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БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Растежни фактори

РЕЗЮМЕ

Растежните фактори стимулират клетъчната и тъканната про-
лиферация, регенерация и диференциация, ускоряват зарастването 
на рани и модулират възстановяването на нервната тъкан. Изуча-
ването на растежните фактори в нормални и патологични процеси 
засяга много медицински дисциплини. Прилагането на растежни 
фактори може да е полезно за лечение на различни болести, но из-
ползването им сред спортисти за натрупване на мускулна маса е 
свързано със сериозни рискове за здравето.

SUMMARY

Endoscopic treatment of post-traumatic elbow stiffness

Growth factors encourage cell and tissue proliferation, regeneration and 
differentiation, accelerate wound healing, and modulate neural repair. 
Thus, the study of growth factors activity in normal biological processes 
and in desease processes has taken on many facets in a wide range 
of medical disciplines. Growth factors administration may become a 
useful treatment for several diseases, but their use among sportsmen for 
making muscles is associated with a lot of health risks.      

Проф. д-р Ваньо Митев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: растежни фактори, мускулна маса, растежен хормон.
KEY WORDS: growth factors, making muscles, growth hormone-GH.

Употребата на растежния 

хормон (growth hormone-GH) 

като допинг, във връзка със 

способността му да увеличава 

мускулната маса и да редуци-

ра мастната тъкан, определя 

интереса на спортната об-

щественост към растежните 

фактори (GF) (1). Целта на на-

стоящия обзор е да запознае 

читателите с характеристи-

ката на GF и да представи ос-

новните им групи.

GF са вещества, способни 

да индуцират или повлияят 

клетъчния растеж и дифе-

ренциация, с хормоноподобна 

структура и функция, но пове-

чето от тях не се натрупват 

във везикули и не се секрети-

рат в кръвообръщението. За 

да бъде едно вещество при-

числено към групата на GF, то 

трябва да отговаря поне на 5 

условия: 1) основната част от 

структурата му да бъде по-

липептидна; 2) биологичният 

отговор да започва от външ-

ната страна на прицелната 

клетка; 3) биологичният отго-

вор да следва формирането на 

специфичен комплекс между GF 

и съответния му рецептор; 4) 

специфичният хипертрофичен 

и/или хиперпластичен отго-

вор да е резултат от образу-

ването на фактор-рецепторен 

комплекс; 5) GF и техните ре-

цептори да се отстраняват 

от клетъчната мембрана чрез 

рецептор-медиирана ендоци-

тоза с резултат разграждане 

или рецепторно възстановява-

не (2).

Първият GF е открит като 

растежна активност, отде-

лена от саркомни клетки на 

мишка, стимулираща растежа 

на ембрионални нервни клетки 

от пиле. По време на пречист-

ването на този растежен фак-

тор на нервната тъкан (nerve 

growth factor-NGF) бе открита 

втора активност, която пре-

дизвиква отваряне на клепа-

чите и поникване на резци в 

новородени мишки и плъхове. 

Поради ефектите на този фак-

тор върху епителни клетки 

той бе наречен епидермален 

растежен фактор (epidermal 

growth factor-EGF) (3). Още в 

ранните дни на клетъчно кул-

тивиране бе установено, че 

серумът е важен за клетъчния 

растеж. Главната митогенна 

активност в серума бе уста-

новено, че се отделя от тром-

боцитите - platelet-derived 

growth factor (PDGF). По-ната-

тъшни изследвания на редица 

лаборатории доведоха до от-

криването на серия от рас-

тежни фактори, чиито имена 

се образуват на базата на тъ-

канта или клетката, стимули-

рани от тях.

През 1980 г. S. Cohen демон-

стрира, че EGF предизвиква 

фосфорилиране на тирозин на 

своя пречистен рецептор (ав-

тофосфорилиране). Това до-

веде до откриване на голям 

брой рецетпори за GF - тиро-
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зин кинази (receptor tyrosine 

kinases-RTR). Пак през 1980 г. 

Sporn и Todaro дефинираха ав-

токринния и паракринен модел 

като главни за действието на 

GF. Автокринният (autocrine) 

начин на действие отразява 

способността на даден GF да 

стимулира клетката, която 

го продуцира. Паракринният 

(paracrine) модел предполага 

стимулиране по съседство - 

клетката, отделяща GF, сти-

мулира съседна на нея клетка. 

Ендокринният (endocrine) на-

чин на стимулиране е харак-

терен за хормоните. Те се син-

тезират в ендокринни жлези, 

отделят се в кръвообръщение-

то и по такъв начин достигат 

до прицелните клетки. Инсу-

линът е класически хормон, но 

има всички характеристики 

на GF (2). Растежният хормон 

(growth hormone-GH) - също 

(1).

СЕМЕЙСТВО НА PDGF

PDGF е главният GF в чо-

вешки серум. Той е катионен 

протеин, забележително ус-

тойчив на топлина, съставен 

от 2 свързани, но не иден-

тични (36,7% аминокиселинна 

идентичност) полипептидни 

вериги - А и В. PDGF съществу-

ва като АА и ВВ ховодимери 

и АВ хетеродимер. PDGF-АВ е 

главната форма, открита в 

тромбоцити и отделяна от 

тях по време на кръвосъсир-

ване. Съединителната тъкан 

и глиалните клетки в култура 

са високо чувствителни на ми-

тогенните ефекти на PDGF. 

PDGF и PDGF рецептори се ко-

дират от различни гени. Те съ-

ществуват като рецепторни 

субединици, различно взаимо-

дейтващи с трите димерни 

форми на PDGF. Така PDGF-АА 

свързва само рецепторния 

димер. PDGF-ВВ взаимодейст-

ва с рецепторните димери. 

PDGF-АВ преференциално вза-

имодейства и свързва рецеп-

тора, без обаче да индуцира 

димеризация. Това е пример за 

прецизна регулация, включваща 

взаимодействията на лиганди 

с техните рецептори.

Генът на В-веригата на PDGF 

е човешкият аналог на онкоге-

на v-sis на SSV (simian sarcoma 

virus-вирус, причиняващ сарком 

в маймуна). Трансформиращи-

ят белтък, експресиран от SSV, 

притежава близко структурно 

сходство с PDGF-ВВ хомодиме-

ра. PDGF-В бе установен в чо-

вешки туморни клетки, при-

тежаващи също рецептори за 

PDGF. Следователно нормални-

ят човешки ген за PDGF-В може 

да действа като онкоген при 

свръхекспресия и да играе роля 

в развитието на някои човеш-

ки неоплазми. PDGF-А веригата 

е често експресирана от чо-

вешки туморни клетки, а АА 

хомодимерите се продуцират 

от остеосарком, меланом и 

глиобластомни клетки.

Растежният фактор на съ-

довия епител VEGF (vascular 

endothelial growth factor) e мо-

щен митоген, специфичен за 

съдовия ендотел в малките и 

големите кръвоносни съдове. 

Хомоложността на този GF 

с PDGF не е голяма (18% иден-

тичност с PDGF-В), но всеки 

от тях съдържа консервирани 

цистеинови участъци, което е 

отличителната черта на GFs 

фактори от това семейство. 

Известни са поне 4 изоформи 

(VEGF121, VEGF165, VEGF189, 

VEGF206), които произхождат 

от първичен транскрипцио-

нен продукт чрез алтернати-

вен сплайсинг. Свързването на 

най-добре изучената изофор-

ма VEGF165 за рецептора си е 

зависима от асоцииране с кле-

тъчната повърхност хепарин 

подобни молекули.

Експресията на отделения 

от плацента растежен фактор 

(plaсenta-derived growth factor-

PLGF) изглежда е ограничена за 

плацентата. Известни са две 

изоформи, произхождащи от 

един и същи ген. PLGF-2 показва 

висок афинитет за свързване с 

хепарин.

Факторът, стимулиращ 

образуването на колонии CSF-1 

(colony-stimulating factor 1) 

или MCSF (macrophage colony- 

stimulating factor), предиз-

виква растеж и съзряване на 

моноцитни и макрофагни пре-

курсори. Той също увеличава 

фагоцитната и тумороцид-

на активност на човешките 

макрофаги и моноцити и ги 

индуцира да секретират раз-

лични цитокини. Две активни 

форми произхождат от алтер-

нативен сплайсинг - едната се 

секретира, другата е асоции-

рана за клетката.

Факторът на стволoвите 

клетки SCF (stem-cell factor) e 

тъканен и хематопоетичен 

GF, който се свързва с рецеп-

тор, кодиран от c-kit прото-

онкогена. Той е димер и алтер-

нативният сплайсинг на гена 

е довел до секреторна и мем-

бранно-свързана форма. SCF/ kit 

лиганда е представен в сравни-

телно високо ниво в човешка 

плазма, сравнение с повечето 

цитокини. Този фактор не сти-

мулира образуването на хема-

топоетични колонии, но уве-

личава пролиферацията in vitro 

на миелоидни и лимфоидни хе-

матопоетични прогениторни 

клетки в присъствие на други 

цитокини. Той също активира 

кожни мастоцити и базофили 

(5).

СЕМЕЙСТВО НА EGF

Членове на това семей-

ство са епидермалният ра-

стежен фактор (epidermal 

growth factor-EGF), трансфор-

миращият растежен фактор- 

(transforming growth factor- TGF), 

амфирегюлин (amphiregulin- 

AR), хепарин-свързващ епи-

дермалния растежен фактор 

(heparin-binding EGF - HB-EGF), 

Betacellulin, poxivirus mitigens 

(vaccine и myxoma growth 

factors) и Heregulin (HRG) семей-

ството. Всички тези молекули 

показват поне 28% секвенци-
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онална идентичност и 100% 

консервативност в 6 цистеи-

нови остатъка, представени в 

зрялата секвенция на EGF. Този 

клас лиганди се синтезират 

като интегрални мембранни 

прекурсорни гликопротеини 

и техните извънклетъчни до-

мени съдържат EGF-подобни 

секвенции (4).

Името на TGF идва от 

това, че е открит в клетъч-

на среда на различни онкоген-

но трансформирани клетки. 

Мембранно-свързаните форми 

на EGF и TGF могат да взаимо-

действат на повърхността на 

съседни клетки, участвайки в 

клетъчната адхезия и клетка-

клетка стимулирането. Въпре-

ки че тези молекули се свърз-

ват за един и същи рецептор, 

в техните биологични ефекти 

има разлики. Що се отнася до 

свързването, активирането и 

обратното регулиране на EGFR 

свойствата им са почти не-

различими. TGF обаче е по-мо-

щен от EGF ангиогенен фактор 

in vivo и стимулатор на обра-

зуване на клетъчни колонии. 

Докато EGF е нормално експ-

ресиран в бъбреци и слюнчени 

жлези и се образува следствие 

увреждане на гастроинтест-

налния тракт, TGF е нормално 

експресиран в различни епи-

телни клетки.

AR е мощен стимулатор на 

нормални кератиноцити и епи-

телни клетки на млечна жлеза. 

В същото време той инхиби-

ра растежа на някои човешки 

карциномни клетъчни линии. 

AR е открит както в цитозо-

ла, така и в ядрото на тре-

тирани клетки. Той е хепарин-

свързващ GF, чиято активност 

може да се инхибира от хепа-

ран сулфат. Извънклетъчните 

хепаран сулфат протеогликани 

са важни за медиирането на 

неговия митогенен сигнал чрез 

EGFR.

HB-EGF е по-мощен мито-

ген за гладкомускулни клетки 

от EGF и TGF. Той е активен и 

спрямо фибробласти, но не и 

ендотелни клетки. Подобно на 

TGF и AR, HB-EGF се секретира 

чрез протеолитичен процесинг 

на трансмембранен прекурсор. 

Идентифицирани са поне 5 раз-

лични форми. Интересно е, че 

мембранно-закотвеният HB-

EGF служи за рецептор на диф-

терийния токсин.

Betacellulin е мощен мито-

ген на пигментните епителни 

клетки на ретината и съдови-

те гладкомускулни клетки.

През 1992 г. две независими 

групи изследователи иденти-

фицират фактор, описан като 

активатор на HER-2 рецепто-

ра. Едната група го нарича Neu 

Differentaition Factor (NDF) по-

ради това, че изолираният 44 

kDa плъши протеин индуцира 

диференциация в гръдна ту-

морна клетъчна линия, свръх-

експресираща HER-2. Втората 

група нарича фактора Heregulin 

поради способността му да 

активира HER-2. Рецепторът 

от своя страна е продукт на 

neu онкогена, затова наричат 

фактора и neuregulin. HRGs са 

семейство с поне 10 изоформи, 

обединени в две групи, разли-

чаващи се по техните EGF-по-

добни области. EGF-подобните 

домени определят афинитета 

на лигандите към рецептора 

- свързващата способност на 

изоформата е 10 пъти по-висо-

ка от тази на-изоформата. По-

добно на TGF, HRGs са широко 

разпространени в много тъка-

ни и органи. Трябва да се отбе-

лежи, че съществува тъканна 

специфичност в експресията 

на някои изоформи. Например 2 

изоформата преобладава в ме-

зенхимни тъкани, докато 1 изо-

формата в главен и гръбначен 

мозък. Knockout миши ембри-

они по Heregulin-ов ген умират 

интраутеринно поради анома-

лии на сърдечната и нервната 

система, наподобяващи наблю-

даваните аномалиите в мишки 

с нулев HER-2 рецептор.

Към Heregulin-овото семей-

ство спадат GGF (Glial Growth 

Factor) и ARIA (Acetylcholine 

Receptor Inducing Activity). Пър-

вият е идентифициран като 

растежен фактор на глиалните 

клетки, а вторият - като фак-

тор, освобождаван от преси-

наптичния край на нервно-мус-

кулните синапси, индуциращ 

експресията на ацетилхоли-

нови рецептори от мускул-

ните клетки. През последни-

те години са открити гени, 

сродни с гена на Heregulin-а и 

техните продукти са нарече-

ни neuregulin-2, neuregulin-3 и 

neuregulin-4. Тези нови факто-

ри взаимодействат с HER-3 и/

или HER-4 рецептори и не се 

експресират в кожни тъкани.

HRGs активират HER3 и 

HER4 и не се свързват директ-

но с HER2. HER2 се активира 

от HRGs чрез образуването на 

хетеродимери с HER3 и HER4. 

Особената значимост на тази 

хетеродимерализация в проце-

са на сигнализация на Heregulin 

през HER-2 беше доказана наско-

ро чрез миши ембриони с нулев 

HER-4 рецептор. Тези ембри-

они умират интраутеринно 

поради нарушено развитие на 

нервната и сърдечната тъкан, 

наподобяващи аномалиите на-

блюдавани при HER-2 – нулеви и 

Heregulin – нулеви мишки.

Физиологичните процеси, 

индуцирани от активирането 

на HER семейството, варират 

от клетъчно делене и мигра-

ция до адхезия, диференциация 

и апоптоза. Специфичността 

и силата на генерирания въ-

треклетъчен сигнал се опреде-

лят от природата на лиганда, 

структурата на образувания 

димер и от фосфотирозин-

свързващите сигнални молеку-

ли, свързващи се за димерния 

HER комплекс.

СЕМЕЙСТВО НА FGF

FGFs (фибробластни рас-

тежни фактори) са разширява-

що се мултигенно семейство, 

проявяващо митогенна актив-

ност към широк кръг клетки 

от мезенхимен, неврален и 
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епителен произход. Поради 

това, че тези протеини мо-

гат да се свързват и биологич-

ната им активност може да се 

модулира от хепарин, те бяха 

наречени така също хепарин-

свързващи растежни фактори 

(heparin-binding growth factor-

HBGFs). Семейството включ-

ва acidic FGF (aFGF, FGF-1), basic 

FGF (bFGF, FGF-2), int2 (FGF-3), 

hst/KS3 (FGF-4), FGF5, FGF6, 

keratinocyte growth factor (KGF, 

FGF7), androgen-induced growth 

factor (AIGF, FGF8) и glia-activated 

factor (GAF, FGF9).

Първият пречистен (от 

волска хипoфиза) член на това 

семейство е bFGF, който про-

явява митогенна активност 

към фибробласти и хондроци-

ти. aFGF бе пречистен неза-

висимо от кисели екстракти 

от волски мозък. aFGF и bFGF 

имат единствена полипеп-

тидна верига (~17kDa) и 55% 

амнокиселинна хомоложност. 

И двата фактора са ангиоген-

ни in vivo и действат по време 

на ембриогенезата. За разлика 

от другите членове на това 

семейство, aFGF и bFGF нямат 

сигнален секреторен пептид. 

Присъствието на двата GFs 

в ядрата на ендотелни и ме-

зенхимни клетки се обяснява с 

наличието на ядрена трансло-

кационна сигнална секвенция, 

което породи много спорове 

за начина на действието им.

int2/FGF3 има 245 аминоки-

селини и голяма прилика с aFGF 

и bFGF. Нормалната му експре-

сия е ограничена в ембрионал-

ни тъкани и е слаб митоген за 

епителни клетки от млечна 

жлеза. Интересен е начинът на 

откриването му. Анализът на 

ДНК от тумори на млечната 

жлеза, индуцирани от MMTV 

(mouse mammary tumor virus), 

разкри, че вирусният геном 

често се интегрира с генети-

чен локус, наречен int2, и по 

такъв начин активира експре-

сията на гена чрез инсерционна 

мутагенеза. Продуктът на int2 

е FGF3. Експерименти с тран-

сгенни мишки демонстрираха, 

че ексресията на int2 води до 

хиперплазия на млечната жле-

за в женски мишки и епителна 

хиперплазия на простатата в 

мъжки животни.

hst/KS3/FGF4 и FGF5 бяха 

открити по време на търсене 

на онкогени в човешки тумор-

ни клетки. FGF4 бе изолиран 

независимо от стомашен ту-

мор (human stomach tumor-hst) 

сарком на Капоши (Kaposi’s 

sarcoma - KS3). Той е митогенен 

за съдови ендотелни клетки, 

човешки меланоцити и миши 

NIH/3T3 фибробласти. FGF5 е 

митогенен за миши фибробла-

сти и ендотелни клетки от 

вол. Knockout експерименти в 

мишка демонстрираха, че FGF4 

е необходим за много ранните 

стадии на развитие, включ-

ващи имплантирането на ем-

бриона. Отсъствието на FGF5 

е асоциирано с много различен 

фенотип, при който мишката 

се развива нормално, но след 

раждането е с по-дълги косми.

FGF6 бе изолиран чрез из-

ползване на техниката мо-

лекулна хибридизация при ни-

ска строгост (low-stringency 

hibridization). Чрез трансфек-

ционен анализ на гена на FGF6 

бе демонстрирана трансфор-

мираща активност в NIH/3T3 

фибробласти.

KGF/FGF7 е мощен митоген 

за епителни клетки, но няма 

активност спрямо фиброб-

ласти или ендотелни клетки. 

По такъв начин KGF (както е 

по-известен) се различава не 

само от останалите членове 

на FGF семейството, но и от 

другите известни растежни 

фактори. Аминокиселинната 

идентичност на KGF с aFGF и 

bFGF е 38%. KGF се синтезира и 

отделя от нормални човешки 

кожни фибробласти и стиму-

лира растежа на кератиноци-

ти. Липсва характерната за 

GFs автокринна регулация, тъй 

като кожните фибробласти не 

експресират рецептори за KGF. 

KGF играе важна роля и в проце-

са на зарастване на рани. Всич-

ки тези данни потвърждават 

концепцията, че KGF е важен за 

мезенхимното стимулиране на 

епителната пролиферация.

AIGF/FGF8 е изолиран в сре-

да от тестостеронзависими 

туморни клетки от млечна 

жлеза, чиято пролиферация 

стимулира по автокринен път. 

Прицелни клетки на действие-

то на FGF8 са фибробласти и 

епителни клетки. Във възраст-

ни индивиди експресията му е 

ограничена в тестисите, а по 

време на развитието е макси-

мална в периода на оформяне 

на репродуктивните органи.

GАF/FGF9 е пречистен от 

супернатанти на култури от 

човешки глиални клетки. COS 

клетки, трансфектирани с 

кДНК, го секретират ефикасно 

въпреки липсата на сигнална 

секвенция.

СЕМЕЙСТВО НА HGF 

HGF (Hepatocyte growth 

factor) e изолиран от плазма и 

тромбоцити и нивата му на-

растват драматично по вре-

ме на чернодробни увреди. Той 

играе важна роля по време на 

чернодробната регенерация. 

HGF (~90kDa) е съставен от две 

полипептидни вериги с около 

70 и 34 kDa, свързани с дисул-

фидни мостове. Клонирането 

на кДНК на HGF показва, че той 

е структурно близък с плазми-

ногена. Освен 38% секвенцио-

нална идентичност и двете 

молекули съдържат серин про-

теазни домени и вътревериж-

ни структури, свързани с ди-

сулфидни мостове, известни 

като kringles. Тези структури 

са характерни за протромби-

на, тъканния плазминогенен 

активатор, урокиназата и ко-

аголационния фактор XII. Нито 

плазминогенът или плазминът 

имат HGF активност, нито 

HGF е протеаза, тъй като про-

теазният му домен не прите-

жава каталитична активност, 

понеже вместо хистидин и 
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серин, тези аминокиселини са 

заменени от други. HGF е ми-

тогенен (епителни, ендотел-

ни клетки и меланоцити), мо-

тогенен (motolity factor, scatter 

factor) и морфогенен (индуцира 

образуване на тубули в кучеш-

ки епителни клетки) фактор. 

Knockout експерименти демон-

стрираха, че липсата на HGF 

води до ембрионална смърт с 

очевидни аномалии в развити-

ето на черния дроб и плацен-

тата.

Друг GF от това семейство 

е HGF-like/MSP (macrophage-

stimulating protein). Той е хе-

теродимер с тежка (53kDa-) и 

лека (25kDa-) верига. Той сти-

мулира миграцията на макро-

фаги и главен източник на MSP 

е черният дроб.

СЕМЕЙСТВО НА NGF

Основната роля на семей-

ството на първия открит GF 

е да поддържа развитието 

и преживаемостта на нерв-

ната система на гръбначни-

те. То включва: NGF, BDNF 

(brain-derived neurotrophic 

factor), neurotrophin-3 

(NT-3), neurotrophin-4 

(NT-4), neurotrophin-5 (NT-5), 

neurotrophin-6 (NT-6). Тези фак-

тори се произвеждат в огра-

ничени количества в таргет-

ните им тъкани и регулират 

невронната преживяемост и 

степента на инервация. Не-

утрофичните фактори са 

важни както за невралното 

развитие, така и за нервната 

система на възрастни. NGF е 

базичен белтък, съставен от 

118 аминокиселини, и дейст-

ва на сензорни и симпатикови 

неврони в перферната нервна 

система. NGF е представен и в 

мозъка, където изпълнява тро-

фични функции в развитието и 

поддръжката на холинергични 

неврони на базалния преден мо-

зък. BDNF се експресира главно 

в централната нервна система 

и поддържа преживяемостта 

на ембрионални сензорни не-

врони in vitro. NT-3 има висока 

секвенционална хомоложност 

с NGF и BDNF, както и висока 

степен на регионална специ-

фичност. Той се експресира в 

пирамидалните и грануларни 

неврони в хипокампуса. NT-4 бе 

изолиран от Xenopus като мо-

лекула, стимулирайки сензорни 

неврони в култура. Аминокисе-

линната последователност на 

NT-4 и изолираният малко по-

късно от човек и плъх NT-5 се 

оказа идентична. NT-6 се отли-

чава от останалите по това, 

че не е намерен като разтво-

рим белтък. Прилагането на 

хепарин предизвиква отделяне 

на NT-6 от клетъчната повърх-

ност и молекули на извънкле-

тъчния матрикс.

ИНСУЛИНОПОДОБЕН 

РАСТЕЖЕН ФАКТОР I (IGF-I)

IGF-I е GF от семейството 

на инсулина. През 1957 г. W. 

Salmon и W. Daughaday демонс-

трират способността на серу-

ма да стимулира вграждането 

на 35S в инкубационна среда на 

хрущялна тъкан. Подобна ак-

тивност обаче не притежава 

серумът от хипофизектоми-

рани плъхове. GH, приложен в 

инкубационната среда, не въз-

становява ефекта на серума, 

но това става, когато с него 

се третират хипофизекто-

мираните плъхове. Авторите 

предполагат, че GH провежда 

ефектите си чрез други фак-

тори, наречени първоначално 

сулфатизиращи фактори, а по 

късно - соматомедини (медии-

ращи ефекта на соматотроп-

ния хормон). Описани са А, В и С 

основни соматомедини, инсули-

ноподобна активност, непод-

тискаща се от антиинсулинов 

серум (NSILA), фактори, усилва-

щи стимулиращото действие 

(MSA). Накрая се оказа, че сома-

томедините А и С, базичният 

соматомедин и NSILA-I са един 

и същи пептид (наричан сега 

IGF-I), докато NSILA-II и MSA са 

друг пептид - IGF-II.

IGF-I и IGF-II са полипептид-

ни хормони, структурно хомо-

ложни както помежду си, така 

и с проинсулина и инсулина. 

Главната разлика между инсу-

лина и IGFs е тази, че първият 

има много по-мощни метабо-

литни ефекти, докато послед-

ните притежават по-силна 

растежна активност. Една от 

основните характеристики на 

IGF-I е регулацията му от GH, 

която е толкова стриктна, че 

циркулиращите нива на IGF-I 

могат да служат като индика-

тор за секреторния статус на 

GH. Смята се, че IGF-I е главни-

ят медиатор на ефектите на 

GH върху растежа на височина 

(6).

В заключение трябва да се 

наблегне на факта, че прила-

гането на хормони и GF извън 

медицински показания води до 

различни рискове за здраве-

то, включително и до смърт 

(1,7).
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Нова ера в 

трансплантацията на 

хрущялни клетки с 

ARTROcell 3D®

Лезиите на хрущяла, при-

чинени от заболявания или 

травми, и тяхното лечение 

все още представляват ос-

новен проблем в ортопе-

дията и травматологията.

Много голям брой от па-

циентите с хрущялни де-

фекти биват принудени да 

прекратят спортната си 

и/или професионална кари-

ера. Най-често се налага да 

им бъдат имплантирани 

изкуствени стави, което е 

свързано с всичките произ-

тичащи от комплексност-

та на оперативния метод 

компликации.

Тъй като възстановява-

не на хрущялна тъкан ad 

integrum все още не е въз-

можно, се прилагат мно-

жество методи за лечение 

на дефектите на хрущяла. 

РЕЗЮМЕ

Хрущялните дефекти причиняват значителна загуба на функцията 
на коляното и са първият етап на артрозата, която е много труд-
но лечима. Настоящите алтернативи за лечение са ограничени по-
ради минималната възможност за възстановяване на хиалинния 
хрущял. Широко разпространеното традиционно лечение на хрущял-
ни дефекти в повечето случаи се ограничава до приложението на 
методите за намаляване на симптомите, тъй като в съвремен-
ното лечение все още липсва убедително доказателство за ефекта 
на структурната промяна. Достигнало се е до известно приложе-
ние на трансплантацията на хрущялни клетки с ARTНROcell 3D.
Процедури като упражнения, артропластично абразио или ми-
крофрактура на подхрущялното капаче стимулират клетките на 
костния мозък така, че дефектът на тъканта да бъде отстранен, 
но от друга страна се пропуска възможността за перманентно 
подобряване на симптомите. Също така имплантирането на ав-
тологични хрущялни клетки в комбинация с периостална трансплан-
тация води до формирането на подобна на хиалинна тъкан, като 
дълготрайният ефект на това лечение остава под въпрос. Автоло-
гичната остеохондрична трансплантация позволява трансфера на 
жизненоважния и функциониращ хиалинен хрущял. Липсващото пъл-
но интегриране на трансплантирания хрущял поради реакцията на 
колаген обаче нарушава целостта на хрущялната основа. Методът 
ARTНROcell 3D има много предимства и при подходящи биологични 
и физико-механични условия подобрява признаците на хрущялната 
трансплантация в почти всяка става.

SUMMARY

Endoscopic treatment of post-traumatic elbow stiffness

Cartilage defects cause a significant loss of knee function and represent 
a first stage of the arthrosis, which is very difficult to treat. The available 
treatment alternatives are limited due to a minimal capability of the 
hyaline cartilage to regenerate. The widespread conservative treatment of 
cartilage defects is generally limited to the application of symptomreducing 
methods, since conclusive proof of a structure-modifying effect is still 
lacking for the available medication. Certain relevance was reached for 
cartilage cells transplantation with spheroidtransmitters- ArthroCell 3 D. 
The procedures such as drilling, abrasion arthroplasty or microfracture 
of the subchondral plate stimulate bone marrow cells to repair the 
defect with scar tissue but miss a permanent improvement of the 
symptoms. Also autologous chondrocyte implantation in combination 
with periosteum transplantation results in the creation of a hyaline-like 
tissue and the long-term effect of this treatment remains questionable. 
Autologous osteochondral transplantation enables the transfer of a vital 
and functioning hyaline cartilage. However, the lacking side-to-side 
integration of the transplanted cartilage because of bthe reaction trough 
the transmitter-tissue (collagene) disturbs the integrity of the cartilage 
surface. The ArthroCell 3 D - method has many advantages and in 
appropriate biological and physico-mechanical conditions and improve 
the indication for the cartilage transplantation in allmost every joint.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хрущял, традиционен, оперативен, терапия, трансплантация.
KEY WORDS: cartilage, conservative, operative, therapy, transplantation. 

Д-р Иван Василев Д-р Димитър Йончев

Фиг. 1
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Най-разпространените от 

тях са:

Абразионна артро-

пластика - фиг. 1

Микрофрактуриране на 

дефекта - фиг. 2

Остеохондрална транс-

плантация 

Автоложна клетъчна 

хрущялна трансплантация 

(ACT) 

Първите два метода са 

свързани с частичното об-

разуване на фиброзен хру-

щял, който за известно 

време може да доведе до 

намаляване на субективни-

те оплаквания на пациента, 

но в никакъв случай до лече-

ние на дефекта.

Трансплантацията на 

костно хрущялни (остео-

хондрални) цилиндри има 

добър ефект и задоволи-

телни дългосрочни резул-

тати при по-малките хру-

щялни дефекти - от 2 - 4 

см. Основните проблеми 

при този метод са създа-

ването на ятрогенен де-

фект в донорната област, 

както и несрастването на 

хрущялната повърхност на 

трансплантирания със съ-

седния хрущял.

Автоложната клетъч-

на хрущялна трансплан-

тация (Autologic Cartige 

Transplantation) се основа-

ва на размножаването на 

предварително взети хру-

щялни клетки посредством 

артроскопска интервенция. 

Впоследствие те биват им-

плантирани посредством 

артротомия, като в зави-

симост от вида на клетъч-

ния носител (течност или 

гел) се впръскват под пред-

варително зашит покривен 

пласт от периост или се 

прикрепват към дефекта 

с помощта на фибрин или 

гел-носител (MASI). Основ-

ният недостатък е много 

ограниченото приложение, 

честото несрастване на 

клетъчната маса с подле-

жащата субхондрална кост 

и нуждата от артротомия 

на ставата.

Освен това всички из-

броени по-горе методи на-

мират приложение изклю-

чително при колянната 

става (по повърхността на 

феморалните кондили, от-

части и ретропателарно). 

Тибиалните дефекти, как-

то и тези в други стави са 

недостъпни за този метод 

или резултатите от прове-

дените трансплантации са 

незадоволителни.

Нови възможности в ле-

чението на хрушялните де-

фекти разкрива методът 

ARTROcell 3D®, разновид-

ност на АСТ - той се базира 

на ex vivo експанзия на изо-

лирани хондроцити в мо-

нослоева култура (фиг. 3) и 

създаване на сфероиди чрез 

матрикс-синтеза на дифе-

ренцирани хондроцити, 

индуцирани чрез клетъчно-

клетъчни контакти (фиг. 4 

и 5).

Така произведените клет-

ки биват дълбоко замразени 

и се доставят на операто-

ра в специална, подобна на 

спринцовка, опаковка. След 

размразяване на сферите 

във физиологичен разтвор 

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6
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последните биват поставя-

ни в дефекта от оператора 

под известно налягане, като 

през това време се работи 

в “суха” става при изключе-

на артроскопска помпа.

 

По този метод в нашата 

клиника бе извършена пълна 

артроскопска транспланта-

ция на автоложни хрущялни 

клетки в областта на TALUS 

в неговата медиална по-

върхност (фиг. 7).

Първоначално бе взет 

хрушял от зона без нато-

варване - от шийката на 

скочната кост. Материа-

лът бе изпратен на фирма 

Ormed, където по гореопи-

сания начин бяха размноже-

ни клетките. След 6 седми-

ци готовата суспенсия от 

сфери с големина около 1 мм 

(мин. 10 млн. Cells/cm) бяха 

имплантирани директно в 

хрущялния дефект (фиг. 8), 

като преди това дегене-

ративните участъци бяха 

старателно почистени до 

субхондрална кост (без кър-

вене).

Тъй като сферите за със 

значително по-ниска темпе-

ратура от тази в ставата, 

те веднага “полепват” по 

дефекта и здраво се свърз-

ват с него. След период на 

изчакване от около 10 мин 

операцията беше приклю-

чена и артроскопските дос-

тъпи бяха зашити.

Постоперативно опери-

раната става може да бъде 

натоварвана до мах. 50% 

от теглото на пациента. 

Нужно е започване на па-

сивни движения на ставата 

веднага след операцията. 

Пълно натоварване е въз-

можно от 7-ата постопера-

тивна седмица. Контактни 

спортове - от 12-14 постоп. 

седмица.

Предимствата на новия 

метод на автоложна хонд-

роцитна хрущялна транс-

плантация ArthroCell 3D са 

безспорни:

Имплантация чрез ар-

троскопска процедура (без 

артротомия)

Не се нуждае от биоло-

гични носители

Почти безгранично 

приложение в различни ста-

ви

Запазена биомеханика на 

ставата

Пълна интеграция на 

клетките в околната тъ-

кан

Заради всички тези пре-

димства методът намира 

все по-широко проложение 

и дава надежди на все пове-

че пациенти в лечението на 

хрущялните заболявания.

Фиг. 7 Фиг. 8
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: : Матрично-ритъмна терапия, опорно-двигателен апарат, биология на клетката.
KEY WORDS: Matrix-Rhythm Therapy, locomotory system, cell biology..

Матрично-ритъмна терапия 
- съвременен метод за 
профилактика и рехабилитация

РЕЗЮМЕ

Матрично-ритъмната терапия (МаРиТеТМ) представлява съвре-
менен терапевтичен метод в общата и спортната медицина с 
продължително лечебно въздействие при хронични заболявания на 
опорно-двигателния апарат, спортни травми и контузии.
Често в тези случаи традиционните лечебни методи се оказват 
недостатъчно ефективни. Затова неотдавна от университета 

“Ерланген”, Германия, поеха предизвикателството да потърсят 
ново и по-ефективно решение за профилактика и лечение на бол-
ките в тила, гърба, кръста и прочие, от които днес страда всеки 
трети жител на планетата. Така се ражда Матрично-ритъмната 

терапия (МаРиТеТМ), основана на задълбочени научни изследвания 
върху биологията на клетката.

SUMMARY

The Matrix-Rhythm-Therapy (MaRhyTheТМ) is a modern therapeutic 
method intended to be applied in the general and sports medicine with 
a continuous cure effect on chronic illnesses of the locomotory system, 
sports traumas and injuries.
Very often, in these cases, the classic treatment methods prove to be 
low effective. That’s why, some years ago a group of specialists from the 
University Erlangen, Germany assumed the challenge to find a new and 
more effective solution about the prophylaxy and treatment of pains in the 
neck, back, waist etc. which attack today every third individual all over 
the world. So, the The Matrix-Rhythm-Therapy (MaRhyTheТМ) was born 
based on profound scientific researches on the cell biology.

Д-р Борислав Кирчев

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 

МАТРИЧНО-РИТЪМНАТА ТЕРАПИЯ

Скелетната мускулатура пред-

ставлява система, на която в еже-

дневието не обръщаме достатъчно 

внимание. Известно е, че мускулите 

подпомагат кръвообръщението, но 

доскоро само няколко научни изсле-

дователи са извършвали задълбоче-

ни анализи на взаимовръзките меж-

ду промените в мускулния ритъм и 

хроничните заболявания, свързани с 

тях [1].

През 1991 година в университе-

та “Ерланген”, гр. Нюрнберг, Герма-

ния, се сформира работна група под 

ръководството на д-р Улрих Рандол, 

която трябва да изследва причини-

те за заболяванията на мускулнокле-

тъчната система и да разработи 

решения за подходяща ефективна 

клинична терапия. Доктор Рандол 

и сътрудниците му установяват, 

че функционалните разстройства 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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в интерстициалните (междукле-

тъчните) и вътреклетъчните 

пространства представляват 

основната причина за острите и 

хронични смущения в мускулно-ске-

летната система. С понятието 

матрична (matrix) се означава ин-

терстициалната и вътреклетъчна 

течност. На база видеомикроскоп-

ски наблюдения и следващите от 

тях патофизиологични заключения 

се разработва и идеята за създава-

не на апарат, клинично приложим, 

чрез който да се въздейства върху 

клетъчната структура, а именно 

МаРиТеТМ.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАРИТЕТМ

МаРиТеТМ е апарат, създаден на 

принципа на елекстрическото въз-

произвеждане на трептене (вълни) 

с честота между 8 и 12 Hz в болезне-

ния участък от тялото. Тези вълни 

(честотни единици) са съобразени 

с пулсацията на клетката и съот-

ветната тъкан от матричната 

система.

Работната честота на апарата 

се настройва индивидуално съобраз-

но конкретния случай, в зависимост 

от клиничната картина и състоя-

нието. Вълните му предизвикват 

трептене в третирания участък 

такова, каквото може да настъпи 

при интензивно телесно натовар-

ване. В същото време терапията 

не предизвиква пренатоварване. 

Постепенно третираната зона се 

отпуска поради отстраняването 

на вредни метаболити от матрич-

ната система и усилен лимфатичен 

отток. По този начин болезнените 

мускулни контракции се редуцурат 

и дори отстраняват [1].

МаРиТеТМ дава много добри ре-

зултати в силовите спортни дис-

циплини като профилактичен и ре-

хабилитационен метод в случаите, 

неподдаващи се на друго лечение.

Известно е, че причините за 

хронична болезненост в мускулно-

скелетната система се натруп-

ват с течение на времето и може 

да се окажат както следствие от 

недиагностицирани и нелекувани 

травми, така и от психосоматич-

ни разстройства. Най-често тези 

причини са от мултифункционално 

естество и се нуждаят съответно 

от една мултифункционална тера-

пия.

ОБЩИ ПОКАЗАНИЯ 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МАРИТЕТМ

Матрично-ритъмната тера-

пия (МаРиТеТМ) е доказала вече своя-

та отлична ефективност при след-

ните състояния:

� Травми (наранявания) на мускули 

и сухожилия.

� Следоперативни отоци на ко-

ленните, раменните и тазобе-

дрените стави.

� Болезнена артроза в коляното, 

рамото, тазобедрената става.

� Болки в кръста и гръбначния 

стълб.

� Локален или общ хипер-/хипото-

нус на мускулите.

МАРИТЕТМ СЕ ПРИЛАГА УСПЕШНО ЗА:

� Повишаване функционалното и 

структурното регенериране на 

нервите (синдром на карпалния 

тунел).

� Подобряване състоянието на 

една ограничена ставна подвиж-

ност (посттравматична или 

възникнала вследствие продъл-

жително обездвижване).

� Повишаване регенерирането 

при хронично-дегенеративни 

процеси като ревматизъм, фи-

бромиалгия, остеопороза, ар-

трози.

� Редуциране на остри и хронични 

болки (разтеглени мускулни влак-

на, мигрена и прочие) [2].

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТРИЧНО-

РИТЪМНАТА ТЕРАПИЯ В 

СПОРТНАТА МЕДИЦИНА

Мускулатурата на професионални-

те спортисти е подложена на посто-

янно силно натоварване. Днес много 

от тях вече се обръщат към МаРиТеТМ 

поради увреждане на мускулатурата 

вследствие интензивни тренировки и 

състезания.Известно е, че мускулату-

рата на човека съставлява 45% от об-

щата му телесна маса. В самата при-

рода на мускулните клетки е заложен 

стремежът да “балансират” всяко на-

стъпило неравновесие. Това се изразява 

в отсъствието на болки и готовност 

за физически действия [3].

Практиката показва, че когато 

предизвиканото от интензивни 

тренировки напрежение намалее 

(например няколкодневна пауза), 

може да настъпят болки. Тогава на 

помощ идва Матрично-ритъмна-

та терапия (МаРиТеТМ), която пред-

ставлява ритмична микроекстен-

дираща техника, въздействаща в 

дълбочина и целенасочено в контра-

хиращите се телесни зони [1].

� МаРиТеТМ при болки в гръбнач-

ния стълб: предназначена е за 

онези части от мускулатурата, 

които са се “отделили” и са по-

паднали в състояние на “порочен 

кръг”; в тези случаи гръбначни-

ят стълб се облекчава сегмент 

по сегмент, което се постига 

чрез модулиране честотата и 

амплитудата на апарата; в ре-

зултат настъпва подобрение в 

резонаторната способност на 

цялото тяло.

� МаРиТеТМ при проблемни ахиле-

сови сухожилия: чрез МаРиТеТМ се 

разтяга мускулатурата на прасе-

ца и паралелно с това се трети-

рат бедрото и ходилото, вклю-

чително и сводът му; болката 

намалява и след около две седми-

ци пациентът може отново да 

възобнови тренировките си.

ИЗВОДИ

Въз основа на най-съвременните 

научни изследвания през последни-

те години матрично-ритъмната 

терапия се доказа като високо-

ефективен метод за лечение на 

дисфункции на вътре- и извънкле-

тъчни структури и най-вече на ос-

три травми. За пациентите МаРи-

ТеТМ се оказва приятна терапия, без 

странични ефекти.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Натоварването на футбо-
листите изисква комплексна 
двигателна подготовка, вла-
деене на технически умения и 
психологична устойчивост. Екс-
тремните усилия подлагат на 
стрес много системи, една от 
които е нервната. На практика 
футболистите се вработват 
за тренировка чрез специфич-
ни за спорта серии и стречинг. 
Динамичните тестове, които 
подлагат на тензия нервната 
система, са непознати и не се 
прилагат в практиката сред 
футболните среди в България. 
Нервнодинамичните тестове 
са модифицирани през годините 
и въздействието им е просле-
дено от редица автори (Butler 
D., 1991, Elvey R., 1985, Kenneally 
M., et al, 1988, Petty N., Moore A., 
1998). За тяхното приложение 

съществено значение има спаз-
ването на определени показа-
ния и противопоказания, които 
сме изложили в предишна наша 
публикация (Ташева Р., 2007).

ЦЕЛТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е да 
се проследи ефектът от прило-
жението на динамичните те-
стове за гръбначния мозък и за 
n. ischiadicus при футболисти. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През периода септември 
2003 - декември 2007 г. са наблю-
давани 18 футболисти на сред-
на възраст 20,9 (18-23) години. 
По принцип вработването на 
футболистите е в зависимост 
от вида на треноровката и 
включва разнообразни бегови 
серии, общоразвиващи упражне-
ния за горни и/или долни крайни-

ци самостоятелно и по двойки, 
технически умения с топка и 
стречинг. Към традиционните 
средства за загряване приложи-
хме и някои нервнодинамични 
тестове за долни крайници. Из-
пълняваха се 4 пъти седмично в 
продължение на 5 седмици. Все-
ки тест има серия от последо-
вателни движения, които под-
лагат на тензия определен нерв. 
На практика невинаги е необхо-
димо да се съблюдава последова-
телността им, но съществено 
значение има извършването на 
сензитивните и десензитивни-
те движения.

Тестовете, които ще пред-
ставим в настоящата публи-
кация, са пасивната цервикална 
флексия и флексията в тазобе-
дрена става с екстензиран до-
лен крайник.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, нервна система, тензия, футболисти.
KEY WORDS: Kynezitherapy, nerve system, tension,  football - players.

Влияние на динамичните 
тестове за гръбначния мозък 
и n. ischiadicus при футболисти

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е да се проследи ефектът от приложение-
то на динамичните тестове за гръбначния мозък и за n. ischiadicus 
при футболисти.
Получени са конкретни резултати за подобряване на обема на дви-
жение и редуциране на усета за болезненост и дискомфорт. Не на 
последно място е и преценката на футболистите, че се чувстват 
много по-добре  по време на тренировка, отколкото след прилагане 
само на стречинг.
Екстремните натоварвания във футбола изискват разширяване 
на системата от методи за комплексната подготовка на спор-
тистите. Кинезитерапията предоставя големи възможности в 
това направление, като една от тях е повлияването на тензия-
та на нервната система. Нервнодинамичните тестове - пасивна 
цервикална флексия и флексия в тазобедрена става с екстензиран 
долен крайник, подобряват подвижността на нервна система при 
футболисти.

SUMMARY

Influence of the dynamic tests for the spinal cord and n.ischiadicus 

with football-players

THE AIM OF THE STUDY is to trace the effect of the application of the 
dynamic tests for the spinal cord and for n. ischiadicus with footballers.
Concrete results for improving the amount of motion and reduction of 
the feeling for painfulness and discomfort are achieved. Not at last place 
is the football -players’ estimation that they feel much better when they 
train, too, than when only stretching is involved.
Because of  the extreme overtax in football it is required that the 
system of methods for the complex training of sportsman be expanded. 
Kynezitherapy  gives great opportunities in this respect and one of them 
is the influence of tension over the nerve system. Nerve – dynamic tests 
– a passive cervical flexion and flexion in the art.coxae       with extensive 
lower limb improve the mobility of the nerve system with football – 
players

Румяна Ташева, доктор
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Проследявани показатели:
1. Обем на движението.
2. Съпротивление по време 

на движението и особено усе-
тът в края на обема (мек или 
твърд).

3. Определяне на вида на бол-
ката (локална или ирадиираща) и 
степента на болезненост по Ви-
зуално-аналоговата скала (ВАС) 
от 0 липса до 10 максимална.

4. Парестезии и други невро-
логични симптоми или чувство 
за опън.

5. Съпоставяне на симптоми-
те в лявата и дясната половина 
на тялото при изпълнението на 
даден тест.

Първият тест е пасивната 
цервикална флексия, която води 
до тензия на гръбначния мо-
зък и обвивките в областта на 
лумбалния гръбнак, както и на 
n. ischiadicus (Petty N., Moore A., 
1998) (фиг. 1 и фиг. 2).

Сензитивните движения са 
включване на флексия в ТБС с 
екстензиран долен крайник или 
един от тензионните тестове 
за горни крайници (фиг. 3).

Нормалният отговор е лип-
са на болка през целия обем на 
движение. В случаи на проява на 
симптомите при цервикална 
екстензия е необходимо изслед-

Фиг. 1 Фиг. 2 

Фиг. 4 

Фиг. 6 Фиг. 7 

Фиг. 3 

Фиг. 5 

ване на пасивната цервикална 
екстензия.

Следващият тест е флекси-
ята в тазобедрена става с ек-
стензиран долен крайник (фиг. 4 
и фиг. 5):

Нормални симптоми по вре-
ме на теста са болка, чувство 
за силно разтягане или изтръп-
ване по задните части на бедро-
то, коляното, подбедрицата и 
стъпалото.

Десензитивно движение е 
плантарната флексия, а сензи-
тивни за n. ischiadicus са аддук-
цията и вътрешната ротация 
в тазобедрена става (ТБС) след 
последната стъпка от теста 
(фиг. 6 и фиг. 7).

Други сензитивни движения 
са:
� Пасивна цервикална фле-

ксия за обвивките на гръбначния 

мозък и за n. ischiadicus.
� Латерална флексия на тяло-

то за гръбначния мозък и чувст-
вителността на тялото от 
контралатералната страна.

Флексията в ТБС с екстен-
зиран долен крайник подлага на 
тензия нервните структури 
(включително чувствителност-
та на тялото) от стъпалото 
до главния мозък (Petty N., Moore 
A., 1998). Разбира се, движението 
засяга и други структури като 
бедрените флексори на коляно-
то, лумбалния дял на гръбначния 
стълб, тазобедрената и сакро-
илиачната става.

РЕЗУЛТАТИ

I. Пасивна цервикална флексия 
(тензия на гръбначния мозък, об-
вивките в областта на лумбал-
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ния гръбнак и на n. ischiadicus).
От проследените 18 футбо-

листи има проявена специфична 
симптоматика при 12 от тях. 
Установи се засилване на болка-
та, нейното ирадииране и па-
рестезии следствие прилагане-
то на сензитивното движение 
- флексия в тазобедрена става. 
Съпротивление възникна в края 
на обема, но не и по време на 
движението. Резултатите от-
носно ограничения обем на дви-
жение и степента на болезне-
ност са изложени на диаграма 1.

 Ограничаването на обема 
и болезненост при пасивна-
та цервикална флексия се ус-
тановява при 12 футболисти 
през първата седмица, при 10 
- през втората, и при 5 - през 
третата. През четвъртата 
и петата седмица остават 
само двама. Ниво на болезне-
ност със субмаксимална сред-
на стойност 6,7 се регистри-
ра през първата седмица от 
изследването, като още през 
третата спада до минимална 
степен 2,9.

 II. Флексия в тазобедрена 
става с екстензиран долен край-
ник (тензия на нервните струк-
тури (включително чувстви-
телността на тялото) от 
стъпалото до главния мозък - 
гръбначен мозък и n. ischiadicus).

При прилагането на сензи-
тивните движения реагираха 
16 футболисти с характерните 
симптоми, посочени по-горе. За 
разлика от предходния тест, ус-

тановихме сензитивност първо-
начално при повече футболисти 
(16) и с по-голяма интензивност 
на болката и дискомфорта (7, 
9), която значително по-бав-
но се овладяваше (диаграма 2). 
Характерно за този тест е ус-
тановяването на асиметрич-
на проява на симптомите при 
всички изследвани.  

 
ДИСКУСИЯ

Получените резултати по-
казват, че подвижността на 
нервната система се установя-
ва чрез използваните динамич-
ни тестове. Палпиране на нер-
ва е възможно с и без тензия. 
Прилагането на сензитивни и 
десензитивни движения е от 
особено значение за дескрими-
ниране на проблеми в подвиж-
ността на нервната система 
и останалите меки тъкани. 
Необходимо е използването 
на допълнителни тестове за 
скъсени мускули и подвижност-
та на ставите на свободните 
долни крайници, на гръбначния 
стълб и сакро-илиачните ста-
ви. Освен конкретните резул-
тати за подобряване на обема 
на движение, особено значение 
има и усетът на футболисти-
те за редуциране на болезне-
ността и дискомфорта. Не на 
последно място е също прецен-
ката им, че се чувстват много 
по-добре и по време на трени-
ровка, отколкото след прила-
гане само на стречинг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Екстремните натоварвания 
във футбола изискват разширя-
ване на системата от методи 
за комплексната подготовка 
на спортистите. Кинезитера-
пията предоставя големи въз-
можности в това направление, 
като една от тях е повлиява-
нето на тензията на нервна 
система. Нервно-динамичните 
тестове - пасивна цервикална 
флексия и флексия в тазобедрена 
става с екстензиран долен край-
ник подобряват подвижността 
на нервната система при фут-
болисти.

Диаграма 1 Диаграма 2

БИБЛИОГРАФИЯ

1 -Ташева Р. Мобилизация на периферните 

нерви на долни крайници при спортисти. Сп 

Медицина и Спорт, 2007, 3: 30-32.

2 Butler D., 1991. Mobilization of the nervous 

system. Churchill Livingstone, Melbourne.

3 Elvey R., 1985. Brachial plexus tension tests 

and the pathoanatomical origin of arm pain. In: 

Glasgow E., et al. Aspects of manipulative therapy. 

2nd edn, Churchill Livingstone, Melbourne.

4 Kenneally M., et al., 1988. The upper limb 

tension test: the SLR test of the arm. In: Grant R., 

Physical therapy of the cervical and thoracic spine. 

Churchill Livingstone, Edinburgh.

5 Petty N., Moore A., 1998. Neuromuscular 

examination and assessment. Churchill Livingstone, 

Edinburgh.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Румяна Ташева, доктор

Национална спортна академия “Васил 

Левски”

Катедра “Теория и методика на 

кинезитерапията»,

+359 888 55 91 07,

1619 София

Княжево,ул. “Бял нарцис” 3

rumiana_tasheva@yahoo.com

БОЛКА БОЛКА

седмицаседмица

ОД ОД



20  � Медицина и Спорт 

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Гъвкавостта определя спо-

собността на човека да се 

изпълняват движения в раз-

лична равнина с определена 

амплитуда. Думата гъвкавост 

е прието да се използва като 

по-общ термин, означаващ под-

вижност и еластичност.

Известно е, че децата и 

юношите притежават по-го-

ляма гъвкавост, която намаля-

ва с увеличаване на годините 

и възрастта. Еластичността 

на мускулите, ставите и су-

хожилията в голяма степен 

зависи от начина на живот и 

вида на трудовата и спортна-

та дейност, която човек осъ-

ществява.

Постепенното бавно разтя-

гане на мускулите, последвано 

от задържане в крайната фаза 

- 10-12 сек, има специфично по-

ложително въздействие вър-

ху мускулатурата, сухожи-

лията и ставите, при което 

се усеща прилив на топлинна 

енергия в обтегнатата част 

на тялото. Последващото 

разхлабване и отпускане от 2 

до 3 сек цели да намали напре-

жението, след което бавно се 

разтяга другият крайник или 

друга мускулна група.

Упражненията за гъвкавост 

имат профилактичен и здрав-

новъзстановителен ефект, 

подобряват еластичността 

на мускулите, гъвкавостта 

на ставите и в крайна смет-

ка влияят положително върху 

тонуса на човешкото тяло.

В спортната дейност гъв-

кавостта е едно от най-ва-

жните физически качества. 

Нейното проявление се обу-

славя от някои специфични 

условия като: външна тем-

пература, възрастово-поло-

ви особености на занимава-

щите се, продължителност 

на спортния стаж, ниво на 

спортна квалификация, вид 

спортна дейност, разгряване 

и т. н. Прието е гъвкавостта 

да се измерва и контролира с 

помощта на линейни или ъгло-

ви методи на отчитане.

За футболната игра, като 

спорт с преобладаващо ско-

ростно-силов характер, при-

ложението на упражненията 

за гъвкавост е изключително 

необходимо. Това изискване се 

налага от факта, че по време 

на тренировъчна и състеза-

телна дейност футболистът 

изпълнява най-различни дейст-

вия, свързани с рязко старти-

ране, смяна на посоката, под-

скоци, приземявания и т. н. 

Всичко това предполага нали-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Профилактика, възстановяване, гъвкавост, футбол.
KEY WORDS: Prophylactics, rehabilitation, flexibility, footbalL

Профилактичен и 
възстановителен ефект на 
упражненията за гъвкавост 
във футбола

РЕЗЮМЕ

В спортната дейност гъвкавостта е едно от най-важните физи-
чески качества. Нейното проявление се обуславя от някои специ-
фични условия като: практикуван вид спорт, външна температура, 
възрастово-полови особености, спортен стаж, ниво на спортна 
квалификация и т. н.. За футболната игра като спорт с преоблада-
ващо скоростно-силов характер приложението на упражненията за 
гъвкавост е изключително необходимо. Това изискване се налага от 
факта, че по време на тренировъчна и състезателна дейност фут-
болистът изпълнява най-различни действия, свързани със смяна 
на посоката, стартирания, подскоци, приземявания и т. н. Всичко 
това предполага наличието на добра рационалност на движенията, 
която изисква гъвкавост и пластичност при проявлението на раз-
личните действия. 

SUMMARY

Prophylactic and rehabilitation effect of flexibility exercises in the 

football game

In sports, flexibility is one of the most treasured physical qualities. Its 
appearance is mediated by few specific conditions, such as: the type 
of sport being practiced, outdoor temperature, age-gender specifics, 
experience in sport activities, level of qualification, etc. In the football 
game, a sport with exceptional speed-strength character, the application 
of stretching exercises is more than needed. This requirement is due to 
the fact that during the training and competition activities, the football 
player performs all sorts of actions, related to rapid change of speed, 
accelerations, jumps, landings, etc. All this assumes the existence of 
decent rationality of movements, which in turn requires flexibility and 
stretching in all activities.

Доц. д-р Кирил Аладжов
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чието на добра рационалност 

на движенията, която изисква 

гъвкавост и пластичност при 

проявлението на различните 

действия. 

В тренировъчния процес 

гъвкавостта се постига с 

прилагането на най-различни 

упражнения за разтягане на 

отделните части на тялото 

като: стречинг, общо-разви-

ващи упражнения, с гимнасти-

чески или силов характер и др. 

Упражненията за гъвкавост 

е необходимо да се прилагат 

ежедневно в годишния цикъл 

на подготовката при занима-

ния с футболисти, независимо 

от спортния им стаж, ниво 

на подготовка, възраст или 

спортна квалификация. Съдър-

жанието на комплексите за 

огъвкавяване трябва да бъде 

съобразено с етапа на спорт-

ната подготовка и възрасто-

вите особености на занима-

ващите се.

Упражненията за гъвкавост 

имат уникално въздействие 

върху организма на футболи-

стите. Тази уникалност се със-

тои в специфичния характер 

на моментното и последейст-

ващото въздействие на тази 

методика. Ежедневното прило-

жение на стречинг упражнения-

та неусетно въздейства върху 

гъвкавостта, еластичността 

и тонуса на мускулатурата, 

което в крайна сметка неиз-

бежно води до подобряване и 

на другите физически качест-

ва като реакции, бързина, из-

дръжливост, отскокливост, 

сила и т. н.. Освен това чрез 

подобряване на гъвкавостта 

се намалява рискът от полу-

чаване на травми, които във 

футболната игра са често явле-

ние. Всичко това доказва мно-

гофункционалната същност на 

тази съвременна методика, до-

била популярност като “стре-

чинг-система”. 

При изпълнението на упраж-

ненията за гъвкавост е необ-

ходимо да се спазват редица 

условия, по-важните от които 

са представени на фиг. 1.

Фиг. 1 

Фиг. 2 

Необходими условия за правилното изпълнение на 

упражненията за гъвкавост (стречинг)

Въздействие на упражненията за  гъвкавост върху организма

В ежедневната подготовка 

на футболистите упражнени-

ята за гъвкавост трябва да се 

изпълняват и в трите части 

на тренировъчното занима-

ние - подготвителна, основ-

на и заключителна.

В подготвителната част 

те имат за цел да подготвят 

опорно-двигателния апарат 

за предстоящото натоварва-

не в тренировката.

В основната част те се 

прилагат под формата на 

комплекси, които запълват 

почивката между серийното 

изпълнение на различните ме-

тоди и средства, чрез които 

футболистите усъвършен-

стват своите функционални и 

спортно-технически възмож-

нисти. В случая става възпрос 

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА
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Фиг. 3 Принципна схема за разгряване във футбола и мястото на 

упражненията за гъвкавост (стречинг) в нея

за така нар.”активна почив-

ка”, която е свързана с при-

ложението на разтягащи и 

релаксиращи упражнения.

В заключителната част 

на тренировката упраж-

ненията имат ефект на 

възстановяване след про-

дължително натоварване, 

както и допълнително огъв-

кавяване на опорно-двига-

телния апарат. Освен това 

изпълнението на комплекс 

от стречинг упражнения в 

края на тренировъчното 

занимание понижава напре-

жението в мускулатурата, 

извежда организма от със-

тояние на натовареност и 

създава трайни навици на 

занимащите се с футбол 

за извършването на допъл-

нителна работа в края на 

тренировката (фиг. 2).

Упражненията за гъвка-

вост се явяват ефективно 

тренировъчно средство за 

поддържане на мускулния то-

нус и в случаите, когато да-

ден футболист се подготвя 

за участие (включване в игра) 

на мястото на друг играч.

Едно от важните пред-

назначения на комплексите 

от упражнения за разтягане 

и огъвкавяване е тяхното 

приложение при възстано-

вяването на травмирани 

футболисти. Тук, разбира се, 

трябва да направим задъл-

жителното пояснение, че в 

случая се касае за използване-

то им, след като е преминал 

така нар. “остър” период 

на травмата, т. е. когато 

болката в голяма степен е 

отшумяла и е възможно при-

ложението на тези упраж-

нения, тъй като чрез тях се 

увеличава амплитудата на 

движението. В процеса на 

възстановяването на конту-

зени футболисти упражнени-

ята трябва да се прилагат 

по-внимателно и с по-голям 

контрол от страна на спе-

циалиста.

Упражненията за гъвка-
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вост в тренировъчния процес 

във футбола е необходимо да 

бъдат предшествани от общо 

разгряване на организма в 

началото на тренировката, 

преди тяхното изпълнение. 

Това разгряване е свързано с 

леко – равномерно бягане, в 

рамките на 5-6 мин (в лицева 

и странична равнина), както и 

изпълнението на комплекс от 

8-10 упражнения с общоразви-

ващ характер. На фиг. 3 сме 

разработили принципна схема 

за разгряване във футбола, в 

която е посочено мястото 

на комплекса от разтягащи 

(стречинг) упражнения.

Комплексите от упражнения 

за гъвкавост се прилагат в оп-

ределена последователност, в 

зависимост от атмосферните 

и теренните условия, както и 

от това в коя част на трени-

ровъчното занимание се изпъл-

няват. При всички случаи те 

оказват изключително благот-

ворно влияние върху организма 

и спортната форма на футбо-

листите. Изпълнението на ком-

плексите не изисква наличието 

на специални условия, което ги 

прави достъпни и лесно-прило-

жими по време на тренировъч-

ния и състезателния процес. 

Освен това практиката е на-

ложила тяхното приложение 

при възстановителни трени-

ровки, в заниманията със силов 

и скорстно-силов характер, в 

тренировките за бързина и 

отскокливост и т. н. Всичко 

това налага в подготовката на 

футболистите тази методика 

да се прилага от най-ранна въз-

раст до високото спортно май-

сторство, на различни нива от 

спортната подготовка като 

важна предпоставка за успешни 

изяви на футболния терен.
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МЕДИКАМЕНТОЗНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

УВОД: ЗАЩО МАГНЕЗИЯТ 

Е НЕЗАМЕНИМ ЕЛЕМЕНТ?

Аритметично погледнато, в органи-

зма на един възрастен човек има около 

50 грама магнезий (Mg). Това в сравнение 

например с калция (около 1 кг) изглежда 

малко; да не забравяме обаче особените 

„способности” на този елемент: колко 

малко от него трябва, за да блесне ярък 

пламък; как само при 2% в хлорофила го 

прави животворна молекула за тази пла-

нета, как с по-малко от 1% съдържание 

придава здравина на слонските бивни...

Това показва извънредната дина-

мичност на магнезия: той е добре раз-

творим, бързо се абсорбира, но и лесно 

се изхвърля, така че изисква постоянен 

приток от „попълнения”. Неслучайно дис-

балансът със споменатия калций драс-

тично се свива, когато става въпрос за 

всекидневно необходими количества: от 

калция рядко са необходими повече от 

800-1000 мг на ден, а за магнезия преобла-

даващите препоръки (според мнението 

на много специалисти те са занижени) 

варират от 400 до 600 мг. Когато стане 

въпрос за лечебно прилагане, някои специ-

алисти дават даже и грамове [2, 9, 15, 30, 

31, 33].

Магнезият допринася за поддържане 

на здрава имунна и ендокринна система, 

поддържа стабилен сърдечния ритъм, 

нормална - мускулната функция и здрави - 

костите. Повечето магнезий в човешко-

то тяло е в скелета, около 30% е в муску-

лите, останалата част - в черния дроб, 

бъбреците, еритроцитите и мозъка; 

само 2% е извън клетките. Mg подпо-

мага усвояването и обмяната на много 

други минерали; на витамини от В-група, 

вит. С и Е; на ацетилхолина и азотния 

оксид. В клетъчното ядро повече от 

половината магнезий е тясно свързан с 

нуклеиновите киселини и белтъчните 

вещества. Mg e нужен за физическата 

цялост на двойната спирала на ДНК, ко-

ято носи генетична информа-ция и кода 

за специфични протеини. Той регулира и 

потенциала на клетъчните мембрани: 

клетъчния йонен баланс (поддържа спец. 

градиента на калия в клетките и на на-

трия и калция извън клетките); секре-

тирането и транспорта на ред храни-

телни съставки, хормони (включително 

инсулин и тироксин), нервомедиатори 

(серотонин, катехоламини, гама-амино-

маслена киселина и др.).

Благодарение на резервите в кос-

тите и на регулаторния механизъм в 

бъбреците, тялото може частично да 

компенсира недостатъчното внасяне 

на Mg. Но ако вносът му не е адекватен, 

рано или късно започват проблемите. 

Калцият без достатъчно магнезий става 

трудноразтворим и се отлага в тъка-

ните (бъбреци, жлъчен мехур, артерии, 

сърдечни клапи, ставни структури, гла-

вен мозък и т. н.).

Едно ново и много важно научно из-

следване спира вниманието ни върху по-

вишената болкова чувствителност на 

приемащите големи дози небалансиран 

калций или при диета с много високо съ-

отношение калций/магнезий. Прието е, 

че съотношение, по-високо от 2:1 в полза 

на калция, е неблагоприятно; но дори и 

то може да се окаже високо. Някои из-

следвания на храненето от епохата на 

палеолита показват, че съотношението 

при тяхната обичайна диета е било 1:1 

(което и днес се препоръчва при опре-

делени патологии). Тъй като много хора 

традиционно употребяват бедна на 

магнезий храна, а се ориентират само 

към богато на калций меню (млечни хра-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Магнезий, ензими.
KEY WORDS: Маgnesium, enzymes.

Роля и употреба на 
магнезия като най-
актуален минерал за 
спортистите

РЕЗЮМЕ

Магнезият е най-често недостигащият минерал в съвременно-
то хранене, а в същото време е несправедливо подценяван. Той 
участва в активността на стотици ензими, определящи издръж-
ливостта на нервите, мускулите и сърцето спрямо каквото и 
да е натоварване, както и директно участва в изграждането на 
двигателните структури. Според убедителни литературни данни, 
както и в унисон с дългогодишния опит на автора, най-добрият 
подход за набавянето на този елемент е съчетаният: правилно 
хранене, прецизирани по дозировка и усвояемост добавки и външно 
(трансдермално) прилагане. Посочени са конкретни схеми и дози-
ровки по отношение на съответните ергогенни, профилактични и 
терапевтични насоки. 

SUMMARY

The role and usage of magnesium as the most 

topical for the sportsmen

Magnesium is the mineral that we lack in our daily nutrition and at the same 
time it is wrongfully underestimated. Magnesium participates in the activity of 
hundreds of enzymes that determine the strength of the nerves, the muscles 
and the heart in relation to any kind of overtax and it also participates directly 
in the building up of the motive structures. According to convincing literature 
data as well as in unison with the great experience of the author, the best way 
for getting this element is via combining regular eating with supplements, 
specified in doses and assimilation and outer 
(transdermal) applying. Concrete schemes and doses in  relation to the respective 
ergogenetic, prophylactic and therapeutical directions are also pointed out.

Д-р Димитър Пашкулев
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ни, яйца, варени и изкиснати продукти), 

изводът се налага от само себе си: вина-

ги трябва да балансираме едновременно 

и двата елемента! Също така - „нашест-

вието” на тежките метали и други от-

рови, характерни за съвремието ни, ус-

пешно се контролира чрез подобряване 

на магнезиевия внос.

Магнезият е антистресов минерал, 

окойто оказва нормализиращо въздейст-

вие върху състоянието на цялата нерв-

на система и особено на нейните висши 

отдели (в съчетание с витамините от 

В-група). Затова при недостиг човек се 

уморява бързо, става раздразнителен, 

нарушава се неговият сън, а жените ста-

ват ревливи. Шумът изглежда прекалено 

силен, светлината - твърде ярка, емоци-

оналните реакции са преувеличени, сър-

цето бие до „пръсване”, а главният мо-

зък е прекалено възбуден, за да заспи...

Магнезият забавя стареенето, може 

да намали нивото на холестерола в кръв-

та, да предпази от запушване на арте-

риите и вените с тромби, както и от 

животозастрашаваща аритмия [2, 3, 

4, 10, 15, 24, 31, 33]. Той оказва трайно 

положително влияние и върху състояни-

ето на репродуктивната система. При 

бременни жени той едновременно пази 

здравето на майката и предотвратя-

ва недостатъчното развитие на плода 

(заедно с фолиевата и пантотеновата 

киселина), преждевременното раждане и 

абортите. При деца, родени от майки с 

магнезиев дефицит, по-често се срещат 

умствени и неврологични проблеми, как-

то и дефекти, свързани с малостойност 

на съединителната тъкан.

„ЕКЗЕКУТОРИТЕ” НА МАГНЕЗИЯ В 

ОРГАНИЗМА

Преумора и стрес. Този елемент 

бързо се изразходва при напрегнатия 

ритъм на живот, често съпроводен от 

бързане, несигурност, раздразнителност 

и безпокойство, физическо и умствено 

претоварване. Съществува своеобразен 

„порочен кръг”: недостигът на магнезий 

способства за развитието на стреса, 

който на свой ред засилва потребност-

та на организма от магнезий. Липсата 

на сън установено причинява загуба на 

магнезий, най-вероятно защото намаля-

ва отделянето на хормона на растежа и 

повишава напрежението на приспособи-

телните механизми.

Повишена обмяна на веществата. 

Болестно усилената секреция на хипофи-

зата, щитовидната жлеза, надбъбречни-

те или околощитовидните жлези може 

да бъде пряка пътека към такива недои-

мъци. Нормално обмяната е усилена в пе-

риодите на усилен детски растеж, при 

бременност и кърмене.

Загуба на много течности. С тях 

се губят едновременно и много соли, но 

магнезиевите и калиевите се възста-

новяват по-трудно. Става въпрос за 

обилно уриниране, повръщане, диарии, 

изпотяване и т. н. Много от обичайни-

те течности - кафе, кола, алкохолни и га-

зирани напитки, повече обезводняват и 

деминерализират, отколкото доставят 

подходящи за организма съставки.

Лошо усвояване. Касае се или за лошо 

състояние на зъбите, бързо хранене или 

липса на добро душевно разположение на 

трапезата; или за болести на стомаха и 

червата, жлъчката или задстомашната 

жлеза, нарушаващи усвояването: спазми, 

възпаления, ензимна недостатъчност, 

дисбактериоза, хирургически интервен-

ции и т. н. Тъй като Mg участва в тран-

смембранния транспорт на всякакви би-

охимични съставки, недостигът му води 

до намалено усвояване включително и на 

самия себе си (още един „порочен кръг”!) 

- затова дълготрайният му дефицит се 

преодолява бавно [10,15,31].

Едностранчив внос на много кал-

ций, натрий, калий, фосфор, желязо 

или цинк. В организма съществува строг 

баланс между минералите и когато вна-

сяме прекалено някои от тях, неизбежно 

страда съдържанието на други. И тъй 

като споменатите елементи се внасят 

много повече в стандартната диета 

(особено натрия със солта, а калция с 

млечните храни и много от добавките) 

- това резултира в усилване на магнезие-

вия дефицит.

Много животински продукти и въ-

глехидратите с висок гликемичен ин-

декс; агресивна кулинария. Магнезият се 

среща главно в растителното царство, 

стига да не го елиминираме чрез получа-

ване на бяло брашно и рафинирана захар. 

Широката употреба на консерви и полу-

фабрикати, препържени, рафинирани и де-

солубирани храни (сварени и консумирани 

без водата, в която са врели) - способства 

за извеждането на магнезия [4, 10, 12].

Прекалено многото фибри, особе-

но неразтворими. Грубата целулоза на 

триците в пълнозърнестите продукти 

се рекламира като чистач на организма, 

но те са различно поносими; над опреде-

лена граница се индуцира както раздраз-

ване на стомаха и червата, така и мине-

рален недоимък.

Непълноценните продукти. "На 

фермерите им се плаща на килограм про-

дукция (зависима предимно от вноса на 

азот), а не според количеството на раз-

нообразните хранителните вещества... 

Бързо израсналите плодове и зеленчуци 

нямат достатъчно време да се развият 

и да образуват пълноценно веществата, 

абсорбирайки ги от слънцето и почвата" 

(Доналд Дейвис, водещ биохимик от Уни-

верситета в Остин, Тексас).

Хапчетата против забременява-

не. Доказано снижават съдържанието и 

ефективността на магнезия и на вит. 

В6.

Други лекарства. Антибиотици 

(особено гентамицин, амфотерицин и 

циклоспорини), стероидни и нестероид-

ни противъзпалителни средства, слаби-

телни, инсулин, транквиланти, кардио-

гликозиди, диуретици, цитостатици...

Алкохолът. Установено е, че както 

епизодичното напиване, така и редовна-

та „умерена” употреба на алкохол води 

до Mg дефицит. При наличие на вече из-

явен алкохолизъм недоимъкът е направо 

чудовищен, това проличава и косвено, 

чрез факта, че много от симптомите 

на абстиненцията се успокояват от 

магнезия.

Други отравяния, особено хронич-

ни. Магнезият действа при тях двупо-

сочно - изхвърля ги от тялото и самият 

той заема полагаемите му се позиции в 

биохимичната „симфония”.

Радиоактивността. Проникваща-

та радиация води до сложни промени 

в човешкия организъм, някои от които 

рефлектират върху магнезиевата об-

мяна. По-слабо, но подобно действат 

електромагнитните излъчвания от 

трансформаторите, телевизорите и 

компютърните монитори.

Ред заболявания. Всички здравни на-

рушения, съпроводени със спазми, пове-

чето сърдечносъдови и костно-ставни 

болести, запекът, нервновегетативни-

те дистонии, диабетът, бронхиалната 

астма и другите алергии, както и всички 

състояния, водещи до увеличената кисе-

линност в тялото, особено често са съ-

проводени с недостиг на този елемент 

[1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18, 27, 30, 31, 33].

СПЕЦИАЛНАТА ЦЕННОСТ 

НА МАГНЕЗИЯ В СПОРТА

Ензимите са белтъчни молекули, кои-

то стимулират всяка химична реакция в 

живия организъм. Без магнезий стотици 

от тези ензими просто не могат да си 

вършат работата, като най-важната 

ензимна реакция е свързана със създа-

ването на макроергични връзки чрез 

активирането на аденозинтрифосфор-

ната киселина (АТФ), фундаменталната 

молекула за съхранение на енергията. 

Всяко едно натоварване - физическо, 

умствено или емоционално, изисква най-

вече издръжливост на нервните клетки. 

Въглехидратите не се оползотворяват 

ефективно в условията на магнезиев не-

доимък. Съвместно с цинка, Mg участва 

МЕДИКАМЕНТОЗНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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и в енергийните процеси при обмяната 

на белтъчините. Магнезият притежа-

ва антикатаболен ефект, намалявайки 

нивото на кортизола. Тези и други фак-

тори предпоставят магнезия като есен-

циален за упражняващите интензивна 

физическа и/или умствена дейност хора 

[2, 4, 9, 10, 15, 24, 27, 29, 31, 33, 34].

Едно от малкото средства, спо-

собстващи едновременно за възста-

новяването им и предпазващи ги от 

„прегаряне” в пикови моменти е именно 

магнезият. Спортистите, включително 

шахматистите, ще открият лесен, ев-

тин и ефективен способ за повишаване 

на своите достижения без вреда за здра-

вето си, когато обърнат повече внима-

ние на този минерал.

Поддържането на адекватно маг-

незиево ниво помага срещу умора и то-

плинно изтощение. Магнезиевият дефи-

цит намалява обменната ефективност, 

клетъчното дишане (дихателната вери-

га страда, като се увеличава консумация-

та на кислород, необходима за осъщест-

вяването на дадена работа). Пулсът се 

учестява прекомерно и спортистът 

прекратява преждевременно трениров-

ката или изостава по време на самото 

състезание [2, 5, 10, 15, 24, 31, 33, 34].

Усилените физически натоварвания 

водят до обезпокоително големи загуби 

на Mg с потта и урината. Поне една сед-

мица преди тежки състезания нивото 

на този минерал в организма на състе-

зателя следва да се повишава чрез пра-

вилно хранене и планомерен прием на до-

бавки. Трагично много случаи на внезапна 

смърт у активни спортисти са свързани 

с остро настъпващия магнезиев дефи-

цит, поради който сърцето не може да 

издържи на натоварването.

Препоръчва се вземане на гореща 

вана с магнезиев хлорид и сулфат след 

дълъг пробег, за да се избегне мускулна-

та треска. Така и травмите, особено на 

ахилесовото сухожилие, могат да се на-

малят по честота и тежест. Най-добре 

обаче е усилено спортуващите да след-

ват комбинирана стратегия: балансира-

но хранене; умерени дози добре усвоими 

магнезиеви добавки, в съчетание с цялос-

тен комплекс от други важни съставки; 

и външно прилагане - като компреси, 

промивки или за максимален ефект - под 

формата на цялостни вани (с продължи-

телност поне 15 мин). Освен магнезиев 

хлорид, в тях е добре да се прибавят под-

ходящи билкови и/или етеричномаслени 

екстракти, органични киселини (особено 

лимонена и ябълчна, подобряващи вътре-

клетъчното дишане, и евентуално други 

соли, по преценка на специалист.

Вече е доказано (особено при кли-

ничните експерименти на д-р Норман 

Шийли), че малки количества магнезий 

и други минерали проникват през ко-

жата, като водени от мъдростта на 

организма се разпределят в най-необхо-

димите участъци [10, 15, 31]. Според ред 

съвременни проучвания дори нивото 

на такива жизненоважни хормони като 

ДХЕА (дехидроепиандростерон) може да 

бъде увеличено безопасно с помощта на 

абсорбиране на магнезий през кожата. 

Тъй като ДХЕА е един от основните 

биомаркери за остаряването, дългосроч-

ният прием на усвоим магнезий води до 

подмладяващи резултати, включително 

по отношение на общото ниво на енер-

гията, преобразуването на тлъстините 

в мускулни маси и съответно възвръща-

нето на високата спортна форма у със-

тезатели с „проблематично ЕГН”...

ФОРМИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранене. Много са източниците и 

проучванията, доказващи здравословния 

и общо тонизиращ ефект на правилно-

то хранене, особено на повишената кон-

сумация на сурова растителна храна [1, 

2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23,25, 28, 

30, 32, 33].

Употребата на половин килограм 

пресни плодове и поне още толкова зе-

ленчуци несъмнено е базисна за поддър-

жането на здравето; въпреки немного 

голямото си процентно количество в 

тях, магнезият е в добро съотношение 

с други ценни съставки, а клетъчната 

вода от суровите храни е най-добрата 

възможна течност за организма. Срав-

нително добро е Mg съдържанието в 

зелените продукти и кълновете, в суше-

ните плодове и петмезите, червеното 

цвекло, шипките, малините, бананите 

и кивито. Морските продукти (водо-

расли, риби и черупчести) имат доста 

магнезий, ала консумацията им е необхо-

димо да се съобразява с индивидуалната 

(не)поносимост към йода.

По-универсално могат да се консуми-

рат натурални ядки и семена - например 

100 г тиквени семки съдържат около 500 

мг магнезий! Богати на него са и бадеми-

те, лешниците, орехите, сусамът, лене-

ното семе и др. Важно е да се посочи, че 

аминокиселините и есенциалните маст-

ни киселини плюс витаминният „букет” 

в черупчестите и семената вълшебно 

допълват магнезия - както по отноше-

ние на клетъчната енергетика, така и 

във връзка със стабилността на психи-

ката (свързана с оптималния синтез на 

антидепресивния серотонин, с допами-

на и с други невромедиатори) [2, 9, 10, 

16, 17, 28].

Киноа е интересно американско зър-

но с чудесен минерален, витаминен и 

белтъчен профил. Просото, ечемикът, 

кафявият ориз, овесените ядки и пълно-

зърнестият хляб са също добри източ-

ници на Mg и други полезни съставки. 

Обаче те, както и бобовите култури 

съдържат и инхибитори на магнезиево-

то усвояване, т. е. не бива да се разчита 

главно на тях.

Добавки. Тъй като усвояемостта 

на магнезия според някои поручвания е 

рядко под 40% от приетото с храната 

количество, много важно е както да се 

увеличат продуктите - „шампиони” по 

Mg съдържание, така и да се приемат 

оптимални количества чрез добавки. 

Последните не са задължителни при иде-

ално природосъобразен живот, но мо-

гат да са буквално спасителни, когато 

са налице някои от изброените по-горе 

фактори, „екзекутиращи” този есенциа-

лен минерал. И тъй като почти всички 

съвременници са подложени на (и то не 

на един) от тези фактори, изводът се 

налага от само себе си...

Добавъчният Mg фигурира или в 

спортните прахообразни храни и специ-

алните напитки, или се взема отделно 

под формата на таблетки, капсули, си-

ропи и др. [2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 26, 

29, 30, 34].

В днешно време на пазара преобла-

дават трудноусвоимите форми. А ка-

пацитетът на солната киселина (HCl) в 

стомаха е ограничен - даже при хората, 

които нямат неин недостиг. При спор-

тистите често се налага да се приемат 

много повече от обичайното минерали - 

важно е те да бъдат в най-усвояеми фор-

ми (изискващи по-малко HCl). Това е на 

първо място хлоридът, на второ - сулфа-

тът (сярата в който от друга страна 

лимитира оптималното за прием коли-

чество); на трето - органичните хелати 

(малат, цитрат, аскорбинат, глицинат, 

аспарагинат и др.), които обаче за ком-

пенсация имат някои други предимства; 

оксидът, карбонатът и фосфатът са 

най-трудно оползотворяеми.

Все още не са представени убедител-

но продуктите с магнезий без калций, 

каквито са Mg-монопрепаратите, „Па-

нангин” (магнезий+калий) и спортната 

формула „Магнезий+цинк”. В множество 

съчетани препарати - с други минерали 

и витамини, магнезият се конкурира за 

усвояването си с ред други съставки и 

така не е възможно да се постигне ре-

гулиране на нивото му при недоимък, а в 

най-добрия случай се поддържа при хора 

без недостиг (те вече са малко!).

Когато все пак е необходима мулти-

формула, добре е да се съблюдава съот-

ношение между калция и магнезия между 

1,5:1 и 1:1; при вече явен магнезиев дефи-

цит и калциев излишък, добре е Mg да 
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се увеличи и/или да се изключи временно 

добавъчният калций. Твърдите форми ос-

вен това са по-слабо усвояеми и - особено 

когато се гони бърз ефект - следва да се 

приемат течни.

В зависимост от много фактори, при-

емът на Mg чрез добавки може да се дви-

жи в широки граници - между около 100 и 

над 1000 мг на ден. У нас се счита, че над 

250-300 мг на ден допълнително от този 

елемент следва да се взема само след спе-

циализирано консултиране. Препоръчва 

се приемът да е на гладно, с вода или на-

турален сок, поне на 2 пъти през деня, а 

при по-високи дози - до 3-4 пъти, вкл. 10-

15 мин преди лягане (поради забавящия се 

чревен пасаж през нощта усвояемостта 

нараства).

Изхождайки от масовия дефицит на 

този елемент, както и от дефицита на 

добре усвоими препарати, фирма „Вери-

дия 21” ООД разработи наскоро продукта 

„Супермагнезий”. Освен достатъчно ко-

личество Mg (в течна форма), в него се 

съдържат умерено и други два обичайно 

дефицитни минерала - калий и цинк; също 

така вит. С, а и растителен глицерин, 

омекотяващ действието, включително 

за външно приложение.

Външна употреба. Балансираните ди-

ети и вътрешният прием на Mg са само 

отчасти популярни; такава е и инжекци-

онната употреба в спешната медицина и 

акушерството. Още по-силно подценява-

но е екстерналното приложение на този 

ценен минерал, особено у нас. В редица 

страни по света т. нар. „магнум вани” са 

водещи приложения по центровете за 

възстановяване и подмладяване. По-общо-

достъпно е кисненето на краката всяка 

вечер в топла вода с магнезиев хлорид 

или сулфат (поне за 15-20 мин). При това, 

макар че вторият (т. нар. „английска сол”) 

е по-известен, той изсушава кожата и 

съдържа прекалено много сяра, така че е 

по-добре да се даде предпочитание на 

магнезиевия хлорид с морски произход [10, 

15, 30, 31, 33]. В сравнение с него морската 

сол и лугата не са така подходящи поради 

недостатъчното си магнезиево съдържа-

ние (с изключение на екзотичните соли от 

Мъртво море) и екстремно по-високия си 

процент натрий. Магнезиеви разтвори 

могат да се прилагат директно, особе-

но при ставни и мускулни болки и спазми; 

физиотерапевтите могат да вкарват 

същите разтвори и чрез електрофореза 

или ултразвук.

Разрежданията на магнезиевите соли 

при споменатите процедури могат да 

варират от 20 или даже повече процен-

та за директно нанасяне, през 15-5% за 

частични бани и компреси, до 2,5-0,5% 

- ако се касае за нежни места по кожата 

и полулигавиците или за цялостни вани. 

Прибавянето на 3-8% глицерин по мои на-

блюдения подобрява поносимостта и при 

онези чувствителни кожи, които могат 

да се оплакват от временно парене при 

нанасянето на разтворите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДА ОТКРИЕМ 

„ПАНТОФКАТА НА ПЕПЕЛЯШКА”!

Според все още преобладаващи стано-

вища в ред медицински среди най-важни-

ят и често липсващ на организма елемент 

в днешно време е калцият. Както обаче 

постоянно се случва в науката, привиднос-

тта на набиващото се на очи количество 

води до ред неправилни изводи с неприят-

ни последствия. И според мене това вече 

се е случило при „роднинския дует” калций 

- магнезий. Основният проблем е в това, 

че при липса на достатъчно магнезий заси-

леният прием на калций чрез млечни про-

дукти и добавки не води до оптимален 

цялостен минерален баланс. В резултат 

се отлагат калциеви соли под формата 

на шипове и камъни във вътрешните 

органи, на плаки и тромби по кръвонос-

ните съдове; нервномускулната възбуди-

мост расте до болезненост... Много от 

по-леките оплаквания (които след време 

прерастват в сериозни проблеми) могат 

далеч по-безопасно и евтино да се кори-

гират чрез диетични мерки, магнезиеви 

добавки, компреси и бани - вместо да се 

прибягва излишно често към палиативни, 

скъпоструващи и с допълнителни здравни 

рискове медикаменти и операции.

Това особено важи за спортния свят, 

където целта е (или би следвало да бъде) 

постиженията да бъдат дългосрочни и да 

хармонират със здравните параметри, 

вместо да се стимулира краткотраен 

„успех”, последван от катастрофално из-

носване на организма. Магнезият, в съче-

тание с други добавки и разумен начин на 

живот, е в състояние значимо да повиши 

здравния статус, както и да поддържа по-

висока формата на състезатели, треньо-

ри и любители - привърженици на разноо-

бразните спортове.

С радост ще отговоря на всички въ-

проси и предложения по тази актуална 

тема.
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Отнесени към общия брой на 

травмите, нараняванията при ак-

тивно спортуващи са значително 

по-чести.

Най-често се засяга опорно-двига-

телният апарат, който е изложен на 

максимално натоварване.

Травмите в зависимост от това 

дали е нарушена целостта на кожата 

(т. е. налице е наличието на рана) се 

подразделят на открити и закрити.

До голяма степен закритите 

травми се характеризират с ве-

личината и посоката на действие 

на причиняващата механична сила, 

топографската локализация и евен-

туалното нараняване на подлежащи 

важни анатомични структури. 

Откритите травми се предста-

вят с наличието на остра рана. Лока-

лизацията на раната, нейната форма, 

размер и дълбочина, състоянието на 

ръбовете й, както и наличието в нея 

на кървене, чужди тела и девитализи-

рани тъкани са важни елементи от 

клиничното описание, което от своя 

страна е основата за съставянето на 

адекватен лечебен план.

При млади и здрави индивиди 

без придружаващи заболявания тези 

рани оздравяват бързо особено след 

правилно и навременно професионал-

но приложено лечение.

Отклонения от това правило 

могат да настъпят при определени 

обстоятелства:

� Когато раната е елемент от 

една тежка комбинирана, съчета-

на или множествена травма, на-

лагаща продължително лечение.

� Когато са налице тежки подлежа-

щи увреди на важни анатомични 

структури (фрактури на кости, 

лезии на сухожилия, магистрални 

артериални и венозни съдове, ув-

реда на нерви и др.).

� Когато се касае за комплексни 

травматични дефекти с особено 

голяма площ на раневите повърх-

ности и загуба на тъкани.

От дидактична гледна точка, 

една рана започва да се приема за 

хронична, ако не показва тенденция 

към зарастване до 8 седмици от по-

явата си.

Забавянето на оздравителния 

процес може да настъпи и поради 

други субективни и обективни при-

чини:

� Инфекция на раната.

� Ретенция на чужди тела и некро-

тични тъкани в раната.

� Неадекватна хирургична обра-

ботка.

Лечението на спортните остри 

рани може да се раздели на 2 етапа:

1. Провизорно лечение на рана-

та, което включва първична хемос-

таза, първична превръзка и имоби-

лизация при нужда.

2. Дефинитивно лечение на ра-

ната, което се базира на основни-

те принципи за първична хирургич-

на обработка на раните (фиг. 1):

 Днес във всички гореописани 

случаи в комплекс с класическите и 

стандартните методи могат да се 

приложат различни представите-

ли на съвременните хидроактивни 

превързочни материали, създадени с 

помощта на високи технологии през 

последните 2 десетилетия. Техните 

предимства са известни и добре до-

кументирани и обосновани:

� Осигуряват оптимална влажност 

и температура в раната, което е 

предпоставка за ускоряване на физи-

ологичните оздравителни процеси.

� Някои продукти имат мощен 

антибактериален ефект (пре-

връзки, съдържащи сребро), други 

втечняват и абсорбират некро-

тични материи от раневото 

ложе (полиакрилати). 

� Не залепват за раневата повърх-

ност и се отстраняват лесно и 

безболезнено от раната.

� Поради поемането на ексудат 

намаляват броя на необходими-

те ежедневни превръзки, като по 

този начин пестят труд на спе-

циализиран медицински персонал.

� Подходящи са за употреба в ам-

булаторна и домашна обстанов-

ка. Лесни за употреба. Фабрично 

стерилни.

� Могат да се моделират и да се 

поставят на неудобни анато-

мични места като сгъвки и став-

ни повърхности. За някои зони от 

тялото има създадени специално 

оразмерени форми.

� Пациентите се чувстват ком-

фортно.

� Сумарно са икиномически по-из-

годни.

Съвременно 

хидроактивно лечение 

на раните при спортистиД-р Георги Григоров,

НИСМП “Пирогов”

ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

фиг. 1
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

FIFA Futuro III Football 
Medicine Instructor`s Course
with Doping Control Workshop

Д-р Здравко Тарълов
Prague, 27.XI - 2. XII. 2007

През 1994 г. тогавашният гене-

рален секретар и настоящ прези-

дент на ФИФА Сеп Блатер задава 

простия въпрос: Какво може да 

се направи за намаляване броя на 

травмите във футбола на всички 

нива? Или с други думи - какво може 

да предложи медицинската наука 

за подобряване на футбола. Г-н Сеп 

Блатер не е искал незабавен отго-

вор на въпроса, преценявайки добре, 

че това не е реално. В резултат на 

последвалитe дебати и консулта-

ции с учени и лекари медицинската 

комисия на ФИФА взима решение да 

се създаде F-MARC (FIFA Assesstment 

and Research Centre), който да се 

занимава основно с решаване на по-

ставения от г-н Сеп Блатер въпрос. 

Начело на F-MARC застава prof. Jiri 

Dvorak (Shwitzerlad), учен, специа-

лист по неврология и скелетномус-

кулни заболявания. На 27 юни 1994 г. 

prof. Dvorak представя пред предсе-

дателя на медицинската комисия на 

ФИФА dr Michel D`Hooghe (Belgium) 

целите на изследователска про-

грама, които да бъдат обсъдени и 

утвърдени от Изпълнителния коми-

тет на ФИФА:

� Редукция на футболните 

травми по време на мачове и тре-

нировки.

� Редукция на дълготрайните 

дегенеративни промени.

� Развитие на програма за 

предпазване от травми при фут-

болисти - мъже и жени, на различни 

нива.

� Базирайки се на научни данни, 

да се създаде програма за превръща-

не на футбола в здравословна игра.

� Следвайки предложенията на  

на dr D`Hooghe, на конгрес на ФИФА 

на 14. Х. 1994 г. Изпълнителният ко-

митет на ФИФА одобрява мерки за 

реализиране на поставените задачи 

и дава „зелена светлина” за тяхно-

то разработване.

Между многото други въпроси, 

които F-MARC започва да решава, 

е и провеждането на периодични 

регионални семинари с една и съща 

тематика за всички региони с цел 

да се повиши квалификацията на 

участниците в тези курсове, да се 

уеднаквят терминологията и ме-

тодологията.

Третият поред семинар - FIFA 

Futuro III Football Medicine Instructor`s 

Course with Doping Control Workshop, 

за страните от Източна Европа 

се проведе от 27 ноември до 2 де-

кември в Прага, а за страните от 

Западна Европа - от 18 декември в 

Женева.

Участие в курса в Прага взеха 

представители на 13 страни - Бъл-

гария, Македония, Малта, Молдова, 

Полша, Румъния, Словения, Словакия, 

Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, 

Чехия. Нашата страна бе пред-

ставена от д-р Валентин Матев 

– зам.-председател на Медицинска-

та комисия на БФС, специалист ор-

топед-травматолог, директор на 

СБАЛТОСМ в “Дианабад”, д-р Михаил 

Илиев - лекар на националния отбор 

на България, и д-р Здравко Тарълов - 
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лекар на ПФК ”Локомотив”- Пловдив, 

специалист по спортна медицина и 

клинична лаборатория и преподава-

тел по спортна медицина във ВМИ 

- Пловдив.

Като лектори в курса бяха при-

влечени едни от най-добрите специ-

алисти в света, които представиха 

мултимедийно своите доклади: 

Don Kirkendall, PhD, USA

1. F-MARC (FIFA-Medical 

Assessment and Research Centre)

2. Подбор на млади футболи-

сти

3. Основи на спортната трени-

ровката

4. Жени футболистки

5. Травми при подрастващи 

футболисти

6. Документиране на травми-

те

Stefan Preiss, MD, Switzerland

1. Роля на клубния лекар

2. Лекарска чанта

3. Травми в областта на на бе-

дрото, таза, ингвиталната област

Jiri Chomiak, MD, Czehc Republic, 

F-MARC Member

1. Травми на ходилото и глезена

2. Travel medicine

3. Injure prevention programme 

“The 11”

Prof. Lars Peterson, MD, Sweden, 

F-MARC Member 

1.  Травми на коляното

Jens Bold, MD, Germany

1.  Повърхностни травми на до-

лния крайник

Toni Edwards, New Zealand, F-

MARC Member

1. Tравми на мускули и сухожи-

лия

Rеjner-Peter Meyer, Switzerland

1.  Травми на горните крайници - 

счупвания

Prof. Jiri Dvorak, MD, Switzerland, 

F-MARC Chairman

1.  Травми на гърба, шията и гла-

вата

2.  Стратегия на ФИФА в борба-

та срещу допинга

3.  Допинг контрол - субстанции, 

ефекти, опасности

Marc Vouillamoz, Switzerland, 

Head of UEFA`s Anti-doping Unit

1.  Допинг контрол в УЕФА

Prof. Michael Aschermann, MD, 

Cheirman of Czech Republic Cardiology 

Society

1. Внезапна сърдечна смърт

Prof. Michael Andel, Czech 

Republic

1. Футболисти диабетици

Jan Chlumsky, Czech Republic

1. Футболисти с бронхиална 

астма

Ladislav Machala, Czech Republic

1. Инфекциозни болести и хигие-

на

Ron Maughan

1. Хранене и течности

Най-голям интерес и съответно 

най-голямо внимание беше отделе-

но на реализирирането на основна-

та цел, довела до създаването на 

F-MARC, а именно как да се намали 

броят на травмите във футбола. Dr 

Jiri Chomiak представи резултатите 

от дългогодишните научни изслед-

вания в тази област, довели до съз-

даването на една проста система, 

наречена Injure prevention programme 

“The 11”. Тя включва комплекс от 10 

упражнения, които, изпълнявани 

преди всяка тренировка и в рамки-

те на 12 - 15 минути, довеждат до 

намаляване на спортните травми с 

30%. Единадесетото „упражнение” е 

футболът да стане „Fair play”, тъй 

като това е единствената възмож-

на превенция, която може да намали 

спортния травматизъм в резултат 

на директни сблъсъци. Мерките по 

отношение на един от основните 

лозунги на ФИФА през последните 

години „My game is Fair play” от из-

вестно време се наблюдават и по 

нашите стадиони.

Много интересни данни, свърза-

ни с допинг контрола на всички нива, 

изнесоха  в своите презентации 

Marc Vouillamoz и Prof. Jiri Dvorak.

През 2006 г. в света са направе-

ни допинг тестове, както следва:

Футбол – 25 700 

Лека атлетика - 19 780

Вдигане на тежести - 6540

Във футбола направените до-

пинг тестове през последните го-

дини са:

2004 г. – 22 000, (+) 76 = 0.34%, 

от тях за ААС (+) 9 = 0.04%

2005 г. – 23 000, (+) 78 = 0.33%, 

от тях за ААС (+) 15 = 0.06%

2004 г. – 25 700, (+) 83 = 0.32%, 

от тях за ААС (+) 9 = 0.03%

Най-много са (+) проби за канабис.

За периода 1994 - 2007 г. във 

футбола са направени 3327 кръвни 

теста. От тях (+) са 4 = 0.12% - 2 

за ефедрин, 1 за канабис, 1 за нандро-

лон.

За периода 2006 - 2007 г. в Шам-

пионската лига на Европа са прове-

рени 1144 футболисти (от тях 507 и 

за ЕПО). Установени са 3 (+) проби:

2 за канабис - наказание 2 месе-

ца (футзал)

1 за метазон - повишена концен-

трация, наказание 18 месеца

Много добре бе проведено и 

практическото занимание по до-

пинг контрол, в което Dr Jiri Chomiak 

демонстрира последните новости 

при вземане на проби за допинг кон-

трол, като за нас бяха интересни 

някои малки различия в сравнение с 

вземането на такива проби по вре-

ме на мачове в България.

След всяка презентация имаше 

отделено достатъчно време за 

практически занимания, демонстра-

ции, дискусии, въпроси и отговори.

Всички участници получиха CD 

с пълното мултимедийно пред-

ставяне на всички презентации, 

както и сборник с 4 броя SD и 6 

списания с последните постиже-

ния и резултати от работата на 

F-MARC, както и инструкторски 

сертификат, даващ им право да 

разпространяват материалите 

на ФИФА в страната си и да раз-

ясняват всички новости и тенден-

ции в работата на F-MARC.

Малкото свободно време ни 

позволи да се разходим из старата 

част в центъра на Прага, да послу-

шаме коледна музика на Вацлавския 

площад, да преминем бавно по Кар-

ловския мост, както и да посетим 

(с любезната организация от Чеш-

ката футболна федерация) прочу-

тата кръчма на Швейк “U Kalicha”.

В заключение искам да благодаря 

на БФС за възможността да присъст-

ваме на този семинар, да се докоснем 

„от извора” до най-съвременните 

тенденции в работата на Медицин-

ската комисия на ФИФА и F-MARC, да 

се запознаем лично с част от „све-

тилата” на съвременната спортна 

и в частност „футболна” медицина. 

Надявам се, че занапред България ще 

има редовно участие в медицински-

те прояви на ФИФА и УЕФА.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

д-р Здравко Петров Тарълов,

Пловдив 4002 ул.”Баучер” 11 ап.10

Тел. 032/64-52-55

GSM 0885/193613, 0895/444913

Е-mail ztaralov@mail.bg
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