза-
та изисква специализиран преглед, 
подкрепен от профилирани изслед-
вания. Лечението на травмите за-
дължително се провежда от специ-
алисти по оториноларингология и 
лицево-челюстна хирургия.

Ще представим най-често сре-
щаните травми в областта на 
ушите, носа и гърлото.

ТРАВМИ НА УХОТО

Травмите в областта на ушна-
та мида са най-популярни при със-
тезатели от контактните спор-

тове, при които се осъществяват 
захвати в областта на главата. Ос-
вен така популярните “уши на бо-
рец”, в областта на ушната мида 
се наблюдават охлузвания, размачк-
вания, разкъсно-контузни рани.

При травма в областта на уш-
ната мида най-необходимата първа 
помощ са навременната хирургична 
обработка на раната и изолиране-
то й чрез стерилна превръзка.Тази 
превръзка трябва да бъде доста-
тъчно стегната, за да предотвра-
ти субперихондриалния кръвоизлив 
и формирането на хематом, който 
е в основата на “борцовите” уши. 
След първичната обработка на 
място състезателят се насочва за 
по-нататъшна обработка в специ-
ализирано заведение. Прилагат се 
локални средства и антибиотично 
лечение. Нерядко се пристъпва към 
повторни оперативни интервен-
ции.

Перфорация на тъпанчето
При травми в областта на вън-

шния слухов проход с отворена длан 
или с топка е възможно да възникне 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ушна мида, нос, ларинкс.
KEY WORDS: ear mussel, nose, larynx.

РЕЗЮМЕ

Представени са механизмите за  възникване, диагнозата и ле-
чението на най-често срещаните травми в областта на ухото, 
носа и ларинкса, като разделно са представени травмите на ухо-
то, носа и околоносните кухини и в областта на ларинкса при 
активни спортисти.
Посочени са първата помощ, както и по-нататъшното поведе-
ние в първите часове след травмата. Посочени са рисковете и 
някои усложнения, които могат да настъпят след тези травми. 
Показани са възможните срокове за възстановяване и връщане 
към нормален тренировъчен и състезателен процес за различни-
те видове травми. 

SUMMARY

Sports traumas of the ear, the nose and the larynx

There was presented etiology, diagnostic and therapeutic efforts for 
acute traumatic  changes by professional sportsmens in ear, nose and 
laryngeal area.  
First aid was presented. Separately was discussed different kind of 
traumatic changes, prognosis, and shortest time for reconvalescence.
Risk of complications was discussed.

Спортни травми 
на ухото, носа 
и ларинкса 

Д-р Минчо Мелничаров

Налице са предпоставки за 
прекъсване на тренировъчния 

и състезателния  режим за 
около две седмици

Фиг. 1

травматично разкъсване на тъпан-
чевата мембрана. Поставяне на ди-
агнозата по време на състезание е 
трудна задача. Сигурната диагноза 
е свързана с извършване на отоско-

Д-р Минчо Мелничаров, д-р Антон Джоров 
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пия. Косвени данни за травматична 
руптура на тъпанчевата мембрана 
са острата болка, звън - високочес-
тотен шум в ухото, настъпил след 
травмата,  и еветуално кръв в об-
ластта на външния слухов проход.

Като възможно усложнение мо-
жем да очакваме настъпване на 
остра вестибуларна криза от комо-
цио на лабиринта.Тя се демонстри-
ра с внезапна загуба на равновесие, 
вегетативни прояви като гадене, 
повръщане, изпотяване и поблед-
няване. Най-важният симптом при 
подобни състояния е наличието на 
спонтанен нистагъм. Той е хори-
зонтален, т. е. в равнината на хо-
ризонталния полуокръжен канал, и с 
бързата си компонента сочи увре-
деното ухо.

Първа помощ. При съмнение за 
подобно усложнение състезателят 
трябва да се изведе от състезани-
ето или тренировката, да се обез-
движи и да се постави тампон от 
сух памук или марля във външния 
слухов проход. При никакви обстоя-
телства не бива да се промива ухо-
то или да се поставят каквито и 
да са ушни капки. Това само ще вка-
ра инфекция в средното ухо и ще 
компрометира възможността за 
незабавно оперативно лечение.

Състезателят се насочва към 
специализирано заведение по ото-
риноларингология, където да му се 
направи оперативно възстановява-
не целостта на мембраната. През 
първите 48 часа това възстановя-
ване е най-успешно и се постига без 
пластична операция.

Срокът за възстановяване е око-
ло 20 дни.

ТРАВМИ В ОБЛАСТТА НА НОСА 
И ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ

Травмите в областта на носа са 
едни от най-често срещаните в ли-
цево-челюстната област.

Фрактурите на носните кости 
настъпват при удар с твърд пред-
мет в областта на носа. Предста-
вят се с остра болка, деформация 
на носната пирамида и обилно кръ-
вотечение от носа (фиг. 2,3).

Първата помощ при счупва-
не на носните кости е най-напред 
плътна носна тампонада за преодо-
ляване на кръвотечението. Възмо-
жен е опит за репозиция на място 
на носните кости, но при доста-
тъчен клиничен опит от страна на 

лекарите. Следва имобилизация на 
носната пирамида с гипсова лонге-
та или с лонгета от специален тер-
мопластичен материал.

Състезателят се извежда от 
състезанието или тренировката 
и се насочва за по-нататъшно лече-
ние.

Диагнозата се поставя чрез 
рентгенография, КТ и други образ-
ни изследвания при необходимост 
(фиг. 4).

Репозицията на носните кос-
ти трябва да се осъществи във 
възможно най-кратки срокове. Же-
лателно е да се проведе под обща 
анестезия в болнична обстановка. 

Възстановяването на състеза-
телно-тренировъчния режим е след 
около 10 дни.

Забавянето на процедурата 
може да доведе до неправилно срас-
тване на счупените кости. При 
това положение оперативната ин-
тервенция, на която трябва да се 
подложи състезателят, е много по-
обемна и е свързана с по-продължи-
телен възстановителен период.

При масивна лицева травма е 
възможно и счупване на предната 
стена на единия или на двата мак-
силарни синуса. Освен лицевата де-
формация като последица се колек-
ционира кръв в кухината на синуса.

Поставянето на диагнозата и 
лечението на това усложнение са 
предмет на специализираните кли-
ники. Налага се оперативно отст-
раняване на колекцията в синуса и 
едновременното репониране на 
носните кости.

Възстановителният период тук 
е не по-малко от 20 дни.

При възобновяване на състеза-
телния процес е уместно предпаз-
ването със специално изработена 
предпазна маска. Тя има главно пси-
хологическо значение, но и предот-
вратява евентуална нова травма 
при форсираното връщане в със-
тезателен режим.

ТРАВМИ В ОБЛАСТТА 
НА ЛАРИНКСА

Травмите в областта на ларин-

Фиг. 2 Фиг. 3

Фиг.4
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кса са относително рядко срещани. 
Възникването им обаче крие най-се-
риозни рискове за здравето и живо-
та на спортистите.

Механиката на травмата е най-
разноообразна. Общо взето, удар с 
твърд предмет или част от тяло-
то – лакет,  ръка или крак, могат да 
доведат до контузия на ларинкса.

Травмата причинява внезапно 
настъпило затруднение на диша-
нето.То се задълбочава, като се де-
монстрира с инспираторен задух. 
Ако не се вземат навременни мер-
ки, този задух може да доведе и до 
асфиксия и екзитус.

Задухът се причинява от маси-
вен оток на травмирания орган. 
При по-сериозни случаи причината 
за задуха може да бъде и счупване 
на ларингеалния хрущял, и колапс на 
ларингеалната кухина (фиг. 5).

Този тип травми кореспонди-
ра с увредите от удар с лакет или 
крак - при кикбокс или карате.

Поставянето на диагнозата не 
е трудно. 

Първа помощ. Моментално 
трябва да се постави венозно кор-
тикостероиден препарат в дози 
от 1 до 3 мг/кг тегло, т.е. 80-100 мг. 
Трябва да се уверим, че дихателни-
те пътища са проходими в доста-
тъчна степен. Веднага се осигурява 
транспорт до най-близкото лечеб-
но заведение, където може да се 
направи евентуална ендотрахеална 
интубация.
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Понякога травмата може да 
бъде толкова масивна, особено при 
размачкване на тироидния хрущял, 
че да се наложи трахеотомия или 
поне коникотомия.

При всички случаи по-нататъш-
ното лечение на травмирания 
спортист трябва да продължи в 
специализирано заведение по ото-
риноларингология.

Сроковете за възстановяване са 
зависими от степента на уврежда-
не на ларингеалните структури.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Травмите на ушите, носа и гър-
лото са относително рядко сре-
щани при елитните спортисти. 
Възникването им може да поста-

ви сериозни проблеми от диагнос-
тичен и терапевтичен характер. 
Ненавременното им лечение крие 
сериозни рискове от компромети-
ране на тренировъчния и състеза-
телния режим на елитните спор-
тисти.

Хронифицирането на последи-
ците от такива травми може да 
има дълготрайни последици как-
то за състезателната кариера на 
спортистите, така и по отноше-
ние на общото им здравословно 
състояние.

Лечението на травмите е же-
лателно да се осъществи своевре-
менно в специализирано заведение. 
Сроковете на възстановяване са 
в непосредствена зависимост от 
навременната диагноза и лечение. 

Фиг. 5

ТРАВМИ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ В СПОРТА
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Спортните травми в тазобедре-

ната област отстъпват по чес-

тота на травмите на коляното и гле-

зенната става, но поставят повече 

диагностични затруднения. Епидеми-

ологичните проучвания показват, че 

честотата им при елитни спортис-

ти варира  между 5 и 19%  в различни-

те спортни дисциплини 1,2. Подобна 

патология не е рядкост и при реакре-

ационната спортна активност.

В зависимост от спорта, атле-

тът може да бъде обект на различни 

по посока свръхфизиологични сили, 

които да предизвикат остра или 

хронична травма на ставата или 

околните меки тъкани.

Анатомичните и биомеханич-

ните фактори на областта са едни 

от най-комплицираните в мускуло-

скелетната система и това прави 

третирането при травми много 

трудно. 

Клиничната картина е сходна и 

създава условия за чести грешки при 

диагностицирането на увредата. Тя 

се изразява най-често в болезнени и 

ограничени движения в ставата, а 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ингвинална болка, спортна херния, артроскопия, тазобедрена става.
KEY WORDS:  groin pain, sports hernia, arthroscopy, hip joint.

РЕЗЮМЕ

Авторите разглеждат причините за  болката в слабинната об-
ласт – една честа патология в спорта. Специално внимание е 
обърнато на трудната диагностика при т. нар. спортна херния. 
Прави се преглед на болките със ставна генеза и тяхната дифе-
ренциална диагностика. 
Споделя се опитът на авторите с артроскопията на тазобедре-
ната става и нейната диагностична стойност при спортната 
патология.

SUMMARY

Groin pain and the advantages of arthroscopy

The authors examine the causes for the groin pain – a widely spread 
pathology in sport.A special emphasis is put on the tough diagnostics 
of the so called sports hernia.A medical examination of the pains is 
being made through the prospect of the joint patented pain and through 
a differential diagnostics.
The authors share their experience connected with arthroscopy of the hip 
joint and its diagnostic value in sports pathology.

Болки в слабинната 
област и 
възможностите 
на артроскопията

Д-р Васил 

Яблански

Таблица 1

Постепенна, неясна поява Остра поява 

Ингвинална болка и спортна херния Мускулно  преразтягане

Остеид на пубисната кост Контузия на ставата

Бурсити Авулзионна фрактура

С-м на щракаща кокса Луксация и сублуксация на ставата

Стрес фрактури Разкъсване на labrum acetabuli

Ирадиираща извънставна болка Остеохондрални фрактури

по-рядко със звуково-механични фено-

мени като прищракване, прескачане 

или изпукване в областта.

Образните рентгенови или ре-

зонансни методи не са специфични 

и нерядко тяхната сензитивност е 

подвеждаща.

Сложната анатомия на областта 

обуславя и голямото разнообразие от 

нозологични  единици, които се мани-

фестират със сходна симптоматика. 

Схематично те могат да се класи-

фицират като болки с постепенна, 

неясна поява и остро настъпили след 

определена травма или абнормно уси-

лие. 

І Първата група създава по-чести 

диагностични трудности поради 

липса на възможност да се установи 

точният момент на конкретното 

форсирано усилие или травма на оп-

ределена анатомична структура, 

предизвикали морфологичните й  про-

мени. 

1. Ингвинална болка, дължаща се 

на т. нар.  спортна херния. Първона-

чално е считана за сравнително ряд-

ка патология, срещаща се под 5% от 

спортната патология 1. Днес това 

състояние се обвинява за значително 

по-честата причина за продължител-

ната загуба на време при възстано-

Проф. д-р 

Петър Тивчев
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вяване на спортната форма /фиг. 1/. 

“Спортната херния“ се наблюдава 

по-често при спортисти, практику-

ващи спорт, изискващ повтарящо се 

извиване или усукване на тялото със 

скорост, например футбол, хокей, 

тенис. Множество теории се опит-

ват да обяснят причината за поява-

та на това състояние. Най-популяр-

на е теорията, че повтарящата се 

форсирана аддукция- абдукция, както 

и флексия-екстензия в тазобедрената 

става предизвиква появата на “ре-

жещи” сили през пубисната област, 

водещи до стрес на мускулатурата 

на ингвиналната стена, перпендику-

лярен на мускулните и фасциалните 

фибри. Тегленето от аддукторна-

та мускулатура при фиксиран долен 

крайник предизвиква абнормни сили, 

предизвикващи изтъняване или раз-

късване на fascia trensversalis. Автори 

като  Meyers /2000/3, Taylor /1991/4 

считат, че в патогеназата се крие 

абнормна инсерция на м.rectus fem.,  а 

други като Lacroix  и сътр. /1998/5, че 

причината се крие във вариант  на 

м. obliquus abd.

В тези случаи диагностиката 

може да се подпомогне с ултразву-

ково или резонансно изследване на 

областта, но основно е клиничното 

изследване от хирург с опит в тази 

патология. Неоперативното лече-

ние води до протрахиране на стра-

данията и дългосрочно отсъствие 

от спорта. Поради това съвремен-

ното третиране е оперативно чрез 

заместване на дефекта с тъканно 

платно, постaвено по клисически или 

лапaроскопски метод.

2. Остеит на пубисната кост. 
Тази патология се открива най-чес-

то при бегачи, плувци и футболисти. 

Появата й се дължи на повтаряща се 

рязка едновременна контракция на  

м. rectus abd.   и  mm. adductores fem.  

при  шутиране, отскок, бягане и др. 

При това състояние болката иради-

ира към супрапубичната област и 

в горната 1/3 на бедрото. При рен-

тгенография може да се установи 

засилена склероза на  рамената на 

пубисните кости. Много полезна в 

тези трудни за диференциална ди-

агноза случаи е сцинтиграфията, ко-

ято показва натрупване на изотопа 

в пубисните кости. Лечението обик-

новенно се изразява в покой, топ-

линни процедури, нестероидни про-

тивовъзпалителни средства, а при 

затегнати случаи и локална тера-

пия с кортикостероиди, ограничена 

до 2-3 апликации. След отзвучаване 

на болевия период се препоръчват 

strеtching-упражнения и внимателно 

постепенно включване във трениро-

въчния процес. Състоянието може 

да продължи над 3 месеца с периоди 

на рецидивираща болка. В тези слу-

чаи под внимание се взима  и аддук-

торната тенотомия.

3. Бурсити /фиг. 2/. Най-честа-

та локализация е трохантерната 

област, но диагностичните труд-

ности нарастват при т. нар. “илиоп-

соасна локализация”. Болката има пал-

паторен характер с ясно определен 

“punctum maximum”, а понякога може 

да се установи и оток с флуктуация. 

Неоценима полза за диагностиката 

намира ултразвуковото изследване. 

То е бързо, евтино, достатъчно ин-

формативно за локализацията и обе-

ма на бурсата и може да се прилага 

в динамика. По този начин може да 

се определи и причината за т. нар. 

“щракаща  кокса“. При липса на ефект 

от консервативно лечение с НСПВ 

медикаменти, физиотерапия и покой 

се налага оперативно третиране.

4. Стрес–фрактурите и ирадии-

ращите болки /със спинална, уроло-

гична или друга генеза/ също създа-

ват диференциално-диагностични 

затруднения, изискващи  подробни 

специфични изследвания и консулта-

ции с профилирани специалисти.

ІІ Втората група на остро настъп-

ващите травми несъмнено е па-

тология, много по-честа и характер-

на за спорта.

1. Мускулно преразтягане. Това 

е най-честата спортна травма в об-

ластта. Тя се наблюдава при мускули, 

които преминават над две стави, и 

обикновенно се дължи на т. нар. “ек-

сцентрична контракция”, а именно 

случаите,  когато външното  нато-

варване превишава мускулната сила. 

Най-честата локализация е в мускул-

но-сухожилния преход, но може да се 

наблюдава и в мускулното коремче. 

Характерна локализация при футбо-

листи и хокейисти е аддукторната 

мускулатура. В тези случаи основно-

то оплакване на спортиста е болка 

в слабинната област или по меди-

алната страна на бедрото. Тя се 

засилва при опит за аддукция срещу 

съпротивление. Понякога може да 

се установи локална болезненост,  а 

при най-тежките случаи и палпируем 

дефект. Тук образната диагностика 

като ултрасонография /фиг.3/ или 

най-добре магнитен резонанас /MRI/ 

са  най-сензитивни и с най-голяма 

прогностична стойност. Pomeranz 

и Heidt6 считат, че  разкъсване над 

50% и колекция на течност над 80 мл  

са фактори, определящи  дългото 

време на възстановяване.

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

Херния на предната коремна 
стена – лапароскопска картина

Бурсит – сонография Мускулно прерязтягане- 
сонография
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 Подобно преразтягане на m. 

rectus femoris се демонстрира с пал-

паторна болезненост при натиск 5-

10 см под  spina iliaca ant. sup. и със 

засилване на болката при опит за 

екстензия на коляното срещу съпро-

тивление. Тази травма се наблюдава 

по-често при спринтьори и футбо-

листи поради рязката контракция 

при старта и по време на шутиране. 

Това спортно усилие при подраства-

щи може да предизвика авулзионна 

фрактура.

2. Контузията, авулзионните 
фрактури и травматичната лук-
сация са  драматични, но за щастие 

по-редки травми, които трудно 

може да се пропуснат. Характерни 

са за спортни дисциплини, свързани 

с голямо ускорение като ски алпийски 

дисциплини, мотоциклетизъм, авто-

мобилизъм и др. Диагностиката тук 

най-често  е  рентгенографска, но СТ 

е  по-информативен.  

Много интересна по отношение 

на диагностичното изясняване е т. 

нар. сублуксация, която е трудно до-

ловима при появата си. Най-често тя 

се развива при падане върху колене 

при тазобедрена става във флексия и 

аддукция. В този момент бедрената 

глава е насочена назад и латерално и 

се получава натиск върху задния ръб 

на ацетабулума или задната капсула, 

като след преустановяване на дейс-

тващата сила главата спонтанно се 

връща на мястото си. Тази травма 

се характуризира клинично с продъл-

жителна, силна болка, съпровождаща 

движенията в ставата. Когато със-

тоянието е предизвикало малък кос-

тен откъс от задния ръб на ацета-

булума, той може да се установи на 

СТ. Когато обаче този натиск е само 

върху задната колона на лимбуса и 

каспсулата, повредите са рентгено-

негативни и поради това единстве-

ното обективно изследване тук се 

явява артроскопията.

3. Разкъсване на  labrum acetabuli. 
За тази нерядка патология  са заго-

вори сравнително отскоро, и то в 

резултат от популяризирането на 

артроскопията на тазобедрената 

става.

Ацетабуларния лабрум представ-

лява хрущялна структура със триъ-

гълно сечение, разположена периферно 

по цялата циркумференция на ацета-

буларната ямка, фиксирана отпред и 

отзад за lig. transversum acetabuli /фиг. 

4/. Лабрумът е по-тънък в предната 

си част и максимално задебелен в зад-

ната. По този начин тази структура 

увеличава ацетабуларната дълбочина. 

Подобно на коленните менискуси, той 

е оскъдно кръвоснабден, и то само в 

перикапсуларната си част, а централ-

ната му трета е напълно лишена от 

кръвоносни съдове. Изследванията на 

Peterson и сътр. /2003/7 показват, че  

структурата на лабрума е съставена 

от фиброкартилагинерен хрущял с 

тип ІІ колаганови влакна.

Най-често причина за  лезията е  

травма със значителна сила, харак-

терна за някои контакти спортове 

като американски футбол, ръгби, 

футбол и др. Разкъсването се полу-

чава в момента на силния натиск на 

бедрената глава в задна посока върху 

задната част на лабрума и ставната 

инсерция. При силния натиск в задна 

посока предната част  на лабрума 

се прерязтяга и при продължение на 

натиска се разкъсва. В серията на 

McCarty /2001/8 от 300 артроскопи-

рани  в 98%  лезията  е локализирана 

в предната ½ на лабрума. Понякога 

лабралната лезия се съчетава с анало-

гични хондрални или остеохондрални 

фрактури. Подобно на характерни-

те лезии на Bаnkart или Hill-Sachs  при 

травматичните луксации на рамен-

ната става,  тук могат да се наблю-

дават  увреди на бедрената глава.

 Описани са и други механизми 

на получаване като фемуро-ацета-

буларен импийнджмент, при който 

поради екстремно движение в ста-

вата лабрумът се притиска мужду 

ацетабуларния ръб и бедрената ший-

ка и той се разкъсва. Първи подобно 

описание правят Suzuki и сътр. през 

1986 година 9.

Клиничната картина при разкъс-

ването на лабрума е аналогична на 

тази при пациентите с менискални 

лезии - болезнено чувство за прищ-

ракване в ставата, ограничени, бо-

лезнени движения и неясна, дълбока 

болка. Динамичното натоварване на 

травмираната става води до усилва-

не на болката и ограничава  актив-

ността.

При тази патология рентгеногра-

фията е негативна, а за да се позити-

вира магнитният резанонс, трябва 

да се попадне точно перпендикулар-

но на лезията, което е изключително 

рядко поради техниката при това 

изследване.

 Според  Ranawat /2005/10 пациен-

ти с персистираща ставна болка над 

4 седмици и клинични белези на прищ-

ракване с ограничени ставни движе-

ния са кандидати за артроскопия.

АРТРОСКОПИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА 
СТАВА

 За първи път артроскопия на та-

зобедрената става извършва Burman 

11 през 1931 година, но действително-

то клинично приложение на метода 

Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Лабрум Канюли за  артроскопия  на 
тазобедрената става

Артроскопски  комплект
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започва през края на  80-те години 

на м. в. През 1986 г. Suzuki 9 описва 

и първата патологична находка на 

разкъсан лабрум и с това слага нача-

ло на диагностичната тазобедрена 

артроскопия в спортната травма-

тология.

Днес артроскопията на тазобед-

рената става е неотменна част в 

диагностиката и лечението на ре-

дица патологични промени в става-

та, на първо место предизвикани от 

спортни натоварвания.

Манипулацията се извършва на 

екстензионна оперативна маса под 

епидурална анестезия и с използване 

на специфичен артроскопски  инст-

рументариум, отличаващ се един-

ствено с по-дълги канюли /фиг. 5, 

фиг. 6/.

Прилагат се няколко достъпа да 

ставата: преден, латерален и заден 

портал. В нашата практика при ди-

агностичната артроскопия пред-

почитаме латералния портал като 

най-безопасен. При необходимост 

от хирургична артроскопия комби-

нираме латералния портал с преден, 

позволяващ манипулация с инстру-

менти.

Операцията извършваме след 

прилагане на тракция до 25 кг на опе-

рирания крайник на травматологич-

на операционна маса. След пункция 

на ставата под рентгеноскопичен  

контрол /фиг. 7/ интракапсуларно 

се вкарва около 50-80 мл течност, 

позволяваща “раздуване на ставата”. 

Под рентгенов контрол в ставата 

се вкарва троакара, а след това пос-

ледващата 300 или 700 оптика. Реви-

зията на ставата се извършва по ус-

тановен ред, като огледът се прави 
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по посока на часовниковата стрелка. 

Първоначално се оглежда ацатабу-

ларното дъно, след това бедрената 

глава, а след леко отпускане на трак-

цията се прави оглед на лабрума. По 

този начин става възможна диагнос-

тиката на травматични руптури на 

лабрума, наличието на хондрални или 

остеохондрални тела и хондрални ле-

зии на бедрената глава /фиг. 8, 9,10/.

В сравнително малката си серия 

не сме наблюдавали усложнения. В ли-

тературата обаче са описани редица 

възможни усложнения. Най-чести са 

ятрогенните увреди на артикулар-

ния хрущял, нервни увреди /най-чес-

то при заден портал/ и като казуис-

тика - съдови увреди със значителен 

хематом. Поради тази възможност 

артроскопията трябва да се извър-

шва само в условия на оперативна 

готовност.

Артроскопският оглед на става-

та дава  възможност както за обек-

тивна оценка на морфологичните 

промени в ставата, така и в редица 

случаи за миниинвазивно хирургичес-

ко лечение. С тези свои възможнос-

ти тя позволява максимално ранна 

и точна диагностика и лечение на 

редица неясни спортни травми на 

тазобедрената става, а това води 

до значително скъсяване на възста-

новяването на спортиста.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Центраж под рентгенов контрол
Разкъсване на лабрума, предиз-
викал хондромалация на артику-
ларния хрущял

Свободно хрущялно тяло

Ерозия на артукуларния хрущул 
на бедрената глава
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Най-често срещани 
травми и заболявания 
на опорно-двигателния 
апарат при бадминтона

КЛЮЧОВИ ДУМИ: бадминтон, травми и заболявания.
KEY WORDS: badminton, traumas and diseases.

РЕЗЮМЕ

Представям най-новите характеристики на тенис-ракетата, пе-
рото и кордажа при бадминтона. Всички те водят до промяна в 
честотата, броя и вида на травмите и заболяванията на ОДА.
Пълноправен олимпийски спорт
Тегло на ракетата – 85-90 г
По-фин кордаж, опънат средно до 10 daN /срещу 22-24 в тениса/
Перцето тежи 5 г, съставено от 16 оформени патешки пера
Много висока скорост на перцето в началото, после рязко пада, 
за да стане нулева на около 13 м.

SUMMARY

The most widely spread traumas and diseases of the bones and joints 

locomotory system in bagminton

I want to share the new trends in badminton about the racket, shuttle and 
strings. All they lead to a change in the frequency, number and type of 
the traumas and diseases of the body.

Д-р Валентин Матев

ВЪВЕДЕНИЕ
         
Ако говорим за недобре познат 

спорт с ракета, често идентифициран 
с плажна игра, то несъмнено е бадмин-
тонът. И въпреки това, става въпрос 
за едни истински олимпийски спорт с 
добре определени правила, регламен-
тирани състезания и федерации. Във 
Франция, от неговото създаване през 
1979-а, когато става разделянето му от 
Федерацията по тенис, организирано 
са играели бадминтон 2400 души. През 
1996-а техният брой достига 45 000, 
като нараства непрекъснато.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА СПОРТА

Бадминтон се играе с лека / 85-90 г/ 
ракета, с фин корпус /стъбло/ от сто-
мана или карбонови влакна в зависимост 
от качеството. Кордажът е по-фин в 
сравнение с тениса и е натегнат сред-
но до 10 daN /срещу 22-24 в тениса/. Из-
хвърленото тяло, перцето, е съставено 

Най-честите травми и заболява-
ния се локализират в следните 

региони на човешкото тяло: муску-
ли, очи, рамо, ахилово сухожилие.
Мускулни разкъсвания
Най-често се засягат аддукторите и 
ишио-круралната група.
Очен травматизъм 
Тази рядка увреда е присъща на игра-
та по двойки.
Рамо
Характерната позиция на рамото 
и камшичното движение, съпровож-
дащо се с изразена вътрешна рота-
ция, като рамото е в абдукция, са 
агресивни за ротаторния маншон, 
при положение че депресорите на 
рамото са недостатъчно силни /ин-
суфициентни/ или е налице макар и 
незначителна нестабилност на ра-
менната става.
Тендинит 
на ахилесовото сухожилие (1)
По принцип се дължи на техниката 
при тичането назад.

от глава от корк и конструкция от 16 
обработени и изрязани патешки пера и 
като цяло тежи 5 грама. Траекторията 
му е много особена, тъй като след изк-
лючително бързо начало скоростта на 
перцето бързо пада, за да стане нулева 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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на около 13 метра. Това спиране е много 
обезкуражаващо за дебютантите. От 
тази особеност на летежа на перцето 
произтичат голям брой възможни тра-
ектории и отиграването им по раз-
лични начини – смач на мрежата и др. 
Стратегиите на играта са много раз-
нообразни и техническите особености 
на удара по перцето позволяват да се 
маскира пред противника мястото на 
приземяване на перцето след нанесения 
удар. Във всеки случай тези особености 
на играта не са без последици за опорно-
двигателния апарат, ако спортистът 
не е усвоил правилно техниката и не 
притежава добра физическа подготов-
ка след определено ниво на практикува-
не на бадминтона.                     

Ще представим най-често срещани-
те спортни травми при такъв начин 
на практикуване на спорта бадминтон 
/над средно ниво, състезателно/:

Извън класическото навяхване на 
глезена и по-рядко на коляното, присъ-
щи на всички спортове с бърза смяна на 
посоката на движение, можем да отбе-
лежим като характерни за бадминтона 
и мускулните разкъсвания: най-често се 
засягат аддукторите и ишио-крурална-
та мускулни група. Те се получават при 
отскоците при игра на мрежата и при 
ножични движения при смач от дъното 
на корта. И наистина ставните ампли-
туди са максимални при тези движения, 
затова стречингът има капитално зна-
чение в бадминтона за профилактика 
на тези най-често срещани травми.

Една “оригиналност” на бадминто-
на представлява очният травмати-
зъм. За щастие редки, тези увреди са 
присъщи на играта по двойки: играчът 
на мрежата се обръща, за да види пар-
тньора в дъното на корта, при което 
перцето се забива в окото му. По-рядко 
може да се срещне перце, прехвърлящо 
мрежата, да пристигне върху лицето 
на противника, който не е успял да ре-
агира. Тези травми са понякога тежки, 
защото главата на перцето е по-малка 
от орбитата и поразява окото. При иг-

рата на двойки е уместно да се носят 
предпазни очила.

Изключителна рядкост е да срещ-
нем състезател по бадминтон с оплак-
вания от болки в латералния епикондил 
/тенис-лакът/. В действителност нис-
кото тегло на ракетата и проектила 
и особеностите на напрегнатостта 
на кордажа /по-малка от тази в те-
ниса/ “предпазват” играча от тази 
патология. Ако това се случи, често е 
достатъчно само да се добави/ навие/ 
материал допълнително върху хвата на 
ракетата, за да се осигури по-доброто 
й хващане с ръка, без стискане с напре-
жение.

Новите стратегии и тактики на 
удара имаха като последица премест-
ване на патологията на горния крайник 
от китката към ротаторния маншон 
на рамото (2): допреди няколко години, 
и то основно в Европа, ударът в бад-
минтона беше осъществяван основно 
посредством форсирана флексия в кит-
ката. Това водеше до синдроми на сблъ-
съка при захват и до натоварване на 
улнарния участък от гривнената става
/пизо-хаматна става със сублуксация на 
ос пизиформе/. Понастоящем играчите 
се стремят да маскират ориентация-
та на главата на ракетата преди уда-
ра посредством извършването на един 
хоризонтален полукръг. Това движение 
е травматично за рамото, ако то не 
е добре подготвено. Всъщност движе-
нието на рамото е камшично, съпрово-
дено от форсирана вътрешна ротация 
и абдукция. Този вид резки движения 
товарят ротаторния маншон (3), при 
положение че депресорите на рамото 
са нетренирани и/или е налице макар 
и минимална раменна нестабилност. 
Следователно е необходимо добре да 
се подготвят мускулите на раменния 
пояс.

Друга честа патология е тендини-
тът на ахилесовото сухожилие: касае 
се в повечето случаи за технически не-
достатък. Играчът остава с лице към 
мрежата по време на придвижването 
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към дъното на корта. Ходилото, сле-
дователно, остава перпендикулярно 
на мрежата и ахилесовото сухожилие 
е подложено на брутално и повтарящо 
се напрежение по време на удара и връ-
щането към центъра на терена. Техни-
ката, която изисква да “покажеш” пер-
цето с неиграещата ръка преди удара, 
води до странични стъпки с ротация 
на тялото, като стъпалото става от-
ново паралелно на мрежата по време на 
спускането към дъното на корта.

ДИСКУСИЯ

Новата характеристика на тенис-
ракетата, перото, както и наплита-
нето на кордажа водят до премест-
ване на травмите и заболяванията 
от китката към рамото. Интензифи-
цирането на спорта причинява много 
по-често мускулни разкъсвания, както 
и тединопатии на пателарното (4) и 
ахилесовото сухожилие. Много по-ряд-
ко се забелязва типичният за тениса 
“тенислакът”. Типичните навяхвания 
на глезена и коляното също намаляват 
като брой и тежест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През последното десетилетие 
техниката в бадминтона се промени. 
Патологията (5) се премести от кит-
ката и лакътя към рамото и от глезе-
на и коляното към слабинната област. 
Особено важно е да се подчертае  не-
обходимостта от много тясно взаимо-
действие между треньори, деятели и 
спортни травматолози при профилак-
тиката, лечението и възстановяване-
то на състезатилите по бадминтон. 
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БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Човекът като индивидуалност, 
а несъмнено и обществото 

като цяло,винаги са се инрере-
сували от физическите и психи-
ческите възможности, кодирани 
дълбоко в генетичната ни инфор-
мация. Още в древността се съз-
дава коцепцията за “здравия ум 
в здравото тяло” и се започват 
своеобразни изследвания, доказва-
щи взаимовръзките между тлен-
ното и нетленното в човeшката 
природа. С времето, благодаре-
ние на данните, получени от съв-
ременната наука, подпомогната 
от  неперекъснато развиващите 
се технологии, ние получаваме си-
гурни доказателства не само че 
сме “най-висшите животни на Зе-
мята”, но и точно като такива  
сме ограничени и притиснати от 
собствения си прогрес.

Човекът е живо същество, 
което подобно на всички остана-
ли, се приспособява към предло-
жените му от средата условия, 
променяйки своето поведение, 
като запазва тези негови белези, 
осигуряващи му преживяемост 

при съответните условия. Мно-
жество изследвания са проведени 
във връзка с адаптирането на чо-
века, респективно - на неговото 
тяло към физическа активност и 
упражнения. Физиологията на уп-
ражненията е една от най-стари-
те биологични науки. Принципът 
на адаптация на мускулната маса 
към прогресивни силови натовар-
вания се разглежда много основно 
още по времето на Древна Гър-
ция и Рим. През 1628 г. У. Харви за-
явява: ”Kолкото по-мускулести и 
силни са мъжете, толкова по-сил-
на, по-плътна е мускулатурата 
на техните сърца, толкова по-
плътни, по-силни и по-еластични 
са техните артерии” (1).

Във връзка с развитието на 
мускулната маса и разхода на 
енергия при практикуване на фи-
зически упражнения са правени 
различни опити и изследвания, 
увеличили значително броя си 
през XX век. Доказва се подоб-
рение на сърдечната деиност, 
увеличаване на сърдечния обем 
и по-добро кръвоснабдяване, рес-

пективно - доставяне на кислород 
за работещите мускули при ак-
тивна мускулна работа. Преразп-
ределението на кръвта към дейс-
тващия мускул е в зависимост от 
нуждата му от кислород.

Благодарение на техниките 
от молекулярната биология, ние 
получаваме множество възмож-
ности за наблюдение над различ-
ни растежни фактори и сигнални 
пътища, отговорни за ангиоге-
незата, предизвикана от трени-
ровките за издръжливост.

Добре известно е, че физи-
ческата неактивност като цяло 
води до по-голяма слабост на ор-
ганизма, което пък от своя стра-
на е предпоставка за развитието 
на редица хронични заболявания.

Защо се получава така? Исто-
рията на човечеството е хилядо-
летна. По пътя на своето разви-
тие нашият род запазва в себе си 
белезите, които му осигуряват 
най-доброто приспособяване към 
природните фактори. Запазва 
тези белези, които го иденти-
фицират и въвеждат в прогреса, 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: преуспяващи гени, физическа активност, хронични болести.
KEY WORDS: “thrifty” genes, physical activity, chronic diseases.

РЕЗЮМЕ

За осигуряване на преживяването в периоди на глад някои гени ево-
люират, за да регулират ефикасния прием и използване на запасите 
от енергия. Тези гени са наречени “преуспяващи” гени. Хората са 
унаследили геномна програма за физическа активност от епохата 
на късния палеолит, когато физическата активност е била задъл-
жителна за оцеляването. Пряка причина за много хронични болести 
е липсата на достатъчна физическа активност, която да поддър-
жа нормалната клетъчна сигнализация. Това води до загуба на фун-
кции в човешкия геном.

SUMMARY

Physical activity, “thrifty” genes and modern chronic diseases

To ensure survival during periods of famine, certain genes evolved to 
regulate efficient intake and utilization of fuel stores. Such genes were 
termed  “thrifty” genes. Humans have inherited a genome programmed 
for physical activity by selective forces that were shaped in Late Paleolithic 
era, when physical activity was obligatory for survival. A direct cause of 
many chronic diseases is the lack of sufficient physical activity to maintain 
normal signaling by cellular networks. That leads to loss of function in the 
human genome.

Физическа активност, 
“преуспяващи” гени 
и съвременни хронични 
болести 
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които го правят това, което е, 
и го характеризират през целия 
период на неговото съществува-
не, още от самата “зора”.

Нашият вид се появява в къс-
ния Палеолит (50 000 - 10 000 г. 
преди н. е.). Представителите му 
осигуряват своето съществува-
не чрез лов и събирачество, т.е. 
чрез активна физическа дейност, 
заложена в техния генотип. Фи-
зическата активност е задължи-
телна в името на оцеляването 
през онези далечни времена. Тога-
ва са характерни както периоди 
на изобилие от храна, така и та-
кива, свързани с продължителен 
глад. Човекът обаче еволюира по 
начин, че развива  метаболитни 
пътища, които осигуряват въз-
можността циклите от хранене 
- глад да съвпадат при него с цик-
лите на физическа активност-по-
чивка, което развитие се дължи 
на т. нар. ”преуспяващ генотип”, 
запазил се и занапред. Този гено-
тип се характеризира с натруп-
ване на гликоген и запасяване с 
енергия (триглицериди), които 
осигуряват оцеляването на на-
шите прадеди. По-добрите гени 
се запазват от естествения под-
бор, останалите са елиминирани 
по силата на вечния закон за съ-
ществуването (2).

Хипотезата за “преуспяващи-
те гени” предполага, че те са се 
формирали в миналото във връз-
ка с циклите “хранене - глад”, в 
смисъл на периоди, през които 
се ловува и намира храна по-лес-
но, и такива на неблагоприятни 
природни условия или катаклиз-
ми. Носителите на такива гени 
са могли по-лесно да превръщат 
консумираните калории в мастна 
тъкан в благоприятните периоди 
за намиране на храна. Това им е 
носило предимство за оцеляване 
по време на глад. Способността 
на един организъм да се адаптира 
към намален енергичен внос дава 
определени предимства в борба-
та за оцеляване. В съвременния 
свят обаче при постоянно осигу-
рени източници на храна предим-
ството на палеолитния човек се 
превръща в недостатък (3).

За древния човек са характер-
ни високата физическа актив-
ност и възможността да се за-
пасява с излишни храна и енергия, 
които да го предпазват през пе-
риодите на глад. За съвременния 

човек нещата стоят по съвсем 
различен начин, тъй като “храна 
и енергия” се осигуряват по раз-
лични, улеснени пътища. Липсват 
периоди на глад и бедствия (та-
кива, познати от древността) и 
не е нужно да се ловува и да се съ-
бира храна. Като цяло физическа-
та активност на човечеството 
силно се е понижила в наши дни. 
Доказано е, че за последните 10 
000 години човешкият генотип, 
т. е. ”преуспяващият“, не се е 
изменил. Запазени са гени за висо-
ко активен начин на живот, при 
наличие на фактори, характерни 
за заседнал такъв. Предизвикана-
та от съвременния улеснен начин 
на живот на хората физическа 
неактивност, неподвижност е 
предпоставка за развитието на 
наи-малко 35 хронични заболява-
ния, чиято честота драстично 
се покачва. Последици от физи-
ческа неактивност са затлъстя-
ване, хипертония, диабет тип 
II, тромбоцитна адхезия и агре-
гация, водещи до атеросклероза 
с последващи ангина пекторис, 
инфаркт на миокарда, мозъчен 
инсулт, засягане на малки и голе-
ми кръвоносни съдове с невроло-
гични поражения и в бъбреците, 
очите, черния дроб и други орга-
ни. Установена е връзка и между 
физическата неактивност и раз-
личните видове тумори (рак на 
гърдата, на дебелото черво, на 
простатата, на панкреаса), бе-
лодробни заболявания (астма), 
имунологични заболявания, забо-
лявания на опорно-двигателната 
система (остеопороза, остеоар-
трит, ревматоиден артрит). Т. 
е. заседналият живот, които во-
дим днес, не е подходящ за нашия 
“преуспяващ” генотип. Веднъж 
развили го в името на оцелява-
нето, днес сякаш воюваме срещу 
самите себе си.

Някога, в миналото, гените са 
отбрани за ”по-ефективна упот-
реба и приложение” при запазва-
не и използване на ресурсите и 
енергията. Два са основните аку-
мулатори на енергия в човешкия 
организъм - гликогенът и триг-
лицеридите. ”Преуспяващият 
“генотип позволява по-ефикасна 
употреба на гликогена по време 
на физичеко усилие.

Човешкият организъм може да 
акумулира само 900 kсal от глико-
ген и цели 120 000 kсal от тригли-

цериди. Изниква въпросът, защо 
толкова малко калории се получа-
ват от въглехидратите под фор-
мата на гликоген? Главната роля 
на гликогена в черния дроб е да 
поддържа кръвнозахарното ниво, 
което е необходимо предимно за 
мозъчната дейност и еритроци-
тите. Поради това в черния дроб 
е силно развита глюконеогенеза-
та. За разлика от него, в муску-
лите глюконеогенеза е слабо зас-
тъпена. Мускулният гликоген се 
използва почти изцяло за достав-
ка на АТФ, необходим за мускулно-
то съкращение, и поради това 
гликолизата е силно развита. Дру-
га много важна особеност е, че в 
миоцитите липсва ензимът глю-
козо-6-фосфатаза, която да де-
фосфорилира глюкозо-6 фосфата 
и прави възможно излизането на 
глюкозата в кръвта. Този ензим 
е наличен в черния дроб и поради 
това този орган снабдява кръв-
та с глюкоза, докато мускулите 
само я консумират (4). Следова-
телно мускулният гликоген осигу-
рява калорийния ресурс за високо 
интензивна анаеробна дейност 
(гликолиза) и се предполага, че 
той се е използвал за оцеляване. 
Ето защо гени, свързани със запаз-
ването и реализирането на глико-
гена в мускулите, са се закрепили 
от естествения отбор с време-
то. Това са “преуспяващи” гени, 
кодиращи ензимите, свързани със 
складирането на гликоген. Изслед-
вания показват, че при упражне-
ния при ниска концентрация на 
мускулен гликоген се предизвиква 
активиране транскрипцията на 
интерлевкин 6, пируват дехидро-
геназа киназа 4, хексокиназата в 
сравнение с високи концентрации 
на мускулния гликоген в началния 
момент на упражнението. Освен 
това инхибирането на насища-
нето с гликоген на мускула след 
упражнение при диета без въг-
лехидрати предизвиква по-силно 
и продължително покачване на  
иРНК и белтъка на глюкозния пре-
носител GLUT4, в сравнение с мо-
мента, когато насищането с гли-
коген става при диета,  богата 
на въглехидрати. Тези биохимич-
ни промени са свързани с нужда-
та за пестене на гликоген, а уве-
личената генна експресия говори 
за “преуспяващи” гени, свързани с 
ефикасното съхранение и изпол-
зване на мускулния гликоген. Счи-
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та се, че ловците събирачи през 
палеолита, притежавайки гени, 
ефикасни в запазване на гликогена 
по време на глад, са имали и по-
големи шансове за оцеляване.

И така, множеството изслед-
вания доказват, че мускулният 
гликоген е склад за бързо осво-
бождаване на енергия, необходи-
ма при работа и за оцеляване. 
При това неговото количество 
се покачва през периодите на 
хранене и спада по време на глад 
поради повишената  физическа 
активност, като тези промени 
в повишаването и спадането ко-
личеството на гликогена стават 
циклично, отговарящи на цикли-
те хранене-глад и упражнения-по-
чивка (2).

Макар че мастите също са из-
точник на енергия за организма, 
много по-“печелившо” е окисле-
нието на въглехидрати, откол-
кото на мастни киселини (при 
окисление с един литър кислород 
се получават съответно 5.05ckal 
и 4.69ckal енергия). Диети с нис-
ко съдържание на въглеводороди 
водят до понижено възстановя-
ване както на нивото на мускул-
ния гликоген, така и на издръж-
ливостта. Отбелязано е също и 
понижение на респираторния ко-
ефициент, което  означава по-го-
лямо окисление на мастни кисели-
ни (при състояния на тренировки 
за издръжливост, в сравнение с 
нетренирани). Унаследените от 
предците ни гени позволяват 
засилено окисление на мастите, 
едновременно с това понижение 
на разхода на мускулния гликоген 
и запазване количеството му в 
мускулите. В тази регулация учас-
тват ензими, кодирани от гени, 
които, без да се замисляме, можем 
да наречем ”преуспяващи”, осигу-
ряващи предимство в еволюция-
та (5). Друго такова предимство 
е  понижението на глюконеогене-
зата, което би спестило превръ-
щането на структурни белтъци 
в глюкоза.

Както вече споменахме, нару-
шението на равновесието между 
закодираното в нашите гени нас-
ледство и факторите на среда-
та, които ние сами вследствие 
научния и технологичния прогрес 
сме си създали, води до развитие-
то на множеството заболявания, 
с които днес се борим. Заседнали-
ят ни живот води до складиране-

то на значително количество из-
лишна ”болестотворна енергия”. 
Колко вредна може да бъде физи-
ческата неактивност при така 
или иначе наличния ни “преуспя-
ващ” фенотип! Повишено ниво 
на триглицеридите, понижено 
ниво на липопротеините с висо-
ка плътност, инсулинова резис-
тентност са само част от пред-
поставките за развитието на  
съвременните болести, засягащи 
милиони по целия свят. Преди ин-
дустриализацията един мъж е из-
разходвал дневно около 3000 kсal. 
Понастоящем дневните нужди 
не надвишават 2000 kсal.

Поемането на по-малко кало-
рии чрез спазването на опреде-
лени диети, дори гладуване, не 
може да замени изгарянето на 
излишните калории чрез физичес-
ка активност. Това се дължи на 
различните реакции на организ-
ма (мускулите) спрямо гладува-
нето и спрямо физическите тре-
нировки. Гладът и тренировките 
засягат генната експресия по 
различен начин. Например крат-
ковременно гладуване (15-40h), 
както и еднократно краткот-
райно натоварване предизвик-
ват близки адаптационни отго-
вори в скелетната мускулатура, 
довеждащи до експресията на 
гените да пируват дехидрогена-
за киназа 4, липопротеин липаза-
та, карнитинпалмитоилтранс-
фераза I в мускулите във връзка 
със стремежа на организма да 
понижи използването на глюкоза-
та в периферните тъкани (при 
нетренирани индивиди). При 
тренирани индивиди обаче крат-
котраен глад не променя иРНК-и 
за GLUT4, хексокиназа II, PGC-1a и 
транслоказата на мастните ки-
селини, но същите се повишават 
при краткотрайно усилие. И  не 
на последно място, упражнения-
та и тренировките повишават 
плътността на митохондриите 
в скелетната мускулатура, дока-
то това не се отнася при гладу-
ване. Клиничното последствие 
на увеличената митохондриална 
гъстота е повишена инсулинова 
чувствителност. Това още вед-
нъж доказва положителното вли-
яние на физическите натоварва-
ния като цяло върху организма и 
в частност върху мускулите. В 
този смисъл интересни са изслед-
ванията, показващи, че нискока-
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лоричните диети и гладуването, 
съчетани с физическа неактив-
ност, могат да допринесат също 
за възникване на инсулинова ре-
зистентност.

Неслучайно и мускулната маса 
на нашите предци е била значи-
телно по-ясно изразена, отколко-
то на съвременния човек. Дори и 
най-добре тренираните атлети 
днес страдат от “остра сарко-
пения” в сравнение с хората от 
миналото. Доказано е, че сред-
ната мускулна маса на човек от 
късния палеолит, е значително 
по-голяма в сравнение със съв-
ремения човек, и това се дължи 
на  значително по-активния му 
живот, свързан с борбата за оце-
ляване.

Центърът за превенция на 
рака в Харвард съобщава, че 
третата водеща причина за 
смъртните случаи в САЩ е фи-
зическата неактивност. Освен 
това тя допринася за втората 
– затлъстяването, отговорно 
поне за 1 от 10 смъртни случая. 
Други изследвания показват, че 
около 30-50% от всички случаи на 
диабет тип II, коронарни сърдеч-
ни и редица видове злокачестве-
ни заболявания могат да се пре-
дотвратят с 30 минути дневно 
умерено-интензивни физически 
упражнения. Физическата актив-
ност се оказва най-евтиният и 
ефикасен начин за предпазване 
на съвременния “интелектуален” 
тип човек от редица болести и 
позволяваща му да води пълно-
ценен и продължителен активен 
живот.

БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
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СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

За възрастовото развитие на деца-
та и подрастващите движението, 

игрите и спортът са от изключително 
важно значение. Ежедневните спортни 
занимания укрепват здравето и само-
чувствието на младия човек, възпита-
ват и моделират чертите на неговия 
характер. Спортът учи на честност, 
храброст, настойчивост и упоритост, 
стремеж към победа, колективизъм и 
самоизява. 

Отсъствието на двигателна ак-
тивност, игри и занимания със спорт 
нарушава естествения преход във 
възрастовото развитие на подраства-
щите. Тази аномалия според нас е една 
от предпоставките малолетните да 
извършват противообществени проя-
ви, характеризиращи се с нарастваща 
детско-юношеска престъпност, тю-
тюнопушене и алкохолизъм, ползване 
на опиати, липса на трудови навици и 
т. н. Освен това според проучвания на 
наши медицински и научни специалисти 
българските деца през последните го-
дини, вследствие на неправилен начин 
на живот и обездвижване са на едно 
от челните места в Европа по някои 
социалнозначими заболявания. Гръб-

начните изкривявания, наднорменото 
тегло, отклоненията в зрението, ви-
сокото кръвно налягане, диабетът и 
т. н. очертават в значителна степен 
една неприятна картина на сегашното  
поколение.  

Една от отличителните черти 
на детския организъм в неговото въз-
растово развитие е умението му да 
наблюдава, подражава и възпроизвежда 
наученото. Чрез имитационни дейст-
вия подрастващите усъвършенстват 
мисловните  и двигателните си функ-
ции. Човек в голяма степен е продукт 
на генетичните заложби и особености 
на своите родители. В тази връзка 
предразположението към един или друг 
спорт  в известна степен е и наследс-
твен факт. Типични примери в това 
отношение са две от най-добрите ни 
лекоатлетки в последните години–ев-
ропейската шампионка Ивет Лалова, 
чиито родители преди години бяха 
национални състезатели в спринтови-
те дисциплини. Същото се отнася и за 
олимпийската ни шампионка на троен 
скок – Тереза Маринова, чийто баща 
беше национален състезател по лека 
атлетика в средните бягания.

Логично е да се счита, че именно ро-
дителите на тези две наши изтъкнати 
лекоатлетки от най-ранна възраст са 
насочили децата си към спорта и по-
специално към леката атлетика, която 
и те са практикували. 

Едва ли дете на 7-8-годишна възраст 
може да прецени най-правилно и точно 
кой спорт би бил най-подходящ за него. 
Разбира се, по отношение подбора на 
даден вид спорт голямо значение имат 
наличните морфологични, двигателни, 
функционални и психически качества, 
които се проявяват комплексно, тъй 
като са взаимносвързани и корелират 
по между си. 

За някои спортове от съществено 
значение за началния подбор са ръсто-
вите и тегловите данни на младия 
спортист. Това в най-голяма степен се 
отнася за повечето колективни спор-
тове, каквито са всички спортни игри 
– баскетбол, волейбол, футбол, ханд-
бал. За баскетбола и волейбола едно от 
важните изисквания е начинаещият 
спортист да има добри ръстови данни 
и перспектива за израстване на висо-
чина. В това отношение значително 
влияят наследствените фактори, т. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: подбор, начална подготовка, подвижност, координация.
KEY WORDS: selection, elementary sports preparation, mobility, coordination.

РЕЗЮМЕ

Всяка възраст има свои характерни особености и закономернос-
ти, които определят средствата и методите на тренировъчния 
процес. От друга страна спецификата на избрания вид спорт има 
определящо влияние при подбора на подрастващи спортисти. В на-
чалния етап от спортната подготовка от съществено значение 
е включването на упражнения с атлетически характер в ежеднев-
ните тренировъчни занимания. Тези упражнения имат благотворно 
въздействие върху подвижността на краката и тялото на младия 
спортист. 

SUMMARY

Some characteristic features of selection and elementary sports 

preparation

Each age group has its own characteristic features and peculiarities that 
determine the means and methods of the training process. On the other 
hand the specific character of the chosen type of sport has determining 
influence over selection of growing (young) sportsmen. Including of athletic 
character exercises in the elementary stage of the sports preparation has 
vital importance. That kind of exercises has beneficial effect on mobility and 
coordination of young sportsmen.

Някои особености на 
подбора и началната 
спортна подготовка

Доц. д-р Кирил Аладжов
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е. ръстът на родителите на детето, 
както и някои външни белези на младия 
спортист – дължината на ходилото на 
крака, на пръстите на ръцете и т. н. 

При някои спортове възрастовата 
граница за подбор и селекция е доста 
занижена – 5-6-годишна възраст за гим-
настиката (спортна и художествена), 
плуване и т. н. При други – предимно 
спортните игри, лека атлетика, бокс, 
борба и др., е в рамките на 8-10 години. 

Независимо от избрания вид спорт 
или спортна дисциплина, желателно 
е в началния етап на спортната под-
готовка да се започне с по-широк кръг 
упражнения, т. е. да се търси разнооб-
разие в тренировъчния процес. В този 
период е характерен т. нар. “пренос” 
на упражнения от един спорт върху 
друг. На практика това означава, че 
например в спортните игри трябва да 
се практикуват от най-ранна възраст 
атлетически упражнения – специално-
подготвителни, бегови, подскочни и 
т. н. Известно е, че тези упражнения 
имат изключително полезно въздейст-
вие върху подвижността на краката и 
главно върху глезенните стави, които 
са в основата при проявлението на 
бързината. От друга страна лекоатле-
тическите упражнения играят важна 
роля и върху координацията на движе-
нията. Чрез тяхното приложение се 
усвоява правилната бегова и скокова 
техника, с каквато се характеризи-
рат спортните игри. Не е желателно 
в началния етап от спортната подго-
товка да се акцентира изключително 
и само до занимания със съответния 
вид топка. Разбира се, тренировките 
с топка са водещи, но още от малки 

спортистите трябва да се приучават 
към естествени, правилни и синхрони-
зирани движения. Доказано е, че това 
най-добре се постига, когато се реду-
ват упражнения с атлетически харак-
тер и такива, изпълнявани с топка, при 
което се акцентира не само върху овла-
дяването на специфичните технически 
елементи, но и на правилната техника 
на придвижване с и без топка. 

Като най-подходящи упражнения с 
атлетически характер се считат т. 
нар. специално-бегови упражнения (СБУ) 
– ситно бягане, с изнасяне подбедрица-
та назад (напред), ръченично (тритак-
тово) бягане, бягане с високоповдигна-
то коляно, всички бягания в странична 
равнина – обикновено странично прид-
вижване, с кръстосана крачка (с ляво и 
дясно водещо рамо) и странично бяга-
не с изнасяне на единия крак към гърди-
те. Със специфично въздействие върху 
подвижността и здравината на крака-
та са различните подскочни упражне-
ния, взаимствани от леката атлетика 
– подскочно бягане, подскоци на място 
и с придвижване на един и два крака, 
бягане по стъпала и т. н. Начинаещи-
те спортисти задължително трябва 
да се научат да скачат на въженце – на 
място и с придвижване. Подскоците с 
въженце имат изключително полезно 
въздействие върху подвижността и 
пъргавината на краката, подобряват 
координацията на движенията, влияят 
на мускулния тонус, постига се специ-
фична скокова издръжливост. 

Посочените по-горе упражнения е 
желателно да се включват във всяка  
тренировка на подрастващите в спор-
тните игри. Тяхното място е в начало-
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то на заниманието, след добро пред-
варително разгряване (включително и 
стречинг) и те се явяват като преход 
към основната част на тренировката, 
която обикновено е с топка. Комплек-
сът, включващ атлетически упражне-
ния, ще отнеме не повече от 10-12 мин 
от цялата тренировка, но тези упраж-
нения със своето специфично въздейс-
твие ще окажат положително влияние 
върху бъдещото развитие на младите 
спортисти. 

Спортният педагог, провеждащ 
тренировки в началния етап с млади 
спортисти, трябва много внимателно 
да подходи към натоварването и въз-
становяването във всяко  занимание. 
Желателно е от най-ранна възраст 
спортистите да се приучават към т. 
нар. “активна” почивка. Това изискване 
налага да се редуват отделните тре-
нировъчни упражнения с такива, чрез 
които се релаксира и възстановява, без 
да се дава статична почивка (седеж, 
стоене и т. н.). Подходящи в случая са 
изпълнението на стречинг (разтягащи) 
упражнения за различните части на 
тялото. Тези упражнения имат подчер-
тано въздействие върху гъвкавостта 
и еластичността на ставите и сухожи-
лията, което от своя страна влияе  по-
ложително върху развитието на всички 
останали физически качества – бързина, 
сила, отскокливост и издръжливост.
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ДОПИНГ

Организираната    дейност   по   до-
пинговия   контрол  в  България   

води   началото си   от   1973  година.  
С приет закон  от  Министерство-
то  на  народното здраве   се забраня-
ва  употребата   на  допингиращите  
средства  в спорта. През 1995 година   
Министерският  съвет  на Република  
България  утвърждава   нова наредба за  
допингов  контрол, която  периодично  
се  актуализира  съгласно  изискванията  
на Световната  антидопингова  аген-
ция. Дефиниция:  употребата  на чужди  
за  организма  вещества, приети  по 
какъвто  и да е  начин,  целящи  изкуст-
вено  повишаване  на  спортните   пос-
тижения,  трябва  да бъдат  считани  
за  допинг. Кратки  исторически  данни: 
поглъщането  на  стимулиращи  средс-
тва  с цел да се увеличат  постижения-
та  не е нов  проблем. Според  писмени  
сведения  още  доста  преди  нашата  
ера  в някои страни  като Китай  е бил  
използван  ефедърът,  разстение,  съ-
държащо  алкалоид, наречен  ефедрин. В  
Европа  барсерките  (войници)  от  нор-
дическата  митология  увеличавали  си-
лата си,  пиейки  отвара  от  аманита  
мускарина,  която  съдържа  алкалоид,  
наречен  буфотеин. В  Южна  Америка  
са използвали  листата  от кока  (ерит-
роксилон  кока),  за да  се постигнат  
върхови  постижения  при  надбягвания,  
достигащи  650 км  за три дни и три 
нощи.

 В съвременната  епоха  има  све-
дения  за  случаи  на  употреба  на  до-
пинг  при  състезание  по  плуване,  в 
което  е  пресечен  Ламаншът.  Но има 
и сведения  за  първия  смъртен  случай, 
настъпил  при колоездачно  състезание  
във   Франция  през  1886  година. Сведе-
нията  от  древността,  макар  и  поня-
кога  противоречиви,  са факт. Но  нека  
да проследим  чисто  практическата  
процедура  по  вземането  на  допинг  
проби,  процедура,  с  която  е   добре  
да са запознати   всички  практикуващи   
лекари. Допинг  контролът  в  България  
се   осъществява  от  Националната  ко-
мисия за  допинг  контрол.  Тя се състои  
от  председател,  секретар  и  девет   
членове. За  провеждането  на  допинг  

Допинг контролът   
в България

Д-р Васил Попов

контрол   председателят  или  секре-
тарят  на  Националната  комисия за  
допинг  контрол   със  заповед  определя  
оперативна  комисия  за   допинг  конт-
рол,  която  извършва  чисто  практи-
ческата  дейност. В  какво се състои  
тя: в  различни  етапи   от  дадена  
спортна  проява  (преди  началото  или  
по  време на  нея)   председателят  на  
оперативната  комисия  за  допинг  кон-
трол  съвместно  с  представители  на  
отборите,  участващи  в  проявата,  и  
дежурният  делегат  определят  чрез  
жребий   състезателите,  които  ще  
бъдат   подложени  на  допинг  конт-
рол. При  колективните  спортове  
това  са  по двама  състезатели  от  
всеки  отбор,  взели  участие  в  среща-
тата. При  индивидуалните  спортове 
-  медалистите  и  при   практическа  
възможност  и  други  състезатели  по  
жребий. Отбелязвам,  че  председате-
лят  на  оперативната  комисия  за  до-
пинг  контрол   по  своя преценка  може  
да  посочи  и  други  спортисти,  непо-
паднали  в  жребия   и  взели  участие  в  
спортната  проява. Оттук  нататък:   
при  колективните  спортове  състеза-
телите  се  явяват  в  допинг  станция-
та  непосредствено  след  приключване   
на  срещата, а при индивидуалните  
спортове - не  по-късно  от   30  мин  
след  състезанието.  Придружава  ги  по  
един  представител  на  отбора,  като  
най-често  това е лекарят.  Носят  със  
себе си   документ  за  самоличност 
-  лична  карта, футболен паспорт,   
спортно-състезателна  карта. Когато  

спортистът/ката/  са  готови,  дават  
необходимото  количество  урина (ми-
нимум  75  мл)   под  наблюдението   на   
член  от  комисията - за  мъжете - мъж,   
и  за  жените -  жена. В  контейнер,  из-
бран   от  спортиста,  с  индивидуален   
номер  на него  и  на двете  стъклени  бу-
тилки  урината  се запечатва. Попълва  
се  протокол  за  взета  допинг  проба   
в  два  ексземпляра,   подписва  се  от  
състезателя/ката/,  придружаващото  
ги лице,  председателя  на   оператив-
ната  комисия  за  допинг  контрол  и   
с  това  процедурата  завършва. Държа  
да  акцентирам  и  на друг  един  факт.  
Защо  всяка  година  Световната  анти-
допингова  агенция   актуализира списък  
на  забранените  вещества. Този  списък   
съдържа  девет  групи  забранени  за   
употреба   в  спортната  практика  ме-
дикамента.   Както  знаем,   много   от  
тях  са за   лечение  на  различни   видове   
заболявания.  Често  колеги  от  здрав-
ната  мрежа,  който  не са  запознати   
с този   списък  (не искам да засегна  ни-
кого), предписват, да го  наречем  най-
общо  лекарства,  фигуриращи   в  този  
списък   за  лечение   на  състезатели/ки. 
При евентуален допинг  контрол нали-
чието на забранената  субстанция в  
урината води  до наказание и лишава-
не от спортно-състезателни права. А 
това   е  лишаване  от  спортно-със-
тезателни  права  за   две  години. За-
вършвайки   моята  кратка  статия,  с 
която  се  надявам,  че  съм  ви  запознал  
с  много  малка  част  и  най-общо  с  пра-
вилата,  нормативите  и  провеждане-
то   на  допинг  контрола,  апелирам  
към  колегите,  към  треньорите,  към  
спортните  деятели - предотвратя-
вайте   употребата  на  допингиращи  
вещества  и  средства. Намесата  в  
това  сложно  нещо,  човешкия  органи-
зъм, не остава без   последствия,  нена-
казано. Пресата,  медиите   постоянно  
ни  „информират”  за  спортисти,  мла-
ди  хора,  завършили   преждевременно  
земния  си  път.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Васил Попов - секретар на Нацио-

налната комисия по допинг контрол,

тел: 0888 835 878 
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Първи международен симпозиум 

по артроскопия и спортна травматология 

27-29 октомври 2005, Варна

Българското дружество по орто-
педия и травматология и Сек-

цията по артроскопия и спортна 
травматология организираха „Първи 
международен симпозиум по артроско-
пия и спортна травматология”, който 
се проведе от 27 до 29 октомври 2005 
година в хотелския комплекс „Ривиера” 
във Варна. Основната цел на симпозиу-
ма – обучение на младите ортопеди и 
травматолози от България в артрос-
копия на раменната става и коляното, 
бе осъществена чрез лекции, работни 
курсове и демонстративни операции. 
Научната програма през първия ден бе 
посветена на патологията на колян-
ната става. Тематично разисквания-
та бяха насочени към диагностиката 
и лечението на увредата на предна-
та кръстна връзка, уврежданията на 
ставния хрущял и менискалния шев.  
Участие в обсъжданията и с лекции се 
представиха известни специалисти 
като проф. Д. Шойлев, В. Сенекович, 
Словения, А. Георгиев, З. Темелковски, 
Скопие, В. Хинов, САЩ, и други. Проф. 
Пиер Паоло Мариани от Рим, Италия, 
извърши демонстративна операция на 
реконструкция на предна връзка на ко-
ляното с автоприсадък от пателарния 

лигамент. 
Патологията на раменната става 

бе дискутирана през втория ден от 
симпозиума. Гост лектори от светов-
на величина като професорите Йорг 
Йерош, Германия, Еторе Таверна, Ита-
лия, Никола Чичак от Хърватия, Вик-
тор Хинов, САЩ, представиха лекции, 
в които показаха своя изключителен 
професионализъм и опит. Тематично 
бяха разгледани предимно възможнос-
тите на артроскопските методи за 
лечение на раменната нестабилност и 
различните форми на раменен периар-
трит. Проф. Еторе Таверна извърши 
демонстративна операция за стабили-
зиране на раменната става чрез фик-
сация на увредените предни капсулно-
лигаментарни структури с анкерни 
системи (Mitek, Johnson & Johnson). 

В симпозиума участваха 180 специ-
алисти от България, Италия, Турция, 
Словения, САЩ, Македония, Румъния, 
Германия, Хърватска. Специален гост 
бе проф. В. Люк от Турция, почетен 
председател на Турското дружество 
по aртроскопия и спортна травма-
тология. Организираните работни 
курсове от основните фирми-спонсори 
на симпозиума – Karl Storz (Германия) и 

DePuy-Mitek (Johnson & Johnson), бяха 
посрещнати с изключителен интерес. 
Други десет фирми-производителки на 
артроскопска апаратура и инструмен-
тариум и на медикаменти за лечение 
на ставната патология, представиха 
своите продукти.

Проявата бе оценена изключително 
високо от проф. Й. Йерош (Германия), 
представител на образователната 
комисия към Европейското дружество 
по хирургия на раменната и лакътната 
става (ESSSE). Информация за проведе-
ния симпозиум е изпратена до предсе-
дателя на ESSSE проф. П. Хабермайер 
(Германия) и до председателя на ESSKA 
2000 (Европейското дружество по 
спортна травматология и хирургия на 
коляното) проф. Н. Томас (Великобри-
тания). 

Вторият международен симпозиум 
по артроскопия и спортна травмато-
логия ще се проведе в хотелския ком-
плекс „Ривиера” във Варна от 12 до 14 
октомври 2006 година. 

Адрес за регистрация: “Орби-
та“, Плевен ЕООД 5800 Плевен, 
ул.„Заменхоф”3. Тел/факс 064 833 288 
e-mail: orbitapl@yahoo.com. 

Доц. д-р Аспарух Аспарухов

Медицинската комисия на Българ-
ския футболен съюз съвместно с 

“Уни-ММ” ООД и ТП ”Берлин-Хеми АГ” 
организира редовната си конференция 
с анализ на медицинските проблеми на 
есенния полусезон в хотел “Винпалас” 
– Арбанаси. В комфортни условия за се-
риозна научна програма и дебати  гос-
туващите лектори имаха възможност 
да предоставят актуални новости в 
спортната медицина. Участваха фут-
болните лекари от “А” и “Б” професио-
нални групи, на Аматьорска лига, както 
и лекари на националните формации 
по футбол и колеги от други национал-
ни отбори. Чест за нашия форум беше 
участието на изявени български специ-
алисти, начело с ръководещия конфе-
ренцията проф. д-р Петър Тивчев. С 
внимание бяха изслушани лекциите на 
доц. д-р Аспарух Аспарухов, д-р Вален-
тин Матев, д-р Динко Хубенов, както 

и представянето на актуални за спор-
та медикаменти на фирма ТП ”Берлин-
Хеми АГ” от д-р Григор Трушков. Специ-
фичните проблеми при футболисти по 
отношение на травмите в гръбначния 
стълб (консервативно и оперативно 
поведение) бяха дискутирани с доц. 
д-р Неделчо Гергелчев и доц. д-р Любен 
Стоков. Най-масовото присъствие на 
лекари, работещи за българския фут-
бол, са поредното доказателство за 
необходимостта от контакти с во-
дещите специалисти в тази област. 
Естествено е желанието на МК на 
БФС да продължи традицията за мини-
мум две конференции годишно, както 
и с амбицията през 2006 г.  да бъдат 
разширени и с международно учас-
тие. Имаме потвърждение от гост 
лектори от Германия и Украйна, като 
и желанието на колеги от ОНД и Бал-
канския полуостров за участие. Има-

Национална конференция на футболните лекари

3-4 декември 2005 г., Арбанаси

ме уверението на ръководството на 
Българския футболен съюз в лицето на 
президента Борислав Михайлов за пъл-
на подкрепа на инициативата. 

В неформална обстановка фут-
болните лекари имаха възможност да 
контактуват с нашите най-големи 
републикански консултанти-операто-
ри и да получат директен достъп за 
контакти.
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