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Съвременният професионален и ама-
тьорски  спорт е немислим без вашата 
екипна ежедневна работа. Повишаване-
то на квалификацията не е пожелание, 
а задължителна необходимост. В тази 
посока списание “Медицина и спорт” 
се утвърди като издание, третиращо 
актуални и широкоспектърни теми в 
спортната медицина.

Широкият кръг от изявени автори е 
гаранция за високото му научно практи-
ческо ниво.

Избирането на главния редактор 
проф. д-р Ваньо Митев от Министер-
ството на образованието и науката за 
“Учен на годината – 2006 г.” в Република  
България е повод за гордост и затвърж-
дава моята увереност в бъдещето на 
списанието.

И нека то бъде ваш необходим 
помощник!

Весела Лечева:
председател на ДАМС 

Уважаеми спортисти, 

треньори, лекари и 

рехабилитатори,
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БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

КЛЮЧОВИ ДУМИ: глюкоза, креатинфосфат, гликолиза.
KEY WORDS: glucose, creatine phosphate, glycolosis.

Особености на 
обмяната на глюкоза 
в мускулите

РЕЗЮМЕ

Основният запас на въглехидрати в човешкото тяло e гликогенът, 
намиращ се основно в черния дроб и мускулите. Ролята му в чер-
ния дроб е да поддържа кръвнозахарното ниво. В мускулите той е 
лесноусвоим източник за получаване на енергия. Редица различия на 
молекулно ниво съществуват между черния дроб и мускулите по 
отношение на регулацията на метаболизма на глюкозата и глико-
гена. По време на спринт основните източници на енергия за мус-
кулите са креатинфосфатът и гликолизата. По време на маратон 
в последните стадии основен източник са мастните киселини.  

SUMMARY

Specificity of glucose metabolism in muscle

The principal storage form of carbohydrate in the human body is the glycogen, 
present mainly in the liver and muscle. In the liver, its major function is to 
regulate the concentration of the blood glucose. In muscle, it serves the needs 
of that organ only, as a ready source of metabolic fuel. A number of molecular 
differences exist in the regulation of glucose and glycogen metabolism 
between muscle and liver. During a sprint, muscle uses creatine phosphate 
and glycolysis as energy sources; in the marathon, oxidation of fatty acids is 
of major importance during the later phases.

Проф. д-р Ваньо Митев

В индивидуалния организъм 
глюкозата е жизнено не-

обходима. При нормални усло-
вия някои клетъчни типове 
са почти изцяло зависими от 
глюкозата като източник на 
енергия. При висшите живот-
ни това са например нервни-
те клетки и еритроцитите. 
Някои клетки (мускулни и мас-
тни) освен глюкоза могат да 
използват и други енергетич-
ни източници. За разлика от 
глюкозозависимите клетки 
усвояването на глюкозата в 
скелетните мускули и адипо-
цити (инсулинозависими тъ-
кани) е много стриктно регу-
лирано. Тъй като мускулната и 
мастната тъкан съставляват 
основната маса от тялото и 
скоростта на пренос и на из-
ползване на глюкозата може 
да нараства няколко пъти, 
точната регулация на тези 
процеси е от първостепенно 
значение за глюкозната хоме-
остаза. В този смисъл скелет-
ната мускулатура играе най-

важна роля, тъй като усвоява 
много повече глюкоза, откол-
кото мастната тъкан. Твър-
де интересен факт е, че ос-
вен инсулина и независимо от 
него, мускулното съкращение 
също увеличава многократно 
преноса на глюкоза (3).

На клетъчно ниво използва-
нето на глюкозата се регулира 
на няколко различни стъпала: 
1) транспорт на глюкозата 
през клетъчната мембрана; 
2) превръщане на глюкозата 
в глюкозо-6-фосфат от хек-
сокиназите и хексокиназа IV 
(глюкокиназа); 3) фосфорили-
ране на фруктозо-6-фосфата 
от фосфофруктокиназата-
1; 4) образуване на пируват 
от фосфоенолпируват под 
въздействието на пируват-
киназата; 5) превръщане на 
пирувата в ацетил-СоА от 
пируватдехидрогеназния ком-
плекс. От всички регулаторни 
стъпала най-слабо е характе-
ризирано първото. Инсулинът 
стимулира всички тези важ-

ни регулаторни етапи: първо 
- чрез увеличение на броя на 
глюкозните преносители на 
плазмената мембрана и нарас-
тване на активността им, а 
останалите - чрез активира-
не (посредством дефосфори-
лиране) на съответни ензими 
(3,5,6). Между двата основни 
органа, контролиращи глю-
козния метаболизъм и синте-
зата на гликоген, мускулната  
тъкан и черния дроб, същест-
вуват съществени различия. 
Тази специфика се определя 
от противоположната роля 
на двата органа във въглехид-
ратния метаболизъм: черният 
дроб поддържа кръвнозахарно-
то ниво (донор на глюкоза), 
докато мускулите усвоявят 
глюкозата поради голямата 
нужда от АТФ за мускулното 
съкращение (асимилатори 
на глюкоза). Това е довело до 
фини молекулярни различия в 
двата органа (табл. 1). Глюко-
зата в клетката е фосфорили-
рана и за да излезе в кръвта, 
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Таблица 1

ЧЕРЕН ДРОБ МУСКУЛИ

Регулира кръвнозахарното ниво Използва гл икогена и глюкозата само в гликолитично направление

глюкозо-6-фосфатаза липсва

алдолаза В - разгражда както фруктозо 1-фосфат, така и фрук-
тозо 1,6-бисфосфат.

алдолаза А - разгражда фруктозо 1,6-бисфосфат.

пируват киназа - инхибира се чрез фосфорилиране от ПКА и Са2+/
калмодулин зависима протеин киназа

продукт на различен ген - не подлежи на контрол чрез фосфо-
рилиране

фосфорилаза - съществува в две форми - активна (фосфорилаза 
а, фосфорилирана) и неактивна (фосфорилаза  b, дефосфорилирана) 
Инхибира се от глюкоза, АМФ я активира. Инсулинът незабавно 
инактивира фосфорилазата и това изисква присъствие на глю-
коза. 

Мускулната е генетично и имунологично различна. Тя е димер, 
като всеки мономер съдържа 1 мол пиридоксал фосфат. Тя същес-
твува в две форми (фосфорилаза а, фосфорилирана и активна в 
присъствие или отсъствие на алостеричния си ефектор АМФ) 
и фосфорилаза b, която е дефосфорилирана и активна само в 
присъствие на АМФ. Фосфорилаза а е нормално физиологично ак-
тивната форма на ензима.

Глюкагонът активира гликогенолизата чрез свързването си с 
глюкагонов рецептор (повишение на цАМФ). Адреналинът и но-
радреналинът действат предимно чрез a1-адренергичните ре-
цептори (повишават вътреклетъчния Са2+). цАМФ - независима 
гликогенолиза може да предизвикат и вазопресин, окситоцин и 
ангиотензин II, действащи чрез Са2+ или фосфатидилинозитол 
бисфосфат пътя.

Глюкагонът няма ефект върху мускулната фосфорилаза. 
Адреналинът активира гликогенолизата чрез цАМФ каскада.

Силно застъпена глюколиза и слабо застъпена глюконеогенеза. Слабо застъпена глюколиза и силно застъпена глюконеогенеза.

Обмяна на галактоза.

Силно застъпен пентозофосфатен път Слабо застъпен пентозофосфатен път

6-фосфофрукто-2-киназа/фруктозо-2,6-бисфосфатаза (ФФК-2). 
Чернодробната и мускулната изоформа произхождат от алтер-
нативен сплайсинг на един и същ  ген. Киназата се фосфорилира и 
инхибира от ПКА, докато фосфатазата се активира.

Мускулната изоформа не съдържа  мястото, фосфорилирано 
от ПКА. 

Глюкокиназа (хексокиназа IV) липсва

трябва да се дефосфорилира. 
Това е възможно в черния дроб 
поради наличието на ензима 
глюкозо-6-фосфатаза, но не 
и в мускулите, където този 
ензим липсва. Следователно 
мускулите не могат да кон-
тролират кръвнозахарното 
ниво пряко. Пак в този смисъл, 
в черния дроб е силно застъ-
пена глюконеогенезата, до-
като в мускулите - слабо. От 
мускулите обаче към черния 
дроб се насочват получените 
от анаеробното разграждане 
на глюкозата лактат и аланин 
- предимно от разграждането 
на аминокиселини с разклоне-
на верига. В черния дроб лак-
татът и аланинът се прев-
ръщат в пируват, от който 
стартира глюконеогенезата. 
Част от новосинтезираната 
глюкоза отново се отправя 
към мускулите (цикъл на Кори, 
аланинов цикъл). Глюкагонът 
стимулира разграждането на 
гликогена чрез повишаване на 
нивата на цАМФ, но не дейс-

тва на мускулите, които ня-
мат глюкагонови рецептори. 
В мускулите стимулирането 
на гликогенолизата става по 
b-адренергичен път. В черния 
дроб преобладават a1-адре-
нергичните рецептори, чи-
ето активиране води до по-
вишаване на вътреклетъчния 
Са2+ (фиг. 1). Следователно 
адреналинът действа в муску-
лите чрез повишаване на нива-
та на цАМФ, докато в черния 
дроб предимно чрез повиша-
ване на вътреклетъчния Са2+. 
В черния дроб глюкагонът 
и адреналинът стимулират 
гликогенолизата и инхибират 
гликолизата чрез фосфори-
лиране на пируваткиназата 
и 6-фосфофрукто-2-киназа/
фруктозо-2,6-бисфосфатаза-
та    (фосфофруктокиназа-2). 
Полученият глюкозо-6-фосфат 
се дефосфорилира и глюкозата 
се отделя в кръвта. Мускулна-
та и чернодробната пируват-
киназа са изозими (различни 
генни продукти). Мускулният 

изозим не се регулира чрез 
фосфорилиране. Същото се 
отнася и за фосфофруктоки-
наза-2. По такъв начин, след 
адренергично стимулиране 
на гликогенолизата, глюкозо-
6 фосфатът, който не може 
да се превърне в глюкоза, се 
разгражда в гликолитичната 
верига, тъй като в мускулите 
адреналинът и съответно ак-
тивирането на цАМФ-ПКА не 
може да фосфорилира и инхи-
бира пируваткиназата и фос-
фофруктокиназа-2. 

Гликолизата нараства ня-
колко стотици пъти (според 
някои хиляда) пъти по време 
на контракция на скелетната 
мускулатура (4,5). Мускулна-
та фосфорилазокиназа (киназа 
на фосфорилазата) съдържа 
4 субединици - (a,b,g,d)4. a и 
b се фосфорилират на серин. 
δ - субединицата е идентич-
на с калмодулин и свързва 4 
Са2+. Калмодулинът е главен 
Са2+–рецепторен белтък. 
Тази молекула е широко разп-
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ространена, има мол. маса 17 
kD и притежава 4 свързващи 
места за Са2+. Са2+-калмоду-
линовият комплекс активира 
зависимите от калмодулина 
протеинкинази и регулира чрез 
тях около 30 ензима и процеси 
(Са2+ хомеостаза, метаболиз-
ма на гликогена и липидите, 
цАМФ и др.). Пълното акти-
виране на фосфорилазокиназа 
изисква както фосфорилира-
не, така и Са2+. g - субедини-
цата e каталитичната. Кал-
модулинът е идентичен и с 
тропонин С (ТрС). По такъв 

начин Са2+ в напречнонабраз-
дената мускулатура освен че 
премахва инхибиращия ефект 
на тропонина за мускулното 
съкращение и активира макси-
мално киназата на фосфорила-
зата, което води до масивна 
гликолиза (АТФ) необходима за 
съкратителния процес. 

В скелетната мускулатура 
има различни видове  влакна. 
Тип I (бавен, съкращаващ се) 
и тип IIA (бързо съкращаваш 
се - аеробен), IIВ (бързо съкра-
щаваш се - анаеробен) (1,2). 
На табл. 2 са сравнени двата 

Таблица 2

Тип I (бавен) IIВ (бърз-анаеробен)

Миозин АТФаза ниска висока

Митохондрии много малко

Цвят червен бял

Миоглобин да не

Скорост на съкращение бавна бърза

Продължителност дълга къса

Енергетично усвояване ниско високо

Адреналинът чрез повишаване 
на нивата на цАМФ фосфорилира 
a и b субединиците на киназата 
на фосфорилазата и я активира. В 
напречнонабраздената мускулатура 
отделеният следствие невронната 

стимулация Са2+ свързва d субеди-
ницата на киназата на фосфори-
лазата (калмодулин) и тя е макси-
мално активирана. Това позволява 
активиране на гликогенолизата до 
1000 пъти. В черния дроб глюкаго-

Фиг. 1. Хормонална регулация на гликогенолизата

нът активира гликогенолизата 
посредством повишаване нивата 
на цАМФ. Мускулите нямат рецеп-
тори за глюкагон. В черния дроб 
преобладават a1-адренергичните 
рецептори, които активират хид-
ролизата на фосфатидилинозитол-
бисфосфата с образуване на вто-
ричните посредници инозитол-3 
фосфат (ИФ3) и диацилглицерол 
(DAG). Инозитол-3 фосфатът мо-
билизира Са2+ от ЕПР и той може 
да активира киназата на фосфо-
рилазата по цАМФ-независим път. 
Диацилглицеролът активира про-
теинкиназа С (ПКС), която фосфо-
рилира и инхибира гликогенсинта-
зата. Каталитичната субединица 
на протеинкиназа А (ПКА) акти-
вира чрез фосфорилиране киназа-
та на фосфорилазата (активира 
гликогенолизата); фосфорилира и 
инхибира гликогенсинтазата (ин-
хибира синтезата на гликоген) и 
активира инхибитор-1, който ин-
хибира фосфатаза 1 (инхибира се 
инхибирането на киназата на фос-
форилазата от фосфатаза 1). 

типа мускулатура, характер-
ни за маратонци и спринтьо-
ри (5).

При спринтьорите първи-
те 1-2 секунди гликолизата е ае-
робна, следващите - до 5 секун-
ди се използват запасите от 
креатин фосфат и след това 
набавянето на АТФ става изк-
лючително по анаеробен път, 
използвайки мускулния глико-
ген като източник на глюкоза. 
Анаеробната гликолиза е 18-19 
пъти по-неефективна от ае-
робната по добив на АТФ. Съ-
щевременно нуждите от АТФ 
нарастват драстично по вре-
ме на спринт и необходимото 
количество се добива чрез ма-
сивна гликогенолиза-гликолиза, 
нарастващи до 1000 пъти. За 
това способства отделеният 
“стресов хормон” адреналин. 
Концентрацията на адренали-
на в кръвтта е 10-10 мол/л. По 
какъв начин това минимално 
количество хормон е способно 
да предизвика гликогенолиза в 
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черния дроб, способна да уве-
личи нивата на глюкозата в 
кръвта с 50%? В усилването на 
хормоналния сигнал участват 
редица молекули. Всеки рецеп-
тор е заобиколен от около 100 
тримерни Г-белтъка. Всеки  Г-
белтък активира една адени-
латциклаза, всяка от които 
синтезира множество молеку-
ли цАМФ от АТФ. По такъв на-
чин концентрацията на цАМФ 
в клетката нараства до 10-6 
мол/л или се получава усилване 
на сигнала до 104 степен. След-
ва активиране на протеинки-
наза А (ПКА) от цАМФ, тя от 
своя страна фосфорилира и 
активира молекули на киназа-
та на фосфорилазата, послед-
ната фосфорилира и активира 
молекули на ензима, разграж-
дащ гликогена - фосфорилаза. 
Тази каскада води до ново 104 
степен усилване на сигнала. В 
напречнонабраздената мус-
кулатура концентрацията на 
трите последователни ензи-
ма в гликолитичната каска-
да ПКА, киназата на фосфо-
рилазата и фосфорилазата е 
1:10:240, което красноречиво 
показва по какъв начин става 
усилването на хормоналния 
сигнал. Това обяснява и защо 
по време на спринт в бързите 
тип ІІ (бели) мускули гликоли-
зата нараства до 1000 пъти.

По време на маратон ае-
робният метаболизъм е глав-
ният източник на АТФ. Основ-
ното гориво за мускулите са 
кръвната глюкоза и свободни-
те мастни киселини. Адрена-
линът предизвиква разгражда-
не на гликогена в черния дроб 
за поддържане на кръвнозахар-
ното ниво; разгражда гликоге-
на в бавните тип І (червени) 
мускули, но много по-бавно в 
сравнение с тези от бързия 
тип ІІ; предизвиква активи-
ране на ПКА в адипоцитите, 
която активира чрез фосфо-
рилиране хормон-чувствител-
ната липаза и триглицериди-
те се разграждат до глицерол 
и мастни киселини. Изчислено 

е, че кръвната захар, чернод-
робният гликоген, мускулният 
гликоген и триглицеридите 
в мастната тъкан са доста-
тъчни да доставят енергия 
на мускулите по време на ма-
ратон съответно за 4 мин, 18 
мин, 70 мин и приблизително 
4000 мин. Окислението на мас-
тните киселини в мускулите 
обаче е по-бавно в сравнение 
с глюкозата, така че окисле-
нието на глюкозата и мастни-
те киселини заедно са главни-
те източници на енергия при 
маратон, като в последните 
стадии основен източник са 
мастните киселини (4, 5).

За максимално попълване с 
гликоген на мускулите състе-
зателите на дълги разстояния 
преминават на бедна на въгле-
хидрати диета за 3 дни, след 
това изчерпват депата от 
гликоген чрез тренировки до 
изтощение, последвано от ди-
ета, предимно с  въглехидра-
ти последните три дни преди 
състезанието.

Умората при мускулно сък-
ращение е позната както на 
неспортуващи, така и на ама-
тьори и професионални спор-
тисти. Смята се, че причина-
та не е толкова натрупаният 
лактат по време на анаероб-
ната гликолиза, а по-скоро 
увеличената концентрация на 
протони. Тя от своя страна 
води до намалено рН, което 
намалява Vmax на ключовия 
ензим на гликолитичната ве-
рига - фосфофруктокиназа-1; 
намалява освобождаването 
на Са2+ от саркоплазмения 
ретикулум, намалява актив-
ността на актомиозиновата 
АТФ-аза вероятно чрез повлия-
ване конформацията на някои 
мускулни белтъци, включени 
в съкратителния процес. За 
да се намали вредният ефект 
на увеличената концентрация 
на протони, може да се вземе 
сода (натриев бикарбонат) 
по време на тренировъчния 
процес. Не се очаква да има 
ефект при спринтьори, тъй 

като по-голямата част от 
образуваните протони оста-
ват в мускулите, както и при 
състезатели на дълги разсто-
яния, тъй като при тях доми-
нира аеробният метаболизъм 
с по-малка продукция на про-
тони и лактат. При бегачи 
на 800 м би трябвало да има 
ефект, тъй като протоните 
преминават в кръвта от мус-
кулите. Прилагането на кръ-
вен допинг цели подобрява-
не на аеробния метаболизъм 
при бегачи и скиори на дълги 
разстояния, биатлонисти и 
колоездачи. Приблизително 1 
литър собствена кръв се взи-
ма около 5 седмици преди със-
тезанието и се съхранява при 
ниска температура. Инжекти-
рат им се собствени еритро-
цити точно преди състезани-
ето. Широко разпространено 
е взимането на креатин от 
атлети в дисциплини с къса 
продължителност и висока 
интензивност на усилията. В 
малко изследвания е показано, 
че приемът подобрява мускул-
ното съкращение позитивно, 
но това далеч не е общоприе-
то. Приемането на анаболни 
стероиди цели увеличение на 
мускулната маса, но има сери-
озни негативни ефекти върху 
много органи и системи и е 
забранено в спорта.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Болка в задния ходилен отдел, причи-
нена от изпъкващата задно-горна част 
на петната кост, е състояние, описано 
от Patrick Haglund през 1928 година със 
съобщение на случай (Haglund P,1928). 
Nissbet въвежда понятието „зимна пета” 
поради честото обостряне на състоя-
нието през зимата от високите обувки 
(NissbetNW,1954). Dickinson използва озна-
чението “pump bump”, така, както нари-
чат в Северна Америка тип високи обувки 
(Dickinson PH и съавт.,1966). При активно 
спортуващите, особено при атлетите 
скачачи, хроничната болезненост около 
ахилесовото сухожилие и петата може 
да причини спад в спортните резултати 
и да предизвика продължително отсъс-

твие от терените. Неоперативното 
лечение, изразяващо се в намаляване на 
физическата активност, ортезна про-
текция, локална нестероидна медикация, 
съчетана с физиотерапия, в повечето 
случаи е само с временен ефект. 

Оперативното лечение на заболява-
нето включва отстраняване на възпале-
ната ретрокалканеарна бурса и откри-
та резекция на изпъкващия задно-горен 
участък от петната кост (Jones DC и 
съавт.,1984; Nesse E и съавт.,1994; Pauker 
M и съавт.,1992) или клиновидна остео-
томия (Green AH и съавт.,1991; Keck SW, 
Kelly PJ,1965; Miller AE и съавт.,1989; Zadek 
I,1939). Процедурата нерядко е съпрово-
дена с усложнения като дехисценция на 
кожната рана (Angermann P.,1990), персис-
тиране на болката поради недостатъчна 
костна резекция (Nesse E и съавт.,1994/, 

авулзия на ахилесовото сухожилие /Miller 
AE и съавт.,1989), болезнен оперативен 
цикатрикс (Huber HM и съавт.,1989; 
Pauker M и съавт.,1992). За избягване на 
споменатите усложнения Lany Johnson и 
Eda van Dyk извършват операцията ен-
доскопски в клинична серия от 20 случая 
и означават процедурата „ендоскопска 
калканеопластика (van Dyk GE,1997; van 
Dijk CN и съавт.,2000; 2001). 

Целта на предлаганото съобщение 
е да опишем оперативната техника за 
ендоскопска калканеопластика и да пред-
ставим ранните резултати от последо-
вателна клинична серия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

От 2002 до 2006 година в Универ-
ситетската клиника по ортопедия и 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ретрокалканеарна бурса, ендоскопска калканелопластика, резекция.
KEY WORDS: bursa calcanearis, endoscopic calcaneoplasy, resection.

Ендоскопска калканеопластика 

при деформитет на Haglund 

и ретрокалканеарен бурсит

РЕЗЮМЕ

Целта на предлаганото съобщение е да да се опише оперативната 
техника за ендоскопска калканеопластика и да се представят ран-
ните резултати от последователна клинична серия.
За период от пет години (от 2002 до 2006) в Университетската 
клиника по ортопедия и травматология, Плевен, е извършена ен-
доскопски контролирана резекция на петната кост и премахване  
на ретрокалканеарната бурса при пет случая. Пациентите са на 
възраст между 21 и 54 години. Трима от оперираните са спорту-
вали активно. Пациентите са проследени средно 27 месеца след 
операцията. По скалата за оценка на Ogilvie-Harris DJ и съавт.,1993, 
резултатите се определят като отличен при четири от оперира-
ните и като задоволителен - при един. Случаите с отличен резул-
тат са възстановили работоспособността си средно два месеца 
след операцията. Активни спортни занимания са започнати 4 до 6 
месеца след операцията и състезателна дейност – най-рано след 
шестия месец. Усложнения като ранева инфекция, увреди на n.suralis 
или дехисценция на раната не са наблюдавани. 
Ендоскопската калканеопластика показва редица предимства пред 
откритата конвенционална операция и несъмнено е предпочитана 
от опитния артроскопист.

SUMMARY

Endoscopic calcaneoplasy in cases of  deformation of Haglund and 

Bursitis calcanearis

The aim of the offered message is the description of  the operative technique 
of Endoscopic calcaneoplasy  as well as the presentation of the early results 
of the consecutive  clinic session.
For  a period of five years – (from 2002 till 2006) at the University clinic 
for orthopedics and traumatology in Pleven was carried out an endoscopic 
calcaneoplasy resection of the calcaneus bone as well as the removing of 
the  Bursa calcanearis  in five different cases. The patients are between 21 
and 54 years old. Three of the operated people have been training actively. 
The patients  are kept under observation  approximately 27 months after the 
operation. On the scale of Assessment of Ogilvie – Harris DJ and co-authors, 
1993 the results are: excellent with four of those operated and satisfactory 
with one of them. Those people whose results are excellent were able to 
work about two months after they operated on them. They started doing 
sport actively four or six months after the operation . As for their participation 
in competitions – they started taking part in them  not earlier than the sixth 
month after the operation. No complications  such as wound infection, injuries 
of n.suralis or  wound dehiscentio  have been observed.
Endoscopic calcaneoplasy shows a number of priorities by contrast with the 
open conventional operation and it is doubtlessly preferred by an experienced 
arthroscopist .

Доц. д-р Аспарух Аспарухов
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

травматология, Плевен, е извършена 
ендоскопски контролирана резекция на 
петната кост и бурсектомия  на ретро-
калканеарната бурса при пет случая. Въз-
растта на пациентите е между 21 и 54 
години. Съотношението мъже - жени е 2 
спрямо 3. Трима от оперираните са спор-
тували активно. Пациентите са просле-
дени средно 27 месеца след операцията.

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА

Предпочитаната от нас позиция на 
болния е по очи на операционната маса. 
На бедрото е поставен пневматичен 
турникет. Латерална кожна инцизия с 
дължина 4 mm за достъп непосредстве-
но над tuber calcanei и пред ахилесовото 
сухожилие е използван за първоначален 
ендоскопски оглед при всички оперирани 
(фиг.1). Втори, работен, достъп по меди-
алната страна на ходилото се въвежда 
отвън навътре, следвайки просветлява-
нето на оптиката (фиг. 2). След оглед и 
идентифициране на ретрокалканеарна-
та бурса, мастното тяло и фиброзните 
тъкани пред ахилесовото сухожилие съ-
щите се премахват с шейвър през меди-
алния работен достъп, като се внимава 
да не се нарани ахилесовото сухожилие 
(фиг. 3). В откритото пространство 
пред сухожилието се открива задно-
горният ръб на петната кост. Преди 
започване на остектомията позицията 
на шейвъра се проверява и рентгеноло-
гично (фиг. 4). Проминиращата част от 
петната кост се отнема с циркулярна 
фреза. Линията на остектомията е 
приблизително 45° спрямо надлъжната 
ос на ахилесовото сухожилие, като започ-
ва непосредствено зад дорзалната фасе-
та на субталарната става и продължава 
към инсерцията на сухожилието (фиг. 5 и 
фиг. 6). Обемът на премахнатата кост 
се определя чрез динамичен рентгенов 
контрол в хода на операцията. 

След завършване на декомпресията 
ахилесовото сухожилие се тества с ин-
жекционна игла за локализиране на инт-
расухожилни калцификати, в случай че 
са документирани на предварителното 
магнитно-ядрено или ултразвуково ска-
ниране. Ако обемът на калцификатите 
е до една трета от циркумференцията 
на ахилесовото сухожилие, те се отст-
раняват през ендоскопска инцизия по 
предната повърхност на сухожилието. 
В случаите с обширни калцификати, при 
които голяма част от инсерцията към 
петната кост е разрушена след извър-
шения дебридман, по преценка може да 
се използва анкерен имплантант в пет-
ната кост за подсилване на залавното 
място. За целта латералният ендоскоп-
ски достъп се разширява и сухожилието 
се обшива открито.  

При завършване на операцията се 
поставят аспирационен дренаж и елас-
тична компресивна превръзка, за да се 
предотврати образуването на хематом 
в ранния следоперативен период. Първи-
те две седмици ходилото е поставено в 
10° плантарна флексия чрез обездвижване 
в ортеза. На пациента се позволява да 
натоварва частично оперирания край-
ник. Петнадесет дни след операцията 
ограничението в глезенната става се 
премахва, но ортезата остава за още 
четири седмици. След шестата седмица 
рехабилитационната програма включва 
упражнения за възстановяване на движе-
нията и тренировка на силата. На зани-
маващите се с активен спорт пациенти 
се разрешава да започнат състезателна 
дейност между шестия и деветия месец 
след операцията.

РЕЗУЛТАТИ

По скалата за оценка на Ogilvie-Harris 
DJ и съавт.,1993 (табл. І) резултатите 
се определят като отличен при четири 
от оперираните и като задоволителен 
- при един, средно 27 месеца след опера-
цията. Пациентът със задоволителен 
резултат съобщава за интермитентни 
болки в петата и за незначителна ско-
ваност в глезенната става предимно 
сутрин. Случаите с отличен резултат са 
възстановили работоспособността си 
средно два месеца след операцията. Ак-
тивни спортни занимания са започнати 
4 до 6 месеца след операцията и състе-
зателна дейност - най-рано след шестия 
месец. Усложнения като ранева инфекция 
или дехисценция на раната не са наблю-
давани. Всички пациенти са доволни от 
малките кожни инцизии. При никой от 
оперираните не се развиват болезнени 
раневи цикатрикси. 

ОБСЪЖДАНЕ

Анатомичните структури, които 
формират петата, са ахилесовото су-
хожилие, задната част на петната кост 
и ретрокалканеарната бурса. Увреди на 
ахилесовото сухожилие от повтарящи се 
еднообразни сили на натоварване могат 
да настъпят при всички спортисти, не 
само при атлетите. Възпалението може 
да бъде остро и хронично, а от функцио-
нална гледна точка да се определи като 
локализирано извън инсерционната зона 
на ахилесовото сухожилие, в инсерцията 
на сухожилието към петната кост или 
като деформитет на Haglund (Myerson 
MS и съавт.,1998). Възпалението извън 
зоната на инсериране е многократно 
по-често и се наблюдава при спортис-
ти в млада, активна възраст с големи 
натоварвания. При спортисти в „залеза” 

Фиг. 1 Болният е по гръб на операци-
онната маса. Канюла с диаметър 4 mm 
и оптика 30° са въведени през латерален 
достъп непосредствено над петната 
кост и пред ахилесовото сухожилие

Фиг. 2 Под директен скопичен конт-
рол и съобразявайки се с просветляването 
по медиалната страна на ходилото ме-
диалният работен достъп се локализира 
чрез инжекционна игла отвън-навътре.

Фиг. 3 Възпалената ретрокалкане-
арна бурса и фиброзните повлекла око-
ло ахилесовото сухожилие и петната 
кост се отстраняват с шейвър 4 mm, 
въведен през медиалния достъп.

Фиг. 4 Положението на шейвъра се 
проверява рутинно чрез директен скопи-
чен рентгенов контрол непосредствено 
преди започване на остектомията.
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на кариерата с повишаване на телес-
ното тегло асептичните изменения в 
сухожилието се ограничават в зоната 
на инсерцията. При изпъкване на задно-
горния участък от петната кост като 
анатомичен вариeтет  ретрокалканеар-
ната бурса се възпалява и набъбва, като 
причинява иритиране на подкожието и 
“impingement” на ахилесовото сухожилие 
(Clement DB и съавт.,1984; Heneghan MA 
и съавт.,1984; Leach RE и съавт.,1981,1992; 
Movin T и съавт.,1997; Rossi F,1987; Subotnick 
SI и съавт.,1990). Самото сухожилие в 
повечето случаи не се засяга. Болестта 
на Haglund се проявява предимно при 
спортисти между петнадесет и три-
десет години, но може да се наблюдава 
и в зряла възраст. Много често клинич-
но се съчетава с кавусно ходило и малка 
пета. В специализираната литература 
се описват различни проекции и методи 
за рентгенологична оценка на деформи-
тета на Haglund (Fowler A, Philip JF,1945; 
Steffensen JCA, Evensen A,1958; Pavlov H и 
съавт.,1982; Chauveaux D и съавт.,1991; 
Sella EJ и съавт.,1998), но никой от тях 
не може достоверно да покаже размера 
на костната проминенция (Myerson MS и 
съавт.,1998).

Смяна на обувките с елиминиране на 
неподходящия ръб, който притиска пета-
та, е най-важната мярка в неоператив-
ното лечение (Johnston e и съавт.,1997). 
Повдигането на петата с подходяща 
ортеза и извеждането на бурсата над 
периферията на обувката в много случаи 
е разумно решение на проблема. Не пре-
поръчваме локални апликации на стеро-
идни медикаменти поради анатомична 
връзка на ретрокалканеарната бурса с 
ахилесовото сухожилие и реален риск от 
увреждане на сухожилието. 

Към оперативно лечение трябва да се 
пристъпи едва след изчерпване на неопе-
ративните възможности. Предпочитат 
се отстраняване на ретрокалканеарна-
та бурса и резекция на проминиращата 
кост от петата пред клиновидната зак-
лючваща остеотомия на петната кост. 
Теоретично се дискутира възможността 
за промяна в биомеханиката на ходило-
то след остеотомия и привържениците 
на тази операция са по-малко. Ендоскоп-
ската калканеопластика е една добра 
алтернатива на откритата резекция. 

Фиг. 5 При случаи с калциеви отлагания в ахилесовото сухожилие освен ре-
зекция на псевдоекзостозата на Haglund (А) в различна степен се премахват и 
сухожилните калциеви отлагания (Б)

А Б

�

А Б

В Г

Фиг. 6 Под директен ендоскопски контрол с шейвър се извършва отстраня-
ване на ретрокалканеарната бурса (А и Б), след което с акромионайзър и цирку-
лярна фреза се премахва проминиращият участък от петната кост (В и Г)

А Б

Фиг. 7 Случай с двустранна псевдоекзостоза на Haglund: преди операцията 
(А) и след ендоскопската остектомия (Б)

Табл І. Скала за оценка на следоперативните резултати по Ogilvie-Harris DJ и съавт.,1993.

Резултат Лош Задоволителен Добър Отличен

Болка/Оток СилнаГолям/умерен Умерена/Незначителен Слаба/След натоварване ЛипсваЛипсва/незначителен

Скованост Ограничена подвижност Болезнен дефицит Незначителен дефицит Липсва/незначителна

Накуцване Изразено(бастун/патерици) Умерено Незначително Липсва

Делнична активност Ограничена Умерено ограничена Незначително ограничена Без ограничения
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Предимствата пред конвенционалната 
открита пластика са в минималните 
кожни инцизии, които намаляват риска 
от дехисценция на раната и образува-
нето на болезнени кожни цикатрикси. 
Ендоскопски е възможно да се огледат 
детайлно ахилесовото сухожилие, рет-
рокалканеарната бурса и петната кост. 
Поради по-малката оперативна травма 
следоперативното възстановяване е с 
по-кратки срокове. В клиничната серия 
на van Dijk от 21 случая оперирани ендос-
копски, 15 са с отличен и 4 с добър резул-
тат (Жan Dijk CN и съавт.,2001). Калциеви 
отлагания в ахилесовото сухожилие при 
пациенти след 50-годишна възраст мо-
гат да създадат допълнителни затруд-
нения по време на операцията (Fiamengo 
SA и съавт.,1982; Kolodziej P и съавт.,1999). 
При динамично ултразвуково изследване 
и/или магнитно-ядрено сканиране предо-
перативно се документира impingement 
на ахилесовото сухожилие и се извършва 
планиране  обема на интервенцията. 
Откритото премахване на бурсата и 
резекция на костта изисква широко разк-
ритие на раната със сигнификантно въз-
можни мекотъканни усложнения (Myerson 
MS и съавт.,1998; Paavola M и съавт,2000; 

Periman MD,1992; Rolf C и съавт.,1997).  
Rufai и съавт.,1995, правят подроб-

но описание и хистопатологични изслед-
вания на инсерционната зона на ахилесо-
вото сухожилие върху трупни модели.  
Те установяват, че препаратите, при 
които намират проминиране на задно-
горната част от петната кост, сте-
ните на ретрокалканеарната бурса са 
фибро-хрущялни и заместват периоста 
на петната кост. Rufai и съавт.,1995, 
заключават, че фибро-хрущялът веро-
ятно предизвиква ретрокалканеарния 
бурсит, тъй като фибро-хрущял липсва 
при препаратите, при които не про-
минира петната кост. Основавайки се 
на тези резултати, много автори при-
емат, че при рентгенологично доказана 
проминенция на Haglund неоперативно-
то лечение е със съмнително позитив-
ни очаквания. Същевременно в литера-
турата се съобщава за 25% /Schepsis и 
съавт.,1994/ до 50% (Angermann Р,1990/
)лоши и задоволителни резултати при 
минимално проследяване пет години 
след открита резекция на петната 
кост. Тези съобщения, както и постиг-
натите добри резултати в неповече 
от 60% от случаите са достатъчно ос-

нование за някои автори (Nesse E, Finsen 
V,1994; Taylor GJ,1986; Yodlowski ML и съ-
авт., 2002 и други) да препоръчат нео-
перативно лечение при деформитет 
на Haglund на всяка цена и отказване от 
оперативна резекция, когато е възмож-
но. Най-честите причини за лошите 
резултати са недостатъчната костна 
резекция или увреждане на n. suralis при 
неподходяща кожна инцизия. 

ИЗВОДИ

Ендоскопската калканеопластика 
показва серия от предимства пред от-
критата конвенционална операция като 
по-малка морбидност, възможност за 
еднодневна хирургия, ранно възстано-
вяване, отлични раневи цикатрикси и 
своевременно бързо възвръщане към 
активен спорт. Несъмнено предпочи-
танията на опитния артроскопист са 
към ендоскопска резекция пред открита 
операция. Необходими са проучвания на 
по-големи клинични серии и с дългосрочно 
проследяване, за да може в сравнително 
изследване с откритата декомпресия да 
се покаже ефективността на ендоскопс-
ки контролираната резекция. 
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Философията на SPA е посветена на 
постигане на наслада от живота, 

в която хармонията между тялото и 
духа са извор на истинска красота и 
здраве. Човешкият организъм е само-
регулираща се подсистема в система-
та „организъм-среда”. Характерно е, 
че той не се уравновесява просто със 
средата, а активно се приспособява 
към нея /2/. Нарастващите темпове 
на живот и постоянно увеличаващият 
се стрес пораждат необходимостта 
от изграждане на житейска концепция 
как да се осигури и да се живее по-пъл-
ноценно и по-здравословно. Същест-
вено значение в това направление се 
отдава на водата. Традицията на къ-
пането в топли изворни и минерални 
води е древна още от Месопотамия, 

Вавилон и Египет. На римляните е бил 
познат курортен белгийски град с име 
SPA (СПА), където са се използвали ле-
чебните свойства на водата. Терми-
нът „SPA” се свързва също с латинска-
та дума spagere /извирам, лея се/ и с 
латинския израз Sanus Pro Аqua - здраве 
чрез вода. Първият научен подход, на-
сочен към повлияване на здравето чрез 
водата, е приложен от д-р Frantishka 
Scherera, който е пионер на модерната 
балнеотерапия (фиг. 1).

През последните години понятие-
то „SPA” отново доби актуалност. Пос-
тигането на релакс, от една страна, 
и тонизиране, от друга, предопределя 
свързването на „SPA” с друг термин 
„Wellness”. Същността на тези две по-
нятия е насочена към постигането на 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: благосъстояние, вода, здравословен начин на живот, СПА.
KEY WORDS: wellness, water, a healthy way of living, SPA.

SPA & wellness – 

същност и приложение

РЕЗЮМЕ

Философията на SPA е посветена на постигането наслада от жи-
вота, в която хармонията между тялото и духа са извор на истин-
ска красота и здраве. Човешкият организъм е саморегулираща се 
подсистема в системата „организъм-среда”. Характерно е, че той 
не се уравновесява просто със средата, а активно се приспособява 
към нея. Нарастващите темпове на живот и постоянно увелича-
ващият се стрес пораждат необходимостта от изграждане на 
житейска концепция как да се осигури и да се живее по-пълноценно и 
по-здравословно. Постигането на релакс, от една страна, и тони-
зиране, от друга, предопределя свързването на „SPA” с друг термин 
„Wellness”. Същността на тези две понятия е насочена към пости-
гането на благосъстояние чрез прилагане на различни водни проце-
дури и третиране на тялото с вода (минерална, морска, изворна) 
както за удоволствие, така и за възстановяване. Основното фи-
зическо и психическо повлияване във всички възрасти се постига 
чрез водата, но се допълва от въздействието на различни проце-
дури (масаж, обвивания, йога и др.), както и от различни продукти 
(луга, кал и др.) и аромати (мед, шоколад, плодове, шампанско и др.). 
Правилното комбиниране на отделните елементи и индивидуално-
то им прилагане в ежедневието е в основата на изграждането на 
жизнената философия за здравословен начин на живот.  

SUMMARY

SPA and WELLNESS – essence and application

The philosophy of SPA is dedicated to the feeling of delight of life at its most, 
a delight in which the harmony between body and soul is the source of  real 
beauty and  health. The human organism is a self-controlling subsystem in 
the system ‘organism – environment’. What is characteristic of the human 
organism is that it not only counterbalances with the environment but it also 
actively adjust to it. The more and more increasing tempo of life and the 
constantly increasing stress in people’s life arise the necessity for a new 
worldly conception , namely how to live more healthily and wholesomely. 
Reaching relax on one hand, and toning , on the other, leads to the link 
of SPA with other term, i.e. ‘Wellness’. The essence of these two concepts 
is directed towards reaching of  wellness via application of  different water 
procedures and treating of the body with water (mineral, sea, spring) both 
for pleasure and rehabilitation. The main physical and psychical influence of 
people of all ages is exerted through water, but  different procedures such 
as massage,  yogi, etc., different products like lye, mud, etc., and aromas 
( honey, chocolate, fruit, champagne, etc.) add to the water effect. The right 
combination of the different elements and their individual application in our 
everyday life serve as  the base for the working out of the worldly concept for 
a healthy way of living.

Д-р Румяна Ташева

Фиг. 1

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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благосъстояние чрез прилагане на раз-
лични водни процедури и третиране 
на тялото с вода (минерална, морска, 
изворна) както за удоволствие, така и 
за възстановяване.   

България е известна с минерални-
те си извори и Черно море, предимно 
използвани с лечебна цел и до известна 
степен подценявани относно пълно-
ценното прилагане за удоволствие и 
особено при спортисти. Основното 
физическо и психическо повлияване във 
всички възрасти се постига чрез вода-
та, но се допълва от въздействието на 
различни процедури (масаж, обвивания, 
йога и др.), както и от различни про-
дукти (луга, кал и др.) и аромати (мед, 
шоколад, плодове, шампанско и др.). 
Така се постига подобряване на благо-
състоянието чрез повлияване в 6 вза-
имно свързани направления (фиг. 2).

Приемането на физическото бла-
госъстояние е безусловно поради въз-
действието на процедурите върху 
опорно-двигателния апарат, нервната 
и другите системи, т. е. на здравослов-
ното състояние като цяло.

Физическото благосъстояние е не-
изменно свързано с духовното. Стиму-
лирането силата на духа е в основата 
на доброто физическо състояние. Това 
променя ценностната система за сми-
съла на човешкия живот и проява на 
гъвкавост при посрещане на пробле-
мите.

Духовното благосъстояние води до 
изграждане на умението за контроли-
ране на емоциите, което е в основата 
не само на по-добрия начин на живот, 
но и на всяко групово или индивидуално 
постижение. 

Резултатът от овладените емо-
ции са пониженото ниво на стрес и 
негативните чувства, повлияващи со-

циалното поведение и стимулиращи 
отговорността и позитивността при 
общуването с другите хора - близки, 
приятели, колеги и др.

Постигането на физическо, духов-
но, емоционално и социално благосъс-
тояние значително улеснява професи-
оналната реализация. Подобреното 
здравословно състояние и усещането 
за удовлетвореност спомагат за сти-
мулиране на личните качества и рабо-
тата в екип. 

Възприемането и прилагането на 
нова информация и идеи за по-здравос-
ловен начин на живот в ежедневието и 
професията разширяват познанията и 
развиват интелекта.

Изграждането на по-добър и по-
здравословен начин на живот е немис-
лимо без проследяване и постигане на 
оптимална околна среда.       

Мястото за реализиране на всички-
те седем направления или едно от тях 
е СПА или Wellness център като самос-
тоятелна единица или локализиран в 
курорт. Обикновено е разделен на пет 
зони, като водещото е третирането 
с вода: хидропроцедури (водни проце-
дури в комбинация с масаж); термопро-
цедури (топлинни или охлаждащи); елек-
тропроцедури; естетични процедури, 
аромопроцедури и масажи; реклакс и 
тонизиране с движение (йога, фитнес, 
аеробика, физически упражнения и др). 
Възможно е да се включат също курсо-
ве по автогенен тренинг, стрес-мени-
джънт, управление на кариерата и др.

При разполагането с целия набор 
от средства от съществено значе-
ние е назначаването на подходящата 
персонална СПА програма, изградена 
от процедури, прогресивно повлиява-
щи всички необходими направления. За 
целта са необходими обстойно изслед-

ване, проследяване на предразположе-
ността към заболявания и  познаване 
на темперамента на всеки. Това пре-
допределя определянето на показани-
ята и противопоказанията за всеки 
посетител. Често процедурите са не 
само с релаксиращо и тонизиращо въз-
действие, но и с терапевтично. Про-
цедурите могат да се прилагат както 
групово, така и индивидуално.

Специалните грижи са на основата 
на въздействието от термалната или 
морската вода. Съставът на морската 
вода е много близък до вътрешната 
среда на човешкото тяло /3/. Възмож-
ностите за приложение варират от 
басейн до хидромасажна вана, джет 
душ, виши душ и др. Съчетаването на 
свойствата на водата с нейното ма-
сажиращо действие доставя наслада и 
зарежда с енергия всеки. Освежаващи-
ят и релаксиращ ефект се допълва от 
използването на водорасли и лечебна 
кал.   

Базисна СПА  термопроцедура е 
финландската сауна. Сауната е тради-
ция и начин на живот във Финландия 
и се разпространява извън страната 
през XIX век. Помещението трябва да е 
облицовано с дърво и температурата 
да достига до около 100° С. Топлинното 
въздействие спомага за релаксиране, 
стимулиране на обменните процеси и 
има подчертано закаляващ ефект. 

Друга термопроцедура е парната 
баня. Тя е характерна за Ориента. Тук 
топлината се съчетава с влага и тем-
пературата е по-ниска около 40° - 50° С. 
Въздействието на парата е по-меко и 
това я прави предпочитана процедура 
с релаксиращ и терапевтичен ефект за 
дихателна система, дерматологични 
проблеми и др.

Охлаждащите процедури са част 
от термопроцедурите. В повечето 
случаи те не са самостоятелни и се съ-
четават с топлинните процедури, т. 
е. обикновено са част от посещенията 
в помещенията с висока температу-
ра – сауна и парна баня. Задължително 
трябва да се завършва с охлаждане след 
топлинните процедури.  

Електропроцедурите често се 
включват в комплексното повлияване. 
Използват се апарати с ниска, средна 
и висока честота за профилактично и 
лечебно въздействие на опорно-двига-
телния апарат, дихателната и нервна-
та система, дерматологични и други 
проблеми /1/.

Въздействието на масажа е едно 
от най-приятните изживявания в СПА 
центровете. Различните видове доп-
ринасят и за разнообразие в изживява-Фиг. 2
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нето и въздействието. Масажът с бам-
букови пръчки, потопени в ароматни 
соли, се извършва като акупресура или 
така нареченото шиатцу. Трябва да се 
постигне релаксиращ и понякога обез-
боляващ ефект. Влиянието е основно 
върху опорно-двигателния апарат, но 
при третирането на рефлекторните 
зони се въздейства върху всички органи 
и системи. Въздействието на масажа 
се обогатява от използването на мед, 
шоколад, шампанско и др. Съчетаване-
то на масажните прийоми с лечебните 
свойства на пчелния мед е с много сил-
но въздействие върху кожата и орга-
низма на човека. При тази процедура се 
извличат токсичните вещества през 
кожата на човека и се стимулират 
регенеративните и оздравителните 
процеси. Един от най-предпочитаните 
масажи е антицелулитният. Възможно 
е мануалното му изпълнение или изпол-
зването на уред. Има козметична насо-
ченост за премахване на целулитните 
образувания и повлияването на порто-
каловата кожа. Понякога се използват 
и етерични масла, които спомагат 
за кръвоснабдяването на тъканите и 
редуцирането на подкожния слой маз-
нини. Масажът с топли камъни е древ-
на техника, но сравнително отскоро 
прилагана в България. В оригиналното 
си приложение трябва да се използват 
вулканични камъни от щата Аризона, 
затоплени до 50° С. Третират се точки 
от енергийните меридиани в опреде-
лена последователност според търсе-
ното въздействие. Освен преодолява-
нето на умората и стреса се постига и 
лечебен ефект върху цялото тяло чрез 
рефлекторното повлияване (фиг. 3).

Разновидност на масажа с топли 
камъни е хавайският масаж на цялото 
тяло. Тази техника се извършва с ком-
биниране на горещи и студени камъни. 
Постига се не само релаксиращо въз-
действие, но се стимулират кръвооб-
ръщението и съпротивителните сили 
на организма. Установяването на есте-
тични резултати и преодоляването на 
здравословни проблеми го правят чес-
то предпочитана процедура.  

Въздействието на масажа се допъл-
ва от аромопроцедурите. Използват 
се 2 - 10% разтвори на етерични масла 
от хвойна, лайка, лавандула, евкалипт, 
маточина и др. Стимулирането на 
тактилните рецептори и на обоня-
нието допринася за козметичното и 
терапевтичното им действие при 
дерматологични проблеми, травми 
и заболявания на опорно-двигателния 
апарат и нервната състема. Възможно 
е да се прилагат маски на лицето, ком-
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в света е тибетската Аюрведа, или 
така наречената наука за живота. Чрез 
нея се осигурява не само приятно изжи-
вяване, но и профилактика, лечение  и 
дълголетие.

При блокиране и дисбаланс на енер-
гията спада имунитетът и започват 
да се проявяват признаци за болести. 
Ето защо общото между всички СПА 
процедури е стимулиране на енергий-
ните точки на тялото за активиране 
на жизнените сили. Благотворното 
влияние върху физиката и психиката на 
човек е насочено и към подмладяне на 
организма.    

В заключение е ясно, че СПА и Уилнес 
е система от правила за постигане на 
по-добър живот чрез подобряването 
на физическото и духовното състояние 
при всички възрасти и професии. Пра-
вилното комбиниране на отделните 
елементи и прилагането им в ежедне-
вието е в основата на изграждането 
на жизнената философия за здравосло-
вен начин на живот. Това обуславя ней-
ното прилагане не само в модерен СПА 
център, но и у дома.

преси и лапи не само с релаксиращо и 
тонизиращо въздействие, но и при бол-
ка и оток. Ароматни смеси се добавят 
също към ваните, като се съчетават с 
подходяща музика.

Пълноценно благосъстояние в СПА 
центъра се постига и чрез прилагане на 
мускулно-енергийни техники за релакси-
ране (фиг. 4).

Включването и на други специали-
зирани похвати (постизометрична ре-
лаксация, позиционно освобождаване на 
болката, нервно-динамични тестове и 
др.) спомага за диагностициране на из-
точника на дискомфорта и понякога на 
болката и тяхното овладяване.

Благосъстоянието като синхрон на 
физически и духовен комфорт често е 

резултат от въздействието на различ-
ните системи, свързани с източните 
цивилизации. Една от тях е системата 
Иумейхо за увеличаване на жизнените 
сили на организма чрез завръщане към 
природата. Създател е японският ле-
чител проф. Масаиуни Сайонджи, кой-
то  съчетава китайската с японската 
народна медицина. Комплексното въз-
действие се постига чрез комбиниране 
на специфични упражнения, мануални 
техники и дълбок масаж по меридиа-
ните. Най-древната лечебна система 

Фиг. 4

Фиг. 3
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Безспорен факт са многогодишните 
проучвания и практически осъщес-

твените насоки за съгласуване на ви-
соката спортна форма с пълноценно-
то възстановяване и предпазването 
от трайни здравни неблагополучия 
[15,16,24,26,31]. Въпреки това постиг-
натото в тези направления не би 
следвало да ни удовлетворява – дори 
и само защото се касае за въпрос с 
първостепенна важност. Защото на-
дарените спортисти носят не само 
потенциал за бизнес успехи и за по-ви-
сок имидж на отборите и страната, 
а представляват сами по себе си цен-
ни градивни единици на обществото. 
Не е все едно дали те ще имат няколко 
върхови постижения, последвани от из-
тощение и отпадане, или ще задържат 
постигнатата форма максимално въз-
можен брой години, по време на което, 
а и дълго след това ще допринасят и 
чрез други свои дейности, давайки при-
мер за устойчиво здраве и творческо 
дълголетие!

Както става ясно на все повече 
специалисти или даже неспециалисти, 
за по-нататъшния напредък в споме-
натите отношения не е достатъчно 
да се провеждат все по-точно вече 
традиционните указания. Необходи-

мо е да се включват и други методи 
„по хоризонталата” от арсенала на 
традиционната и нетрадиционната 
медицина, психологията, педагогика-
та и други важни дисциплини. Това е, 
което наричам комплексност. Освен 
това необходимо е самият човек – 
спортистът, да бъде разглеждан като 
цялостно физикобиологично и психосо-
циално същество, т. е. да подхождаме 
към него холистично. Синтезирането 
на тези две съществени гледни точки 
може да се нарече интегрален подход 
[10,20].

Първо за комплексността. Инди-
видуалният начин на живот на спор-
тиста представлява самата основа, 
върху която се надграждат всички 
усилия и методи за усъвършенстване 
и възстановяване [5,6,12,26,30,31]. Тук 
предлагам следната несложна класи-
фикация на „съставките” на начина на 
живот:

1. Регулиране на дейностите и по-
чивката. Макар смяната на различни-
те физически активности и общото 
на физическото натоварване с умст-
вено да е отдавна известен принцип, 
той невинаги се прилага оптимално. 
Важно е да се включи и разбирането 
за важността от смяна на обективно 

насочената със субектноориентира-
ната активност, т. е. на преоблада-
ващите функции на лявото мозъчно 
полукълбо с такива, ангажиращи пове-
че дясното. А това на практика озна-
чава включване на повече игрови еле-
менти към „сухите” тренировки и 
добавяне на елементи от изкуството 
или от подходящи психорегулиращи 
техники към интелектуалното обу-
чение [13,20]. Друг незаменимо важен 
фактор от тази група е пълноценни-
ят сън. Емпирично отдавна се знае, а 
сега е убедително доказано и от нев-
рофизиолозите, че сънят между 22 и 
1 ч. е най-ценен - поради ключовата 
роля на неврохормоните – допамин, 
серотонин, норадреналин и др., които 
възстановяват депата си най-вече по 
това време.

2. Хранене. Но дори сънят да е 
започнал навреме, той няма да бъде 
пълноценен, ако последните 60-90 мин 
преди лягането организмът е бил на-
товарен чрез преяждане. Обилната 
закуска от концентрати също не е 
най-доброто, макар че е важно да се 
поемат определено количество въгле-
хидрати (най-полезни са плодовете), 
незаменими аминокиселини, витами-
ни, минерали и, разбира се, течности 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: храненето, билковите и етерично-маслени продукти, съединителнотъканна малостойност.
KEY WORDS: diets, herbal and essential oil products, connecting tissue inferiority.

Интегрални природни комплекси 

за повишаване на спортната 

резултатност в хармония с 

дългосрочното здраве

РЕЗЮМЕ

При здравните препоръки към спортистите все още се подценя-
ват важни указания за правилния начин на живот и не се вземат 
предвид важни индивидуални физиологични и психологични различия. 
Авторът дава конкретни примери във връзка с общия режим, хра-
ненето, билковите и етеричномаслени продукти; с няколко типоло-
гични разработки и новите данни за съединителнотъканната ма-
лостойност. Той препоръчва цялостна стратегия за подобряване 
на спортните постижения, паралелно със здравното усъвършенс-
тване, започвайки от подбора и началното обучаване на кандида-
тите и стигайки до индивидите с върхови постижения.  

SUMMARY

Integral natural programs for increasing our athletic effectiveness in 

harmony with a long-term health

In health recommendations to sportsmen essential aspects are underestimated. 
Not enough attention is paid to the proper way of life, and the individual 
physiological and psychological differences are not taken into consideration. 
The author gives directions for appropriate regime, diets, herbal and essential-
oil products in correspondence with some typological classifications and new 
researches on weakness of connecting tissue. He recommends a complete 
strategy for improving the athletic achievements along with a health prosperity. 
The application of this strategy is to start with the selection of the future 
sportsmen, continue during their training and end with the support to the 
individuals with high achievements.

Д-р Димитър Пашкулев
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(обезводняването през нощта варира 
от 1/2 до 1 литър). Днешната дието-
логия потвърждава древните разбира-
ния на индийската Аюрведа, че най-го-
лямото количество храна следва да се 
приема около обяда или рано следобед 
[14,28]. (Сега се знае, че ензимната хра-
носмилателна активност тогава е 
най-висока.) Важен принцип е употре-
бата на максимално разнообразие от 
сурови и щадящо обработени зеленчу-
ци (българските имат забележително 
богат състав [17]), към които все по-
често се препоръчват като изгражда-
щи и енергийни фактори цялостните 
натурални добавки от рода на кълнове, 
цветен прашец, пчелно млечице, водо-
расли и бирена мая. В действителност 
аз бих посъветвал специалните спорт-
ни храни да се приемат в дози, доста 
по-малки от обичайно препоръчаните 
– това е възможно именно чрез горни-
те и други подходящи продукти.

3. Природни физикални фактори 
[5,6,7,12,22,25,31]. При сегашните ус-
ловия чистата вода би следвало да се 
ползва най-свободно за постигането 
на цели като вътрешно хидратиране, 
външна чистота, релаксиращи проце-
дури и закаляване. Въздухът, особено 
ако включва особено важни дихателни 
техники, е добре да се поема най-ин-
тензивно в часовете, когато атмос-
ферата е естествено най-чиста, дори 
и в градовете – това е ранната сут-
рин. От друга страна високопланинс-
ките и морските лагери предлагат не 
само повече кислород, но и повече леки 
йони – „витамини на въздуха”. Слънче-
вите лъчи следва да се дозират внима-
телно поради напредващото разру-
шаване на озонния атмосферен слой. 
Много полезно е слънцето сутринта, 
също тогава е най-силно и укрепващо-
то въздействие на ходенето с боси 
крака, както и на балансираната гим-
настика с включване и на масажи или 
самомасаж.

4. Психорегулация [5,6,12]. Рав-
новесието в емоционално-волевата 
сфера, така полезно и за здравето, и 
за стабилната резултатност в спор-
та, зависи от много и разнообразни 
душевни и умствени фактори. Дори 
и един от тях да не е налице, няма 
да можем да се похвалим с максимал-
но и едновременно хармонизирано 
отключване на енергийния ни резерв. 
Най-напред следва да сме стъпили на 
общата здравословна база, изградена 
чрез съблюдаването на изискванията 
в предните точки, от 1 до 3. Второ, 
важен е оптимистичният и заедно с 
това реалистичен светоглед, който 
би следвало да е основен приоритет 
и на родители, и на треньори още 
от ранните детски години. Трето, 

самият човек следва да е обучен на 
елементарни, но действени методи 
за психосаморегулиране, такива като 
автогенен тренинг, начални източни 
практики или елементарни похвати 
от нервнолингвистичното програ-
миране [5,6,7,12,16,20]. Четвъртото 
важно условие е социалният фактор, 
за който ще стане дума по-долу.

Специалните методи – както ин-
дивидуални, така и общностни – фор-
мално не са задължителни допълнения 
към индивидуалния правилен живот, 
но стават все по-необходими за пос-
тигането на високи резултати и за 
физическото и психичното устояване 
на екстремните натоварвания в съв-
ременния спорт. При тях комплексни-
ят подход се изразява с включване на 
взаимно допълващи се методи, част 
от които доскоро бяха отделяни в 
„съмнителната група” на т. нар. „ал-
тернативна медицина”. Но осъзнава-
нето, че здравето и добрата форма 
не бива да бъдат разпъвани на кръст 
между две взаимно изключващи се ал-
тернативи, бързо набира скорост и 
сред специалистите. Необходимо е 
да се прилагат разнообразни, прагма-
тично резултатни методи, независи-
мо откъде са призлезли те [1,6,7,10,12, 
20,23,30,31].

В този смисъл може да се споме-
не за практически безвредните (и 
непредставляващи допинг) билкови 
стимулатори: женшен, елеутерокок, 
магарешки трън, бабини зъби, роз-
марин, жълт кантарион, коприва и 
мн. др. (Съчетани например в лесно 
резорбиращия се течен екстракт 
„Пресотонин”.) Опитът ми е в полза 
на препоръката те да се пият главно 
през първата половина на деня, което 
съответства по-добре на физиологич-
ния 24-часов ритъм на активността, 
отколкото равномерния прием на 3 
пъти [10,11]. Съчетаването им с вече 
утвърдени антиоксиданти от рода 
на гинко билоба, проантоцианоиди 
(от бор, боровинка, арония или гроздо-
во семе), коензим Q-10 и мултивитами-
ни с минерали, както и с растителни 
ензими с широкоспектърно действие 
(бромелаин, папаин), значително пови-
шава резултантния ефект [1,11,24,29].

Други важни елементи за привеж-
дане на тялото и ума в оптимална 
готовност са източните и западните 
методи за мануална терапия, масаж, 
включително  рефлекторен, балнео-
логичните процедури и използването 
(главно за разтривки и инхалаторно) 
на подходящи етерични масла. Аро-
мотерапията е незаслужено подценя-
вано изкуство, което във водещи ин-
ститути по света се изучава с години 
[10,11,18,28]. У нас тя също вече навлиза, 

но следва да се популяризира възможно 
най-бързо. Основания за това ми дава 
над 10-годишният ми опит с етерич-
номасления масажен мехлем „Ревулзо-
фит”, показал висока ефективност в 
съчетание с вътрешни фитосредства 
– както за облекчаване на оплаквания 
от опорно-двигателния апарат, така 
и  за повишаване на спортната изд-
ръжливост, по-специално при футбо-
листи [11].

На трети план, но не и по значе-
ние, стои важността на околната об-
становка. Тя се състои от два аспекта 
– екологосъобразеност на постоянно-
то място на живот и труд и на мес-
тата, където се ползва отпускът; и 
преобладаващият социален климат, 
най-съществен при колективните 
спортове. Груповата синергия се пос-
тига трудно, но веднъж изградена, тя 
може да послужи даже като по-надеж-
ден пристан за трениращия, отколко-
то често неразбиращата го семейна 
среда. За по-пълноценно сближаване и 
вработване считам за много полезни 
определени практики от арттерапи-
ята и психодрамата като ролевата 
идентификация и  самоидентифика-
ция, въздействието на цветовете и 
музиката се считат за ключови ста-
билизиращи и изграждащи фактори в 
съвременната приложна психология 
[9,16, 20, 26].

Относно холистичността, „вер-
тикалната ос” на интегралния подход, 
най-напред е важно да се отчита со-
матичният тип. Една от най-преглед-
ните е морфофункционалната схема 
на Кречмер [8,10]. За изкушените от 
физиологията и биохимията ще са ин-
тересни и профилите според преоб-
ладаващата ендокринна активност 
и съотношението между телесните 
химични съставки [14,27,29]. Не само 
теоретичен интерес би представля-
вало съпоставянето на тези системи 
с хилядолетната система на аюрве-
дичните типове [10,28]. При послед-
ните са разработени подробно чисто 
практическите съобразявания със съ-
ответния конституционелен тип: ка-
чества като бързина, издръжливост, 
гъвкавост; болестни предразположе-
ния; превантивни и терапевтични 
акценти в области като диета, фи-
тотерапия, етерични масла, бани, фи-
зически, дихателни и умствени техни-
ки и др. Подобен разгърнат подход в 
по-ново време се опитват да осъщес-
твят някои западни и японски автори 
и по отношение на връзката между 
кръвните групи и състоянието на орга-
низма [2,10]. Изследванията ми в тази 
посока не са много напреднали, но и 
от досегашните резултати мога да 
свидетелствам за перспективността 
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и на този подход в някои основни на-
соки, макар че подробностите в пре-
поръките на много места си остават 
с недоказана стойност. Още по-диску-
табилни в научния свят, но интересни 
като възможни перспективи са част 
от модерните схеми за еволюцията 
на съзнанието и за „холографската все-
лена” [19,20]. Пак главно в сферата на 
психологията, задълбочената система 
на енеаграмите дава на специалиста 
едно „по-обемно” разбиране за разли-
чията в мотивациите и поведението 
на индивидуалностите [9].

По-приземено настроените спор-
тни лекари и педагози могат да обър-
нат внимание на някои важни струк-
турни предразположения, например 
срещащата се в над 5% у нас съедини-
телнотъканна малостойност [4]. Тре-
вожно е масовото пренебрежение към 
този синдром, тъй като притежава-
щите го често са по-бързи и гъвкави 
от останалите, но въдворяването им 
в режим на спортно свръхнатоварва-
не може да доведе до сериозни нару-
шения не само на опорно-двигателни-
те структури, но и на кръвоносните 
съдове и вегетативните нерви, а в 
екстремни случаи – дори да предизви-
ка остър сърдечен инцидент (поради 
нерядко срещащия се в случая митра-
лен пролапс). Във връзка с това си зас-
лужава да се отбележи и сериозният 
спад в пропедевтичната екзактност 
на медицинските специалисти, които 
разчитат все повече на лаборатор-
ните и апаратните изследвания и не-
рядко забравят да обърнат внимание 
на доловимите със собствените им 
сетива признаци, така добре описани 
от класическите древни и съвременни 
автори [21,22].

И по-обективно, и по-субективно 
настроените изследователи и консул-
танти си заслужава да обърнат вни-
мание на бързо развиващия се раздел 
на психосоматиката [3,5,6,20]. Оказва 
се, че според видими особености на 
физиката и болестните предразполо-
жености могат да се правят предпо-
ложения за явни или скрити психодоми-
нанти (например за гняв при налични 
жлъчно-чернодробни проблеми или скъ-
перничество при хроничен запек). Вяр-
но е и обратното – ако знаем преоб-
ладаващата емоционална настройка, 
можем във висок процент да предс-
кажем и „слабите места” в организма 
на съответния човек. Всичко това е 
не само интересно, но и много, много 
важно в чисто приложен аспект!

Как обаче наистина да се обръща 
внимание на толкова много фактори 
и методи за преценка и да се оползот-
воряват съответните разнообразни 
препоръки? Считам, че това не е уто-

пично стремление, но при условие че 
се обхванат всички възрасти от раз-
витието на индивида:
� Вътреутробният период - чрез 

предварителни указания за многост-
ранна съвместимост и оптимален 
начин на живот на родителите, с ог-
лед на важността на състоянието, 
в което детето се зачева (което е 
ключово според бурно развиващото 
се направление за пренатално възпи-
тание) и факторите, въздействащи 
по време на бременността.
� Ранната детска възраст - офор-

мянето на органите и системите 
върви паралелно с психологичното из-
растване и е време да се поставят ос-
новите на повечето здравнохигиенни 
навици.
� Училищната възраст - много 

важна за социалното вграждане на 
детето и обикновено за първоначал-
ната физическа подготовка, въз ос-
нова на която се прави и подборът 
на треньорите. Силно се препоръчва 
разнообразието в заниманията, вклю-
чително към физкултурата да се при-
бавят преимуществата, които дава 
такъв интелектуален спорт, какъвто 
е шахматът.
� Младежката възраст – за повече-

то спортове върхова по отношение 
на постиженията, но подвеждаща по 
отношение границите на издръжли-
востта. Перспективно е да се обърне 
по-задълбочено внимание на индивиди-
те, способни на върхови постижения 
– предмет на т. нар. „нова” наука - „ак-
меология” [26]. Разкриването на ком-
плексните механизми на „явлението 
шампион” е в състояние да помогне за 
разгръщане на скритите потенциали 
и у част от по-посредствените, но 
мотивирани за усъвършенстване учас-
тници.
� Средната и напредналата въз-

раст – когато преустройството към 
все по-слаба състезателна активност 
се придружава от  недооценявани по 
сложност кризи. Загубата на смисъл, 
физическото „разплуване” и патоло-
гизиране и трудностите в професи-
оналното преориентиране са само 
някои от „подводните камъни” на 
този жизнен преход. Най-благоприят-
ната реализация често е свързана с 
практикувания през по-активните 
възрасти спорт – независимо дали в 
треньорската, рехабилитаторската 
или журналистическата област. Но 
как да си остане човек пълноценен? С 
този въпрос отново се връщаме към 
осъществения на дело интегрален под-
ход, който може и трябва да заема все 
по-централно място в спортната ме-
дицина, психология, педагогика и състе-
зателна практика.
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Ерготерапията - лечение 
чрез дейности

РЕЗЮМЕ

Студията за ерготерапията се състои от четири части. Те ще 
бъдат публикувани в следващите четири броя на списанието. Ер-
готерапията използва целенасочени действия при индивиди, които 
са с ограничения от физически травми и болести, психологични 
дисфункции, заболявания на развитието или обучаването. Целта на 
ерготерапията е да увеличи независимостта на хората с увреж-
дания, да ги предпази от усложнения и да укрепи здравето им. Спе-
цифичното ерготерапевтично обслужване включва: обучаване във 
всекидневните умения; развитие на сетивните и двигателните 
умения и на сензорните възможности; развитие на игрови умения 
и такива, запълващи свободното време; създаване, производство 
и приложение на ортотични и помощни средства и екипи; научаване 
на специфични умения и упражнения за улесняване изпълнението на 
дейности; прилагане и интерпретиране на тестове за оценка на 
мускулите и движенията и приспособяване на околната среда към 
наличните увреждания на хората. Това обслужване се провежда ин-
дивидуално, на групи или чрез социалните служби и програми.  

SUMMARY

Occupational therapy – threatment by means of ocupations

The study of Occupational therapy held of four parts. They will be publish 
in the next four numbers of the journal. Occupational therapy is the use 
of purposeful activity with individuals who are limited by physical injury 
or ilness, psychological disfunction, development or learning disabilities 
in order to maximize independence, prevent disability and maintain 
health. Specific occupational therapy servises include: theaching daily 
living skills; developing perceptual-motor skills and sensory integrative 
functioning; developing play skills and prоvocational and leisure capacities; 
designing,  fabricanting or applying selected orthotic and prosthetic 
devices or selective adaptive equipment; using specifically designed 
crafts and exercises to enchance functional performance; administering 
and interpreting tests such as manual muscle and range of motion, and 
adapting enviroment for the handicapped. These services are provided 
individually, in groups, or through social systems and programs.

Проф. д-р Иван Топузов Първа част 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Професията и специалността 
ерготерапия (ЕТ) се появя-

ват за пръв път в англоезични-
те страни САЩ и Великобрита-
ния под названието Occupational 
therapy. Оccupation означава да 
бъдеш зает, работещ, ангажиран 
с нещо. Оттук произлиза и опре-
делението на ерготерапията, а 
именно: чрез работа и ангажиране 
с дейности на човека, на неговата 
мисъл или на вниманието му да се 
постигне лечебен ефект. 

В повечето европейски стра-
ни тази специалност се назовава 
ерготерапия (Ergotherapia), което 
буквално означава лечение (лат. 
therapia) чрез работа (гр. ergon). 

Началото на тази специалност 
поставят жени.  През 1905 г. ме-
дицинската сестра Сюзън Трейси 

въвежда изпълнението на дейнос-
ти от пациентите на една пси-
хиатрична клиника в САЩ. Тя им 
подбира дейности, съобразявай-
ки се с техните лични желания и 
интереси,  които те извършват 
под нейно ръководство. Сюзън 
Трейси през 1906 г. провежда пър-
вите курсове за студентки ме-
дицински сестри. Малко по-късно 
(1908 г.) Джулия Латроп и Рабби 
Хирш провеждат курс за социални 
работници, а преподавателката 
Грейс Фийлдс въвежда редовно 
обучение по ерготерапия за меди-
цинските сестри. Инструкциите 
са в обучение по игри, работа, ле-
пене на хартия и картон, работа 
с кожа, дърво и метал. Заедно с д-
р Дънтон публикуват и първата 
книга по ерготерапия през 1915 

година. Залегналите в нея девет 
принципа се доближават до днеш-
ните разбирания за значението 
на ерготерапията и дейностите, 
които се използват при хора с ув-
реждания.  

 През 1913 г. Елеонор Слагъл при-
лага методиката си при шизофре-
ници в новата и най-модерна то-
гава в САЩ психиатрична клиника 
на  болницата “Джон Хопкинс” в 
Балтимор. Техниките на ерготе-
рапията дотолкова се развиват 
и напредват през този период, 
че до 1940 г. тук не са прилагани 
транквилизатори и електричес-
ки шок при шизофренно болните. 
Елеонор Слагъл до такава степен 
планира времето и дейностите 
на пациентите, че го запълва с по-
лезни дела  в 24-те часа на дено-

Наука, посветена на хората с увреждания
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нощието. Пациентите започват 
да се самообслужват  - те стават 
сутрин и сами правят своя тоа-
лет, миене, къпане, хранене, по-
чистване на двора, оправяне на 
леглото, ходят на разходка и дори 
спортуват. Целта е да се стиму-
лират пациентите да влизат в 
контакт с околната среда и да я 
използват в ежедневието си. Тук 
те се социализират и започват 
да контролират емоциите си, за 
което помагат постоянните им 
контакти с другите (6,7). 

Така тези няколко прогресивно 
мислещи американски дами поста-
вят началото на ерготерапията 
още в началото на ХХ век. През 
1923 г. се учредява АОТА - Амери-
канска асоциация на ерготерапев-
тите (9).         

Използването на ерготерапия-
та като “терапия на дефектите” 
- за физикална рехабилитация на 
пациенти с телесни (соматични) 
заболявания в Европа започва по 
време на Първата световна вой-
на. Причината да се обърнат ле-
карите към нея е огромният брой 
инвалиди в резултат на военните 
действия по европейските фрон-
тове. В края на войната по родни-
те си места се завръщат много 
инвалидизирани войници, които 
се нуждаят от рехабилитация и 
подкрепа. Така в Европа се стига 
до концепцията за ерготерапи-
ята като преобучаване на хора, 
загубили своите способности, или 
трудотерапия за хората с телес-
ни увреждания. Като такава се за-
ражда във Франция през 1914 г. и 
във Великобритания през 1915 го-
дина.  Последват ги Дания, Белгия, 
Холандия, Швеция, Германия и др. 
Като професия ерготерапията е 
утвърдена в повечето европейс-
ки страни  от 1950 година. Днес 
тя е една от най-бързо разраст-
ващите се професии - повече от 
50% ръст за последните 5 годи-
ни. В момента в Европа работят 
120 000 ерготерапевти, което 
е показател за значимия принос 
на професията в обществото. В 
много от страните ерготерапия-
та е регулирана професия съгласно 
Генерална директива 89/48/ЕЕС. 
През 1994 г. е учредена  ЕNОТНЕ - 

Европейска мрежа за ерготерапия 
във висшето образование (1,2).

През учебната 2004-2005 г. в 
Медицинските университети 
в София и Плевен започна обу-
чение на първите студенти с 
висше образование (бакалавър) 
по специалността “Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия”. 
Специалността е съгласувана с 
двете министерства - на образо-
ванието и на здравеопазването, 
като завършилите специалисти 
ще притежават диплома за вис-
ше медицинско образование.  Те са 
медицински специалисти и имат 
правото да работят като таки-
ва в сферата на здравеопазване-
то.        

Според последната за момен-
та в Република България Класи-
фикация на областите на обра-
зованието, професионалните 
направления и специалностите 
на висшето образование за обра-
зователно-квалификационните 
степени (2006 година), специал-
ността “Медицински рехабили-
татор ерготерапевт” се намира 
в Област на образованието № 72 
“Здравеопазване”, Професионално 
направление № 726 “Физиотера-
пия и рехабилитация”, като сама-
та специалност има № 726 100.        

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ЕРГОТЕРАПИЯТА

Сред главните й цели при рабо-
та с хората с увреждания, нарича-
ни клиенти или пациенти, се отк-
рояват поне три – отвличане на 
вниманието, емоционално изразя-
ване и изграждане на умения. 

Отвличане на вниманието  
(отклоняване, разсейване) има за 
цел да насочи мисълта на човека с 
увреждане в друга посока, като го 
отклони от неговия здравословен 
проблем. Това може да стане чрез 
пренасочване към други теми, за-
нимания, дейности, забавления. 
В т. ч. изкуства (музика, танци, 
рисуване), овладяване на занаяти 
или спортуване. Ерготерапевтът 
поставя конкретни задачи за из-
пълнение, които насочват клиен-
та да мисли за тяхното реализи-
ране. Опитът показва, че т. нар. 
развлекателна терапия по-трудно 

повлиява симптомите (болката, 
физическия недъг), а по-лесно про-
меня усещането за тях, води до 
чувството, че нещата са вече 
по-добре. Човекът става по-мал-
ко тревожен, уязвим, затворен, 
потиснат, по-малко нещастен. В 
САЩ здравната каса плаща за дос-
тигането на едно състояние, на-
ричано “усещане за щастие”.

Емоционално изразяване (кре-
ативна експресия) - това е твор-
ческа пренагласа на личността, 
навлязла в практиката от тео-
рията на Зигмунд Фройд за само-
анализата. Чрез творчески изяви, 
ръководени от ерготерапевта, 
клиентите/пациентите изразя-
ват своите мисли, становища, 
чувства и идеи (егото си). Така 
те повторно преживяват нат-
рупаното в тях. Например, като 
нарисуват това, което им се 
иска в момента, клиентите изра-
зяват вътрешното си състояние, 
а психолозите си правят изводи 
за тяхното състояние, мечти, 
желания, тревоги, страхове и т. 
н. Известно е, че сетивата чрез 
навлизащата през тях сензорна 
информация влияят върху мозъч-
ната дейност.   

Изграждане на умения -  това 
е основна задача на ЕТ. Изпълнени-
ето на дейности е свързано с вла-
деенето на умения. За да извър-
ши поставената му като задача 
дейност, клиентът/пациентът 
трябва да притежава умения. 
Ако ги няма – те трябва да се из-
градят наново, ако ги е загубил в 
резултат на увредата (болест-
та), трябва да се възстановят 
отново. Тук на първо място вли-
зат дейностите от ежедневния 
живот - ДЕЖ. Самообслужването 
е от изключително важно значе-
ние за независимостта на всеки 
човек. Изграждането на умения 
винаги започва първо с дейности-
те по самообслужването (обли-
чане, миене, хранене и т. н.). На 
второ място са дейностите по 
самоиздръжката на човека - про-
изводството и изкарването на 
материални средства, и на тре-
то идва запълването на свобод-
ното време с игри и занимания, 
които също целят възстановява-
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не. Изграждането на умения има 
за задача да възстанови ролята на 
индивида в обществото, семейс-
твото, колектива. Всеки човек 
изпълнява много роли в живота 
си (работник, съпруг, баща, глава 
на семейство, спортист и т. н.). 
При увреждането много често се 
загубват част от ролите. Задача 
на ЕТ е да се опита да ги възста-
нови (3,8). 

ЕРГОТЕРАПИЯТА КАТО ПРОФЕСИЯ

Всяка нова професия би тряб-
вало да предлага на клиентите си 
(клиенти, пациенти, жители, сту-
денти и т. н.) услуги, които да са 
уникални и по-различни от услуги-
те, които предлагат съществу-
ващите вече други професии. Ер-
готерапията е възникнала като 
самостоятелна професия именно 
защото тя предлага на хората 
с увреждания, наричани по-рано 
инвалиди, по-различни услуги. 

Ерготерапията е професия, 
която смята, че хората трябва 
да могат да извършват опреде-
лени дейности, да притежават 
известни умения, навици, да вла-
деят рутинни действия, да из-
пълняват задачи и роли, при това 
на изискващото се ниво, което е 
свързано с техните лични нужди 
и околната им среда. Лицата с 
умствени (ментални) проблеми, 
които се сред клиентите на ерго-
терапията, невинаги изпълняват 
адекватно това, което се очаква 
от тях.  В страните с развита ер-
готерапия ерготерапевтите се 
опитват да развиват програми с 
оглед да успяват да подпомогнат 
всеки човек, който се нуждае. Така 
че той да се обучи на индивидуал-
ни умения и да усвои колективни 
действия, за да заеме ролята си, 
която би могъл да изпълнява в об-
ществото, за да е удовлетворен 
от живота. Една такава програ-
ма е винаги конкретна и в начало-
то семпла - тя е едно простичко 
описание на дейностите, които 
ще трябва да извършва човекът 
в 24-те часа на денонощието. 
Като тези дейности са съобразе-
ни с индивидуалните му интереси 

и неговите реални възможности. 
Самата програма се съгласува с 
човека, който ще я изпълнява, 
тя е продукт на съвместното 
обсъждане на ерготерапевта и 
клиента. На първо място се пос-
тавят уменията, свързани с лич-
ното здраве и доброто същест-
вуване, по-комфортния му начин 
на живот и неговото удовлет-
ворение от живота, от това, че 
той може да се справя сам с все 
повече дейности и се чувства не-
зависим. Постиженията на един 
клиент са от особено значение 
не само за него, но и за неговите 
близки, общината и обществото 
- те са желани от политическата, 
икономическата и културалната 
околна среда (4,5).

Околната среда според ерго-
терапията може да улесни или 
затрудни пациента/клиента, по-
ради което сред задачите на ер-
готерапията е да я направи така-
ва, че да облекчи изпълнението на 
поставените задачи. В заключе-
ние, това са аспектите от дей-
ности, които са характерни за 
ерготерапията. Тя е професия за 
подпомагане на човека, за укреп-
ване на неговото здраве, добро 
съществуване и удовлетворение 
от живота. С общите усилия на 
ерготерапевта се постига усеща-
нето за по-добро съществуване, 
повече комфорт, майсторство, 
компетентност, самостоятел-
ност, постижения и баланс в лич-
ния живот. Отнася се до само-
обслужването и дейностите от 
ежедневния живот, развитието 
на личните умения, организиране-
то на уменията в роли, създаване-
то на трудови и професионални 
навици, уплътняването на свобод-
ното време по интереси, работа 
и игри и т. н. Широките възмож-
ности за избор, които предлага 
ерготерапията на клиентите си, 
в своята практическа дейност са 
предпоставка за перспективите 
на тази професия. 

КОНТИНГЕНТИ НА 
ЕРГОТЕРАПИЯТА

Нейн обект са всички хора с 

увреждания, нуждаещи се от под-
крепа и рехабилитация, с цел въз-
становяване на здравето и връ-
щането им в обществото като 
пълноценни хора. Един анализ оба-
че показва, че от ерготерапия се 
нуждаят най-много някои възрас-
тови контингенти и също така 
някои нозоологични единици, ко-
ито представляват основният 
процент от нейните обекти.

Според АОТА (1981), ерготера-
пията работи с  индивиди (деца и 
възрастни), които са с физически 
увреждания или заболявания, психо-
логически разстройства, болести 
на развитието или обучението, а 
също със стари, бедни и културно 
изостанали хора.

Основните контингенти, с 
които работи ерготерапията, са 
децата и подрастващите (детс-
ко-юношеска възраст), възрастни-
те и старите хора (напреднала-
та възраст) и хората от всички 
възрасти с психични и физични 
увреждания. 

Уврежданията и нозоологич-
ните единици, с които най-вече 
работят ерготерапевтите, са 
характерните за двете възрас-
тови групи (деца и стари хора) 
увреждания и заболявания, както 
и най-често срещаните психични 
отклонения. Сред нозоологията 
типични  за хората в зряла и сред-
на възраст са някои заболявания 
(увреди) на опорно-двигателния 
апарат, сърдечно-съдовата, нер-
вната и ендокринната система 
и др.

         
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО

Страните, които имат добре 
развита ерготерапевтична прак-
тика, са стигнали до извода, че 
от ерготерапията обществото 
им печели. При това в много по-
соки. Ще изредим част от положи-
телните за обществото ефекти 
и насърчителните за ЕТ ползи:

� Повече хора се самообслуж-
ват, имат по-големи възмож-
ности, работят, самоиздър-
жат се, не се нуждаят от 
помощ, личен асистент (гле-

ТРУДОВА МЕДИЦИНА
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дач), обслужващ персонал, дър-
жавна помощ и средства.

� Увеличава се производствени-
ят потенциал на държавата 
чрез завръщането на работа 
на повече хора.

� По-малко на брой са безнадеж-
дните хора, които иначе са 
безпомощни и нещастни през 
целия си живот.

� Бариерите пред много хора 
намаляват - те се движат, 
общуват, използват околната 
среда, не се срамуват от себе 
си.

� Обществото е по-спокойно, 

защото повече хора се усе-
щат достойни, пълноценни, 
което се отразява на емоци-
оналния комфорт и на здра-
вите около тях, тъй-като 
нещастните хора са част 
от техните семейства, при-
ятели и близки.

- Качеството на живота се 
увеличава, в обществото има 
повече достойнство, гордост, 
задоволство от решените 
проблеми на хората.

Ще цитирам един неволно под-
слушан от мен монолог пред ико-

ната на Исус Христос в храма на 
Рилския манастир:

 Бащата на неподвижно (в ко-
личка доведено) дете с ДЦП се 
обърна към Господ с думите:
 “Господи, Ти, който си създал 

така съвършен света наоколо, 
защо създаваш и толкова не-
щастни същества?”    
И си отговори сам:

 “Разбрах Господи, Ти създаваш 
недъгавите и нещастните, за 
да провериш дали ние, здрави-
те, сме достойни за това, ко-
ето си ни дал.”
Наистина, достойни ли сме?!
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Проф. д-р Иван Топузов, дм, дпн,
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Българското дружество по ортопедия и травмато-
логия и Секцията по артроскопска хирургия и спортна 
медицина организираха от 11 до 14 октомври 2006 го-
дина Втори международен симпозиум по артроскопия. 
Красивият и уютен хотелски комплекс “Ривиера” във 
Варна предостави отлични условия за научна дейност 
и отдих на повече от 160 участници от Австрия, Гер-
мания, Гърция, Италия, Македония, Словения, Републи-
ка Хърватска, Швейцария, Япония и България. Водещи 
световни специалисти представиха пред аудитория-
та резултатите от лечението на патологията на ра-
мото, коляното, лакътната и тазобедрените става. 
Участниците в симпозиума – млади лекари ортопеди 
и травматолози от България и съседните балкански 
страни, имаха възможността да дискутират с лекто-
рите такива актуални проблеми като първична и реви-
зионна реконструкция на предната кръстосана връзка 
на коляното, артроскопската хирургия на тазобедре-
ната и лакътната става, реконструктивни операции 
на рамото, проблеми на пателофеморалната става и 
хрущялното оздравяване. 

Двадесет фирми, специализирани в производството 
и разпространението на ендоскопска и друга апаратура 
и инструментариум, представиха най-новите си продук-
ти в изложба и специално организирани курсове. Привле-
кателна социална програма за чуждестранните гости и 
участниците от България позволи на всички да се насла-
дят на красотите на българската “Ривиера”.

От 14 до 17 ноември 2007 година във Ваканционния 

Втори международен симпозиум по артроскопия 
11-14 октомври 2006 г., Варна

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

комплекс “Ривиера” ще се проведе Трети международен 
симпозиум по артроскопска хирургия и спортна медици-
на. Добре дошли на тази тридневна интензивна научна 
среща, утвърдила се вече в международния календар на 
научните прояви, която ще бъде специално подкрепена 
от Европейската асоциация по хирургия на рамото и ла-
кътната става (SECEC/ESSSE).  

За контакти: Иван Зюмбилски 
Orbita World Travel OOD - Pleven 
5800 Плевен,ул. „Заменхоф” 3 Тел/Факс 064 833 288
e-mail: orbitapl@yahoo.com
Доц. д-р А. Аспарухов, дмн,
председател на организационния комитет 
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ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТКИКА

АМСАТ 

Всеки тест за натоварване се 
извършва в три фази:
� фаза базово обследване - 

изходно състояние;

� фаза реакция - изследване 

непосредствено след нато-

варването, което показва 

отговора на организма;

� фаза възстановяване - 

количествена характе-

ристика на резервните 

възможности на човека 

да се възстановява след 

натоварване.

Компютърната система за ди-

агностика АМСАТ се използва в 

повече от 50 страни в света. 

Тя не е панацея в диагностика-

та, но дава на лекаря уникал-

ната възможност да осъщест-

ви донозологична диагностика 

и да излезе от двоичния под-

ход към пациента: здрав или 

болен.  

АМСАТ - система за експресна 
диагностика на функционалното 
състояние на организма 

АМСАТ ПОЗВОЛЯВА:

� Получаване на информация за 

функционалното състояние на ор-

ганизма с отдиференциране на със-

тавните части на сомата - дерма-

том, миотом, склеротом, както 

и на висцералните органи, като 

отразява физиологичните им осо-

бености и патологичните откло-

нения от нормата.

� Откриването на първопричина-

та на заболяването.

� Контролиране процеса на лече-

ние и оптимизиране на терапията 

в съответствие с реакцията на 

организма.

� Да се лекува и болният, и болест-

та, т. е. да се замени тясноспециа-

лизираната терапия със системна.

� Да се диференцира терапията в 

зависимост от характера на забо-

ляването – хронично или остро.

� И накрая - да се реши проблемът 

с “незапалените светлини и спусна-

тите завеси” в първите две дейс-

твия от спектакъла на болестта.

АМСАТ позволява да се вдигнат 

завесите и  да се запалят светли-

ните още в началото на първото 

действие от безсимптомния, док-

линичен етап на заболяването.

РЕЖИМ НА ИЗСЛЕДВАНЕ СТАТИКА

Први етап: Оценка на функционалното състояние на организма 
като цяло.
Втори етап: Анализ на функционалното състояние на системи-
те на оганизма.
Трети етап: Анализ на функционалното състояние на органите.
Четвърти етап: Медицинско заключение и препоръки. 

РЕЖИМ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКА

Предназначен за получаване на количествена и качествена оценка 
на измененията в органите и системите на организма в ре-
зултат на някакви въздействия - физическо и емоционално на-
товарване, физиотерапевтични процедури, прием на лекарства, 
влияние ня професионални и екологични фактори, през някакъв 
промеждутък от време.

В последно време в медицината все 
по-отчетливо се проявява тенден-

ция към подмяна на тесния нозологи-
чен подход при оценка на състоянието 
на пациента с  интегрална и системна 
оценка. Това предопределя повиша-
ване ролята на функционалната диаг-
ностика не само за оценка на общите 
параметри на организма, но и като 
средство за установяване на първоп-
ричината за заболяването.  
� Системата за компютърна 

диагностика АМСАТ е разработена в 
края на 80-те години на м. в. и е част 
от космическата програма на Русия 
(поради нуждата от експресна оценка 
на здравословното състояние на групи 
от хора, работещи в екстремни усло-
вия - авиатори, космонавти).
� Сертификационната апроба-

ция на апарата е проведена при про-
филактични прегледи на летателния 
състав на въоръжените сили на Русия 
и показва 79% съвпадение с данните 
от клинико-физиологичните изслед-
вания.    

За създаване на системата са из-
ползвани методите за функционална 

диагностика на Р. Фол, В. Шмид и Х. 
Пфлаум. 

Като изходна информация се изпол-
зват електрофизиологичните пара-
метри на биологически активни зони 
на кожата и свързаните с тях органи 
и системи. 

Извършва се многократно елект-
рическо сондиране по 22 направления и 
оценка на отклонението на обемната 
електропроводимост от нормите с 
методите на статистическия анализ. 
Снемането на информацията  се осъ-
ществява по адаптивен алгоритъм и 
отнема до 3 минути. 

Тест сигналът е абсолютно безв-
реден и не предизвиква дискомфорт. 
Форма на представяне на информа-
цията е изобразяване на  органите и 
тъканите, както и отклонението им 
от нормата върху “фантоми”. Този 
вид представяне е понятен както за 
лекаря, така и за пациента. Текстова 
информация коментира състоянието 
на функционалните връзки в организма, 
като диалоговият режим компютър 
- лекар - пациент позволява верифици-
ране на резултатите от анализа.   

� Дава практическа възможност за посто-
янно мониториране на състоянието на бол-
ния и рационализиране на лечението му до 
постигане на най-добър краен резултат.
� Позволява да се съди за реактивността 
на организма в съответствие със състояние-

то на защитната система, с напрежението, 
генерирано от огнищата или полетата на 
нарушението, както и с обмена в тъканите.
� Дава данни за механизма на вегетативна-
та реакция - нормоергия,  хипоергия (вагото-
нус) и хиперерергия (симпатикотонус).  М
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èÓÒÎÂ‰fl‚‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËflèÓÒÎÂ‰fl‚‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËfl
ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡
- ÔÂ‰Ë Ë ÒÎÂ‰ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ; 
- ÔÂ‰Ë Ë ÒÎÂ‰ ÎÂ˜ÂÌËÂ Ë ÎÂ˜Â·ÌË ÔÓˆÂ‰ÛË;
-  ÒÎÂ‰ ÌflÍÓÎÍÓ‰ÌÂ‚ÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡

ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Á‡ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡ Ì‡Û-
¯ÂÌËÂÚÓ – ÓÒÚÓ, ıÓÌË˜ÌÓ ËÎË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ
‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚Ó;

ÄåëÄíÄåëÄí

- ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÍÓÂÍˆËfl Ì‡ ÎÂ˜Â·Ì‡Ú‡ Ú‡ÍÚËÍ‡.  
ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌËflÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ ÔÓÁ‚Ó-
Îfl‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰flÚ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÏÂÌË ‚ Ò˙ÒÚÓ-
flÌËÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌËÚÂ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ
‰ÂÈÒÚ‚ËflÚ‡ Ì‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌË Ù‡ÍÚÓË – ÒÚÂÒ,
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÂÚ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÚÂ 24 ˜‡Ò‡.
èÓÏ‡„‡ Ì‡ ÎÂÍ‡fl ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Í‡ÚËÌ‡Ú‡ Ì‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ‰‡ ÔÓ„ÌÓÁË‡ ÔÂÒÔÂÍÚË-
‚‡Ú‡ Á‡ ÔÓÏflÌ‡ Ì‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ.

ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËflÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÏÂÌË ‚ ÔÓ-
ÌflÚÌ‡ Á‡ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ ÙÓÏ‡ ËÏ‡ ÌÂÏ‡Î˙Í ÔÒËıÓÚÂ‡-
ÔÂ‚ÚË˜ÂÌ ÂÙÂÍÚ, Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ÍÓ„‡ÚÓ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓÚÓ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò˙Ò ÒÛ·ÂÍÚË‚-
ÌÓÚÓ ÛÒÂ˘‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ˆËÂÌÚ‡. 

Ç˙‚Â‰ÂÌ‡ Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÍÓÂÍˆËfl ÔÓ ‚˙Á‡ÒÚ,
ÔÓÎ, ‚ÂÏÂ Ì‡ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÔÓ-
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Употребата на нестероидни про-
тивовъзпалителни средства 

(НПВС) най-често е свързана с желани-
ето за овладяване на болка от различ-
но естество. Според СЗО „Болката е 
неприятно сензорно и емоционално 
усещане, свързано с конкретна или 
предполагаема увреда.“ Експертите  
смятат, че болката е най-честият 
субективен симптом в медицината. 
Болката е това, което страдащият 
човек казва, че е. Тя е най-честата 
причина, поради която пациентите 
търсят медицинска помощ. Един на 
всеки шест пациенти, посещаващи 
ОПЛ или други специалисти, е с ос-
тра  болка, хроничната болка засяга 
~20% от населението. Ето защо във 
Великобритания само през 1999 г. са 
предписани 18,5 млн. курса на лечение 
с НПВС и тези прескрипции са стру-
вали 170 млн. английски лири. В тази 
сума не са включени разходите, нап-
равени за профилактика или лечение 
на страничните ефекти от страна 
на гастроинтестиналния тракт. 
Най-честите причини за предписва-
нето на тази група медикаменти са 
ревматоиден артрит, остеоарт-
рит, болки в кръста и травми. 

Основният патогенетичен ме-
ханизъм за възникване на болката е 
активиране на ензима циклооксиге-
наза (COX) в увредените клетки и 
синтез на простагландини. Същес-
твуват две изоформи на СОХ. COX-1 
се синтезира в бъбреците, стомаш-
ната мукоза и други органи. Важна 
е за нормалното функциониране на 
тези органи и участва също при 
тромбоцитната агрегация. Ако е 
блокирана, се нарушава целостта 
на тези органи - например уврежда-
не на стомашната лигавица. COX-2 
се синтезира предимно в мястото 

на възпалението. Активирането на 
синтезата на COX-2 представлява 
защитна реакция на тялото срещу 
увреди. 

Една възможност за класифици-
ране на НПВС е според степента на 
потискане на СОХ. Те се делят на:
1. НЕСЕЛЕКТИВНИ - (потискат 

главно COX-1): diclofenac, 
ketoprofen, ibuprofen, piroxicam.

2. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - (потискат 
COX-2 > COX-1): nimesulide, 
meloxicam. 

3. СЕЛЕКТИВНИ - (потискат 
основно COX-2): „коксиби”.
Лечението с НПВС винаги крие 

риск от гастроинтестинална ток-
сичност. Този риск е различен за 
отделните групи: най-нисък е при 
„коксибите”, но за съжаление при 
тях е възможна кардиотоксич-
ност, този риск е умерен при пре-
ференциалните и най-висок - при 
неселективните НПВС. През 2000 г. 
Rahme и сътрудници доказват, че 
от всеки похарчен долар в Канада 
за НСПВ шестдесет цента са израз-
ходвани за овладяване на странич-
ни ефекти. Те се срещат по-често 
при пациенти, използващи СОХ-1 
НПВС, особено ако не приемат ед-
новременно и гастропротектори. 
СОХ-2 НПВС са значително по-скъпи 
в сравнение с останалите медика-
менти от тази група. 

COXTRAL® е nimesulide, префе-
ренциален НПВС - блокира от 1,3 до 
2,5 пъти повече СОХ-2, отколкото 
СОХ-1. В обичайна дневна доза от 2 х 
100 mg дневно постига много добър 
и бърз аналгетичен ефект, както и 
противовъзпалителен ефект.

Блокирането на СОХ-2 (частич-
но и на СОХ-1) се осъществява на 
следните нива:

1. Централно - това се обясня-
ва с липофилните свойства на 
nimesulide и възможността лес-
но да преминава през кръвно-
мозъчната бариера. При това 
се разпределя там, където 
е необходимо, за да потисне 
провеждането на болковите 
инпулси.

2. Периферно - блокира СОХ, чие-
то производство е индуцирано 
от травма или увреда, и в съ-
щото време намалява болката, 
като блокира освобождаване-
то на хистамин и брадикинин.
COXTRAL® преференциален 

НПВС е с по-малко странични ефек-
ти от страна на гастроинтести-
налния тракт, но със същата ефек-
тивност, както старите НСПВ 
- честотата на гастроинтести-
налните нарушения е с 50% по-мал-
ка от тази на старите НСПВС.???

Световната здравна органи-
зация (WHO), Световната орга-
низация за изучаване на болката 
(IASP) и Европейската асоциация 
за изучаване на болката (EFIC) при-
еха с консенсус, че „Лечението на 
болката трябва да бъде универ-
сално човешко право”. Недоста-
тъчното облекчаване на болката 
в съвременните общества се счи-
та за показател за ниско ниво на 
развитие на медицината и здраве-
опазването, както и за нехуманно 
и неетично отношение към паци-
ентите. 

Прилагането на COXTRAL® 
(nimesulide) отговаря напълно на 
съвременния постулат “Терапия-
та с НПВС трябва да се базира на 
безопасността, тъй като няма 
клинически доказана разлика в 
ефикасността на НПВС.“

Използването на нестероидни 
противовъзпалителни средства 
трябва да се основава на 
тяхната безопасност
Д-р Любомир Чипилски
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Българската научна литера-
тура се обогати с публику-

ването на уникално издание 
на Института по експеримен-
тална морфология и антропо-
логия при БАН. То е озаглавено 
“Антропология на население-
то на България в края на XX 
век” под редакцията на чл. 
кор. Й. Йорданов, дмн. Пред-
ставените данни ще заемат 
своето достойно място във 
всички медицински специал-
ности, в спортната наука, 
ергономията, в различни про-
фесионални области, свързани 
със стандартизацията.

Това научно изследване 
представлява продължение 
на българските традиции във 
физическата антропология. 
Първото масово проучване 
на населението в тази насока 
е извършено от Й. Басанави-
чюс в Ломския район през 1889 
година. В началото на ХХ век 
акад. Ст. Ватев успява да об-
хване огромен брой лица (268 
353 човека), от раждане до 
60-годишна възраст. За съжа-
ление резултатите са публи-
кувани в пълен обем чак през 
1939 г. Редица учени предста-
вят свои резултати в научни 
съобщения, но следващото 
подобно задълбочено изслед-
ване е на акад. М. Попов. То 
е проведено в периода 1939-
1943 г. върху 10 000 човека и е 
публикувано като монография 
през 1959 г. Приносът на по-
сочените автори е огромен, 

тъй като техните данни слу-
жат като база за сравнение 
при всички следващи антро-
пологични проучвания у нас, 
за характеризиране на акце-
лерационните и секуларните 
промени, за прогнозиране на 
физическото развитие на на-
селението. През 60-те години 
на миналия век започва бурно-
то развитие на спортната 
антропология и създаването 
на морфологични модели за 
различните видове спорт. 
Интересите на голям брой 
учени в тази област (Кр. Кръс-
тев, П. Слънчев, Ек. Захарие-
ва, Н. Георгиев, М. Тотева и 
др.) ги насочват към съвмес-
тни проекти с Българската 
академия на науките. Плод  на 
това сътрудничество са три 
национални изследвания (1961 
г., 1970 и 1981 г.), при които 
освен показатели за физичес-
кото развитие и физическата 
дееспособност са включени 
ред функционални признаци. 
Настоящата монография с 
подробните си данни за годи-
ните в края на ХХ век е сво-
еобразен завършек на целе-
насоченото антропологично 
характеризиране на физичес-
кото развитие на българите 
през миналото столетие и 
база за сравнение при бъдещи 
наблюдения през настоящия 
ХХI век.

Искам още да подчертая, 
че в малко страни по света 
са публикувани трудове с на-

Рецензия на монографията 
“Антропология на 
населението на България в 
края на XX век”Проф. д-р Мария Тотева

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
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ционално значими антропо-
логични данни. Доколкото ми 
е известно, в нито една от 
източноевропейските стра-
ни не е провеждано подобно 
проучване за периода на пре-
хода между две социално-ико-
номически системи, каквото 
е времето през последното 
десетилетие на ХХ в.

Според мен по-важните 
достойнства и приноси, съ-
държащи се в настоящата 
монография, могат да бъдат 
формулирани, както следва:
� Основната част и гла-

вен научен принос са таблич-
но представени данни за 176 
антропологични признака, 
обособени в 12 тематични 
раздела, като за 35 от приз-
наците са съставени допълни-
телни таблици за категорий-
но характеризиране. Като се 
има предвид, че резултатите 
се базират на представител-
но научно изследване на  5290 
мъже и жени (30-40 години) от 
120 населени места на стра-
ната, монографията предс-
тавлява информативна банка 
от подробни антропологични 
данни.
� Самостоятелно значение 

има разделът за телесния със-
тав и соматотипа. За първи 
път в България се предлагат 
за публикуване представи-
телни резултати за калипер-
метрично определените ко-
личества и разпределение на 
подкожна мастна тъкан, за 
процента телесни мазнини и 
активна телесна маса. Според 
тях българските мъже имат 
21,3% телесни мазнини, като 
подкожната мастна тъкан 
е най-изразена в коремната 
област, т. е. централен тип 
разпределение, който е пре-
диспозиция за сърдечно-съдо-
ви заболявания. Българските 
жени са с 27,7% мастна маса, 
по-изразена по крайниците 
(особено в областта на бед-
рата), както и по корема. 
� Соматотипологичното 

характеризиране на израснало 

здраво население на страната 
по съвременната методика 
на Heath-Cartar допълва пър-
вите изследвания у нас сред 
4354 спортисти, извършени 
от М. Тотева.
� Досега у нас няма публику-

вани репрезентативни данни 
и описания на съответните 
методики за дерматоглифич-
ната и одонтологичната ха-
рактеристика на населението 
на България и представянето 
на такава информация допъл-
ва важна празнина в българс-
ката наука.
� Методичната част на 

монографията представлява 
съществен принос. На една 
страница заедно с метрични-
те данни са дадени названи-
ето на съответния признак, 
дефиницията му, методиката 
за изследване, ако е директно 
проучван, или формулата за 
изчисляване, ако е производен, 
мерните единици и фигурата, 
на която са показани антро-
пологичните точки, между 
които се извършва измерване-
то. Представянето по такъв 
изчерпателен начин на всич-
ко, което трябва да се знае и 
прилага при едно подобно изс-
ледване, прави монографията 
подробно ръководство за бъ-
дещи проучвания от различни 
специалисти.
� С особена голяма значи-

мост са резултатите и из-
вършеното им обсъждане за 
т. нар. секуларни (вековни) 
промени във физическото раз-
витие на българското населе-
ние през ХХ век. Сравнението 
с предишни мащабни изслед-
вания установява, че основни-
те антропологични признаци 
имат усилен растеж до 40-те 
години, след което акцелера-
цията намалява. Тя наново е 
с по-изразени положителни 
промени през 80-те години с 
постепенно затихване в края 
на века. Според авторите на-
селението на Република Бълга-
рия във възрастта 30-40 годи-
ни понастоящем е с ръст 171, 

47 см за мъже и 158, 58 см - за 
жени; начална фаза на първа 
степен свръхтегло (77,7 кг за 
мъже и 65,3 кг за жени), про-
порционално издължено и хар-
монично телосложение и ... т. 
н.
� Освен морфологични 

признаци са изследвани и ос-
новни физиометрични - пул-
сова честота, артериално 
кръвно налягане (систолично, 
диастолично и пулсово), жиз-
нена вместимост, сила на 
ръката. Те са представени 
както самостоятелно, така 
и в сравнителен план с други 
национални изследвания през 
миналото столетие.
� Важно достойнство в 

методично отношение е на-
чинът на провеждане на те-
ренното проучване. То е осъ-
ществено от постоянен екип 
антропометристи, специали-
зирани за измерване на опре-
делени групи от признаци. По 
този начин е минимизирана 
измерителната грешка и е 
осигурена повторяемост на 
резултатите. 
� Заслужава да се отбеле-

жи перфектното оформление 
на монографията. Тя е в 431 
страници, онагледена със 176 
таблици и много голям брой 
фигури, с паралелен български 
и английски текст и качест-
вена полиграфия, което поз-
волява да се ползва от широк 
кръг читатели.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Давам висока оценка на 
труда “Антропология на насе-
лението на България в края на 
XX век”, чрез който научната 
книжнина се обогатява с дан-
ни за съвременното ни населе-
ние. Получената информация 
може да се използва като нор-
мативна база в клиничната 
медицина, програми за здрав-
на превенция и спортни зани-
мания, оценка на секуларните 
промени и т. н.

Успех на изданието!
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Медицинската комисия на 
УЕФА организира поредния 

симпозиум за лекари на национал-
ни отбори и членове на национал-
ни медицински комисии. Традиция 
е да бъдат организирани на чети-
ри години, като домакин от 28 – 
30 ноември 2006 г. беше Турският 
футболен съюз. Петзвездният хо-
тел “Конрад”, разположен на Мра-
морно море, предложи перфектни 
условия за ползотворна дейност 
на участниците. Фактът, че е бил 
избиран за база при гостуването 
на отбори като “Милан” и “Ли-
върпул” допълнително създаваше 
футболна атмосфера. Официални 
представители на ръководство-
то на УЕФА бяха Сенеш Ерзик – ви-
цепрезидент, и Ларс Олсон – из-
пълнителен директор, а от ФИФА 
– д-р Мишел Догх и проф. д-р Юри 
Дворжак – председател на Меди-
цинската комисия.

В наситената научна програ-
ма  бяха разгледани тенденциите 
в областта на футболната меди-
цина 1986 – 2006 г. Основно бяха 
дискутирани футболният трав-
матизъм, допинг-контролът, вза-
имодействието между треньор 
и медицински екип. Водещи на 

сесиите бяха д-р Урс Фогел – пре-
седател на МК на УЕФА, проф. Ян 
Екстранд – травматизъм, д-р Жак 
Ленард – допинг. Голям интерес 
предизвика с представянето си 
д-р Ханс Гайер – Германия, Кьолн, 
относно допинг-кампаните на ма-
сово използваните хранителни 
добавки, произведени основно в 
Китай и Чехия. Както винаги впе-
чатляващо се изяви техническият 
директор на УЕФА Анди Роксбърг 
– бивш футболист и треньор на 
националния отбор на Шотлан-
дия, с невероятните си познания 
и опит в най-трудната област 
– взаимодействието между тре-
ньор, медицински екип и футболис-
ти. Неговата теза, че любовта 
и преданността към футбола са 
задължителни за работещите за 
феномена на XX век, заслужи апло-
дисментите на всички участници 
и това беше достоен финал на 
симпозиума. Особено внимание, 
най-голям интерес и  практическа 
полза имаше от дискусиите по гру-
пи. Представителите на България 
– д-р Михаил Илиев (доктор на на-
ционалния отбор) и д-р Валентин 
Матев – зам.-председател на Мед-
цинската комисия на БФС, учас-

твахме в дикусиите съответно 
на руско и английско говорещите 
групи. Обмяната на мнения отнас-
но практиката и проблемите на 
лекарите на най-високо клубно и 
национално ниво за сетен път ни 
убедиха, че практически разлики-
те между традиционно силните и 
организирани държави и тези от 
бившия социалистически лагер са 
основно във финансовите възмож-
ности. Опитът на колегите от 
разпадналия се СССР е значително 
по-скромен предвид малкия период 
от съществуването на национал-
ните им отбори. В неформалните 
разговори по време на официална-
та вечеря, в изключително атрак-
тивния музей на ретроавтомоби-
ли, беше обсъдено желанието им 
да присъстват на традиционна-
та конференция на футболните 
лекари в България. Медицинската 
комисия на БФС ще разгледа въз-
можностите с подкрепата на ръ-
ководството на БФС за провеж-
дането й в средата на май 2007 
г. Желание за участие и сътрудни-
чество изяви д-р Хелена Ереро от 
Медицинската комисия на УЕФА, 
което е признание за авторитета 
на българския футбол.

Четвърти медицински симпозиум на УЕФА
28 – 30 ноември 2006 г., Истанбул

Д-р Михаил Илиев, 

Анди Роксбърг,

д-р Валентин Матев
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