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Х РАНЕНЕ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ПРИ СПОРТИСТИ

Анна Божкова, доктор

Георги Драганов

Хранителни добавки, съдържащи
l-carnitine, и необходимостта от
приложението им за редукция на
телесната маса при
спортисти - волейболисти

РЕЗЮМЕ
L-carnitine е четвъртично амониево съединение, което се синтезира в
организма от аминокиселините L-лизин и L-метионин в присъствието
на желязо, витамин B6, ниацин, витамин C или се набавя с храната.
Поради ролята му в метаболизма на мастните киселини L-carnitine е
прокламиран от производителите на хранителни добавки като продукт, който намалява телесната маса и води до подобрение на спортните резултати. Цел на настоящото проучване е да анализира доколко
тези претенции са реални, както и възможностите за прилагане на
L-carnitine при необходимост от редукция на телесната маса при волейболисти.
Настоящото проучване потвърждава, че прилагането на хранителни
добавки, съдържащи L-carnitine, може да бъде от полза в комплексната
подготовка на волейболистите след оценка на индивидуалните нужди.

SUMMARY
Food supplements containing l-carnitine and the necessity of their
application for body mass reduction in volleyball players
L-carnitine is quaternary ammonium compound, synthesized in the body from
the amino acids L-lysine and L-methionine in addition to iron and vitamin
B6, niacin and Vitamin C or is directly obtained by food. Due to its role in
the fatty acid metabolism L-carnitine is proclaimed by the producers of food
supplements as a fat burner and exercise enhancer. The aim of the present
study is to analyze to which extent these claims are reasonable. In addition
analysis of the possible uses of food supplements, containing L-carnitine in
thе body mass reduction program of the volleyball players on the basis of
already described reviews in literature as well analysis of body mass index /
BMI/ were within the scope of this study.
The present research confirms the statement that the application of food
supplements containing L-carnitine may be beneficial in the complex
preparation of volleyball players after estimation of individual needs.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: L-carnitine, метаболизъм на мастните киселини, индекс за телесната маса, спортисти волейболисти.
KEY WORDS: L-carnitine, fatty acid metabolism, body mass index, volleyball players

L-carnitine е широко включван в хранителни добавки
поради разнообразната си
фармакологична
активност
и съответното приложение.
Структурата му е кватернерно амониево съединение, като
само L-изомерът е биологично активен. Биосинтезира се
от аминокиселиние L-валин и
L-метионин в присъствието
на витамин C, витамин B 6, желязо и ниацин под формата на
никотинамид аденин динуклеотид. Открива се във всички
тъкани, особено в мускулната. L-carnitine е необходим за
транспорта на дълговерижните мастни киселини от цитозола в митохондриите, където те биват разградени чрез
бета-окисление в процеса на
натрупване на метаболитна
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енергия. Във връзка с функциите му той играе роля в регулацията на транспорта на дълговерижните мастни киселини
през клетъчните мембрани,
спомага за бета-окислението
на дълговерижните мастни киселини и внасянето на ацилови
радикали в митохондриите и
изнасянето на ацетилови радикали вън от тях. Ацетатът,
който се явява отлично гориво за мускулите, се пренася в
митохондриите от изозим на
карнитин палмитоил трансферазата, наречен ацетилкарнитин трансфераза (1, 2, 3, 4).
При здрави хора балансът
на L-carnitine се поддържа чрез
ендогенен биосинтез, абсорбция на приетия L-carnitine с
храната, елиминирането и реабсорбцията през бъбреците

(4). Нормалната скорост на
биосинтеза на L-carnitine при
хора варира от 0,16 до 0,48
mg/kg телесна маса на ден
(3). Това количество, съчетано с нормалната реабсорбция
от 95% през бъбреците (4), е
достатъчно за предотвратяване на карнитинов дефицит
при здрави хора, включително
строги вегетарианци.
Високи концентрации Lcarnitine са открити в червеното месо и млечните продукти. Плодовете, зеленчуците,
зърнените храни и ядките съдържат значително по-малко
количество L-carnitine.
Обикновено с храната се
доставят 20–200 милиграма L-carnitine на ден, но при
строгите вегетарианци количеството може да достигне

по-малко от 1 милиграм на ден.
L-carnitine, приет с храната, се
резорбира през мембраните на
ентероцитите чрез активен и
пасивен транспорт. Бионаличността на приетия с храната
L-carnitine варира между 54%
и 87%. Бионаличността на Lcarnitine, включен в хранителни
добавки, е в порядъка на 14%18% от цялата доза (4, 5, 6).
L-carnitine влиза в състава на лекарствени продукти
под формата на разтвори
за парентерална употреба,
таблетки, сиропи и сашета с
предназначение за терапия на
първичен и вторичен карнитинов дефицит. Първичният системен карнитинов дефицит
е рядко автозомно рецесивно заболяване, което води до
мускулна слабост, прогресивна
кардиомиопатия,
хипогликемия и хипоамониемия. Първичният миопатичен карнитинов
дефицит засяга скелетната и
сърдечната мускулатура и протича по-леко от първичния системен карнитинов дефицит.
Вторичният карнитинов дефицит може да се дължи на генетични и на придобити причини и е по-често срещан от
първичните форми (1, 3).
Хранителни добавки за редукция на телесната маса и
подобряване на спортните
постижения, съдържащи Lcarnitine, се предлагат на пазара под формата на прахове,
течни напитки, сашета, таблетки, капсули, дъвки и десертни блокчета. Съдържанието
на L-carnitine варира в широки
гранци, като може да надхвърли 2000 милиграма на дозова
форма.
Carnitine се среща под формата на L-, D-carnitine, както
и на рацемична смес – D, Lcarnitine.
Изборът трябва да се
спре върху хранителни добавки, съдържащи L-формата на
carnitine. Употребата на хранителни добавки, съдържащи
D-carnitine, може да доведе до

дефицит на L-carnitine поради
конкуриране в процесите на резорбция и транспорт (3). Прилагането на хранителни добавки, съдържащи D,L-carnitine при
пациенти с бъбречни заболявания, се асоциира с прояви на
мускулна слабост. При употреба на високи дози L-carnitine могат да се наблюдават гадене,
повръщане, крампи, стомашно разтройство, миризма на
риба, излъчвана от кожата.
Като цяло L-carnitine се понася
добре от организма.
РЕЗУЛТАТИ – ДИСКУСИЯ
Интересът към потенциала на суплементацията с Lcarnitine с цел подобряване на
спортните постожения е свързан с неговата роля в енергийния метаболизъм, като увеличава усвояването на липидите
при запазване на гликогенните
запаси в мускулите.
Известен брой проучвания
съобщават, че дори еднократна доза L-carnitine, приета 1
час преди натоварване или
краткотрайна (2 или 3 седмици) суплементация с 2- 4 грама
L-карнитин на ден, се асоциира
с увеличаване на максималния
кислороден ъптейк и понижение на плазмения лактат (7, 8,
9, 10).
Проучвания показват, че
суплементацията с L-carnitine
повишава плазмените нива на
карнитина, но някои изследвания не доказват ефект върху
карнитиновите нива в скелетната мускулатура (11, 12).
Двойно-слепи плацебо-контролирани проучвания не доказват подобряне на спортните постижения при прилагане
съответно на 2, 3 или 4 грама
L-carnitine при здрави доброволци (13, 14, 15).
Нови проучвния показват
положителен ефект от суплементация с L-carmitine върху
популацията на андрогенните
рецептори и хормоналните
отговори, както и на цялост-

ното възстановяване след
спортни натоварвания (16, 17,
18).
Дневната доза L-carnitine за
перорален прием в различните
проучвания силно варира, като
при повечето е между 1 грам и
7 грама.
Въпреки че суплементацията с L-carnitine може да доведе
до подобряване на спортните
резултати, необходими са повече обемни, продължителни и
с подходящи групи проучвания
върху ефекта на L-carnitine за
редукция на телесната маса.
Навлизането на широк кръг
от хранителни добавки, съдържащи L-carnitine, прави по-лесен контрола и самоконтрола
на телесната маса при спортистите.
Наред с овладяване на техническите елементи, състезателите притежават и индивидуални похвати, които в
повечето случаи зависят и от
специфичните морфологични
особености на спортистите
(21).
Непрекъснато променящите се технически правила при
различните спортове изисква
да се актуализират познанията за телесната структура на
състезателите и по-задълбочено разкриване зависимостите
между морфологичните особености и функцията на организма.
Многогодишните спортни
занимания и видът спорт оформят различия в телесната
структура и физическото развитие на занимаващите се, в
т. ч. и при волейболистите.
Секуларният тренд установява непрекъснато нарастване на тоталните размери при
спортистите, особено за някои спортове, в т. ч. и волейбола. K. Norton, T. Olds (2001)
определят
морфологичните
особености като предпоставка за по-дълга и успешна спортна кариера (26).
Схващането за универсални
играчи не отговаря на съвреМедицина и Спорт 
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менните изисквания на конкретния спорт. Във волейбола
изследванията
подтвърждават, че спецификата на играта определя и специфична телесна структура (28).
Спортните игри и в частност волейболът се характеризират с динамиката на игровите действия.
Телесната конституция на
волейболистите е различна
и съобразена с техните игрови функции. Независимо от
това се наблюдава определено
равнище, което отличава волейболистите в морфо-функционалните особености от
другите спортове.
В по-нови изследвания се
разглежда и съпоставя състоянието на волейболисти, трениращи в условията на висшите училища, с висококласни
волейболисти по признаци, характеризиращи най-важните
6 
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качества и умения (19).
По средни стойности ръст=185,6 cm и тегло=80,02
kg, студентите се доближават почти до средните стойности на професионалните
състезатели, т. е. са близки до
необходимите за нуждите на
практиката (по 24). На базата на снетите ръст и тегло
е изведен и т. нар. индекс за
телесна маса (BMI), който позволява да се установи степента на охраненост на тялото.
Средната стойност - =20,75
kg/m 2, показва нормално тегло
при изследваните студенти
(по 23).
За сравнение, на Световното първенство за мъже в Япония’06 (по данни от www.fivb.
ch и www.volleyball.bg) отборите имат следните показатели: България (класирала се на III
място) е със средни стойности
– X ръст=197,4 cm, X тегло=88,5

kg и X BMI =20,98 kg/m 2; Полша
(класирала се на II място) –
X ръст=199,5 cm, X тегло=87,9 kg и
X BMI =21,28 kg/m 2; Бразилия (световен шампион) - X ръст=194,5
cm, X тегло=87,3 kg и X BMI =20,82
kg/m 2. Водещите отбори,
участници във Волейболната
лига на България – 2006/2007 г.,
са със следните средни стойности по споменатите показатели: ЦСКА - X ръст=196,6 cm,
X тегло=87,6 kg и X BMI =21,01 kg/
m 2; Левски Сиконко - X ръст=199,1
cm, X тегло=91 kg и X BMI =20,87
kg/m 2; Марек Юнион Ивкони
- X ръст=195,6 cm, X тегло=90,5
kg и X BMI =20,56 kg/m 2; Лукойл –
X ръст=197,2 cm, X тегло=89,1 kg и
X BMI =20,89 kg/m 2 (19).
Представените
средни
стойности (фиг. 1) на BMI при
гореспоменатите отбори показват, че независимо от различния професионален статус
на състезателите те поддър-

Медицина и Спорт 
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жат телесна маса в норма.
Несъществените различия
на изчисления BMI и тук потвърждава недостатъчната
му информативност при спортистите (22).
Необходимо е изследване на
компонентите на телесната
маса, които са в тясна връзка
с физическия работен капацитет и физическата дееспособност (20, 25).
W. A. Siders & H. C. Lukaski (1996)
установяват, че при волейболисти съществува отрицателна
корелация между мастната маса
и успешните атаки и блокади в
играта (27), което налага поддържане в норма или редукция на телесната маса. В този смисъл хранителните добавки, съдържащи
L-carnitine, може да имат положително влияние и да се налагат в
употреба при спортистите, в т.
ч. и волейболистите.

1.
Извършената сравнителна характеристика на BMI
на състезатели от отбори с
различен професионален статус (отбори, заели престижни
места в българския и световния волейболен елит и студентски отбори) позволява да
заключим, че е направен добър
морфологичен подбор.
2. За поддържане на телесната маса в норма, която
да отговаря на съвременните
тенденции на волейболната
игра, е необходимо запознаване с хранителните добавки, съдържащи L-carnitine.
3. Профилът на безопасност и ползите от суплементацията с L-carnitine, съчетани с
оценка на индивидуалните нужди на волейболиста, отреждат
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Х РАНЕНЕ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ПРИ СПОРТИСТИ

Рискове и ползи от употребата на
хранителни добавки, съдържащи
алтернативи на ефедра алкалоиди,
в спортa
Анна Божкова, доктор

РЕЗЮМЕ
Цел на настоящото съобщение е да анализира претенциите на производители, допинг статуса, възможни нежелани реакции и взаимодействия на хранителни добавки, съдържащи някои алтернативи на
ефедра алкалоидите като синефрин, октопамин, тирамин и L-тирозин.
Извън ползите съществува сериозен риск при безконтролна и неправилна употреба на хранителни добавки, особено на тези, съдържащи
термогеници и стимуланти. Необходимо е лекарите и фармацевтите
да получават актуална информация за приемливите претенции, токсичността и легалния статус в спорта на хранителни добавки, съдържащи синефрин, октопамин, тирамин и L-тирозин. Спортистите
трябва да информират лекаря или фармацевта, в случай че употребяват такива добавки.

SUMMARY
Risks and benefits from the application of food supplements containing
some alternatives of ephedra alkaloids in sport
The aim of the present message is to analyze the claims by producers,
the doping status, possible adverse reactions and interactions of food
supplements containing some alternatives of ephedra alkaloids such as
synephrine, octopamine, tyramine and L-tyrosine. Besides their benefits, there
is a serious risk for the health when the administration of food supplements
is not controlled or correct especially for those containing stimulants and
thermogenics. It is very necessarily that doctors and pharmacists obtain
up-to-date information for permissible claims, toxicities and legal status in
sport of food supplements containing synephrine, octopamine, tyramine and
L-tyrosine. Finally, the athletes should also inform their general practitioner or
pharmacist in case they administer such supplements.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт, хранителни добавки, стимуланти, термогеници, допинг.
KEY WORDS: sport, food supplements, stimulants, thermogenics, doping.

Броят на хранителните добавки
за редукция на телесната маса и подобряване на спортните постижения непрекъснато се увеличава. Нарастват и данните от проучвания
за ползите и рисковете от употребата им в комплексната подготовка
на спортистите. Хранителните добавки за редукция на телесната маса
включват разнообразни по произход,
структура и механизъм на действие
съставки като:

термогеници и стимуланти
– ефедрин и други ефедра алкалоиди,
октопамин, синефрин, фенилефрин,
кофеин и други метилксантини, тирамин, L-тирозин, L-фенилаланинин
(ephedrine, octopamine, synephrine,
phenylephrine, caffeine, tyramine, Ltyrosine, L-phenylalanine) др. Вещества от тази група са включени в
Списъка на забранените вещества
2009 Международен стандарт или
Програмата за наблюдение 2009 към
Световния антидопингов кодекс на
Световната антидопингова агенция

(WADA) (1, 2);

липотропни фактори –
холин, бетаин, инозитол (cholinе,
betaine, inositol) и др. Към тази група
може да бъде причислен и L-карнитин
(L-Carnitine);

вещества, потискащи усвояването на липидите – хитозан
(chitosan) и др.;

диуретични вещества с
растителен произход;

прохормони – дехидроепиандростерон (DHEA) - включени в Списък на забранените вещества 2009
(1).
Род eфедра (Ephedra) на семeйство ефедрови (Ephedraceae) обхваща различни представители като
китайска ефедра (Ephedra sinica, Ma
Huang), обикновена ефедра (Ephedra
distachya) и др. с вариращо процентно съдържание на биологичноактивни вещества. Ефедра алкалоидите
включват ефедрин (ephedrine), псевдоефедрин (pseudoephedrine), фенилпропаноламин (phenylpropanolamine,

norephedrine),
норпсевдоефедрин (aлкалоидът катин e Dнорпсевдоефедрин - cathine, Dnorpseudoephedrine), метилефедрин
(methylephedrine), метилпсевдоефедрин (methylpseudoephedrine). Ефедра алкалоидите имат симпатикомиметично действие смесен тип и
проявяват изразени в различна степен ефекти като бронходилатиращ,
вазоконстрикторен, антихипотензивен, аналептичен, стимулиращ
цeнтралната нервна система, повишаващ обмяната на веществата,
апетитопотискащ ефект.
Ефедра или нейни биологичноактивни компоненти са включвани в
хранителни добавки, употребявани
от спортисти с цел да се ускори загубата на подкожни мазнини и подобряване на спортните резултати. В
някои проучвания с цел повишаване
на ефекта ефедра алкалоиди се комбинират с кофеинсъдържащи суплементи (3, 4, 5).
Употребата на продукти, съМедицина и Спорт
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държащи ефедра алкалоиди, може да
доведе до опасни нежелани реакции
като повишаване на артериалното
налягане, аритмия, тахикардия, инфаркт на миокарда, инсулт, хеморагия, внезапна смърт, гърчове и
психиатрични симптоми.
Ефедра алкалоидите са включени в Списъка на забранените вещества 2009-а в частта “Вещества
и методи, забранени по време на
състезания Стимуланти S6., като
фенилпропаноламин и псевдоефедрин са включени в Програмата за
наблюдение 2009 (1, 2).
През април 2004 година FDA забранява продажбата на хранителни добавки, съдържащи ефедра на
територията на САЩ в следствие
на над 16 000 доклада за нежелани
реакции.
Българското законодателство
не допуска влагане в хранителни
добавки на Еphedra distachya или
части от нея, регламентирано с
Наредба №47от 28 декември 2004
г. за изискванията към хранителните добавки.
След въвеждането на тези ограничения производителите заместват ефедра алкалоидите, като
включват в хранителни добавки
синефрин, фенилефрин, октопамин,
тирамин, фенилаланин, тирозин,
кофеин и други съставки, самостоятелно или в комбинация.
Синефрин (Synephrine) е алкалоид със симпатикомиметичен ефект,
който се съдържа в плодовете на
Citrus Aurantium, известен още като
горчив портокал, Zhi shi. Синефрин
увеличава разхода на енергия и спомага за редуцирането на приема на
храна посредством активиране на
α- и β- адренорецепторите, приоритетно на β3 рецепторите, както и
намаляване на гастриалния мотолитет (6). Синефрин е включен в Програмата за наблюдение 2009 (2).
Октопамин (Octopamine) е
структурно сходен с норадреналина биогенен амин, изолиран за първи път от слюнчените жлези на
октопод. Като потенциален β3
рецепторен агонист октопамин е
прокламиран за перспективен липолитичен агент (7). Наличните
проучвания не са достатъчни за
прецизиране на ефекта от суплементацията с октопамин върху телесната маса и подкожните мазнини при хора. Октопамин е включен
като стимулант в Списъка на забранените вещества 2009-а. Веще10 
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ства и методи, забранени по време
на състезания (1).
Тирамин (Tyramine) е симпатикомиметичен амин, производен на
аминокиселината тирозин. Съдържа се в голямо количество в храни, претърпeли ферментационен
процес като сирена, консервирани
продукти, вина, бира. Предизвиква
освобождаване на катехоламините
допамин, норадреналин и адреналин
и се метаболизира от ензима моноаминооксидаза. Комбинирането на
тирамин с голям брой лекарствени
продукти като МАО инхибитори
и антидепресанти, симпатикомиметици, вкл. хранителни добавки,
съдържащи симпатикомиметици,
може да доведе до животозастрашаващо рязко повишаване на артериалното налягане.
Аминокиселините L-фенилаланин (L-phenylalanine) и L-тирозин
(L-tyrosine) са широко включвани в
хранителни добавки самостоятелно или в комбинация с други биологично активни вещества като
витамини, термогеници и стимуланти. L-тирозин е заменима аминокиселина, която се биосинтезира
от незаменимата киселина L-фенилаланин или се доставя с храната.
L-тирозин е прекурсор в биосинтеза на катехоламините допамин, норадреналин и адреналин.
Проучвания доказват ползата
от суплементация с L-тирозин при
състояния на стрес, умора, сънна
депривация, а също така за подобряване на умствената и физическата работоспособност (8).
Суплементацията със синефрин,
октопамин и тирамин може да доведе до някои нежелани реакции,
главно от страна на сърдечносъдовата система. С цел потенциране
на действието алтернативи на
ефедра алкалоидите се комбинират
в един продукт. Увеличаването на
ефекта при такива хранителни добавки може да бъде съпроводено с
нарастване на рисковете от нежелани реакции главно от страна на
сърдечносъдовата и централната
нервна система (9, 10).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производителите на хранителни
добавки, предназначени за употреба
от спортисти, трябва ясно да означават наличието/липсата на допинг
съставки. В производствения процес
не трябва да се допуска замърсяване

с вещества, забранени за употрeба в спорта. Опаковката трябва
да съдържа информация за клинично
значимите взаимодействия и нежелани реакции. Дозата за еднократен
и дневен прием не бива да се надвишава. Извличането на максимална
полза от суплементацията изисква
оптималните условия за прием да
бъдат спазвани. Важно е лекарите и
фармацевтите да получават актуална информация за здравните претенции и възможните рискове от
употребата на хранителни добавки,
съдържащи стимуланти и термогеници като алтернативи на ефедра
алкалоидите. Спортистите трябва
да предупреждават лекаря или фармацевта, в случай че употребявят
такива хранителни добавки.
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Футбол и хранене
Трета част
Продължаваме серията статии с основните послания,
приети на Международната
консенсус конференция на FIFA
F-MARC (MEDICAL ASSESSMENT
and RESEARCH CENTRE), проведена през септември 2005 г. в
централата на ФИФА в Цюрих.
На дневен ред е описание на възможностите, които предлагат
въглехдратните храни, водата и
полезните хранителни добавки.
Бележка на редактора
ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ
Много играчи оценяват потребността от почивка и правилно хранене в дните преди важна среща, но възникват въпроси
относно това по колко, каква и
по кое време да се консумира храна. Това включва и въпроса по колко да се храним в часовете преди
важен мач или тренировка.
Въглехидратите са основният източник на енергия, на който трябва да се наблегне в дните
преди състезание и в самия ден
на провеждането му. Добре е да
се обърне внимание и на нивото
на водата и солите в тялото.
Все пак 2-4 часа преди началото
на състезанието играчът се нуждае от протеини и мазнини, както и от повечето от останалите хранителни вещества, но не
повече от количеството, което
се препоръчва при нормални или
по-натоварени тренировки.
ЗАРЕЖДАНЕ С ВЪГЛЕХИДРАТИ
Играчи, които участват в
състезания често, могат да се
12 
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възползват от т. нар. „зареждане с въглехидрати” в рамките на
няколко дни. Това зареждане на
мускулите с гликоген може да се
постигне за 2-3 дни чрез консумирането на големи количества
въглехидрати (около 8-10 г спрямо 1 кг телесна маса на ден: виж
долу), като същевременно тренировките са с намалена интензивност и кратко времетраене.
Предполага се, че натоварените
тренировки за издръжливост са
проведени в нормални сесии, седмица преди началото на състезанието.
ЗАРЕЖДАНЕ С ВЪГЛЕХИДРАТИ
6 ЧАСА ПРЕДИ ИГРА
Играчите понякога откриват своето любимо предсъстезателно меню, което не само
ги зарежда с нужната енергия за
срещата, но и потиска глада, успокоява стомаха и е практично
и полезно. На по-ниските равнища на състезания или при някои
играчи, които не тичат много
по време на игра, менюто преди
мач не е задължително да бъде

концентрирано върху въглехидратите. Въпреки това играчи,
които участват интензивно в
турнири, в общи линии се съветват да:
Да консумират 1-4 г/кг въглехидрати по време на шестчасовия период преди началото на
мача/тренировката.
Главната грешка, която някои
играчи правят, е да консумират
прекалено малко въглехидрати
(по-малко от 1 г/кг от теглото)
по време на периода от 1-6 часа
преди началото на тренировката и по време на самата такава.
Това бедно откъм въглехидрати
меню кара тялото да разчита
повече на глюкозата в кръвта,
но това не осигурява достатъчно енергия на играча, за да издържи на следващите упражнения.
КОНСУМИРАНЕ НА ТЕЧНОСТИ
ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕ
Играчите трябва да погълнат достатъчно течности по
време на хранене в деня преди
състезание, за да са сигурни, че
ще бъдат добре хидратирани на

Пример за зареждане с въглехидрати за един ден, което осигурява 630 г въглехидрати* (т. е. осигурява 9 г/кг въглехидрати на играч, който тежи 70 кг).
Рано сутринта – 150 г = 2 чаени чаши зърнена храна с мляко + 250 мл плодов
сок + 1 банан + 2 тънки препечени филии + съвсем малко конфитюр.
Преди обед – 50 г = 500 мл безалкохолно или 750 мл спортна напитка.
Обяд – 150 г = 1 голям самун хляб + 1 кифла + плодов шейк.
Следобедна закуска – 50 г = 200 г плодов кисело мляко + 250 мл плодов сок.
Вечеря – 200 г = 3 купички спагети + 2 купички плодова салата + 2 топки сладолед + 500 мл спортна напитка.
След вечеря – 30 г = 50 г шоколад.
* Храни, добавени за подобряване на баланса на менюто, като например сос
за спагетите, могат да осигурят потребностите и от други хранителни
вещества.

сутринта в деня на мача. Също
така не бива да се ограничават
откъм пиене на вода или напитки, съдържащи въглехидрати,
в часовете преди началото на
срещата.
В страните с горещ климат
се препоръчва да се консумират
приблизително 500 мл в периода
от 60-90 мин преди началото на
мача. Това ще осигури достатъчно време на организма да изхвърли ненужните течности чрез
уриниране преди началото на
двубоя. При тренировки или състезателни срещи, които водят
до обилно потене и не дават
възможност за консумирането
на достатъчно количество течности, които да възстановят
баланса, се препоръчва на играчите да изпият 300-600 мл течност 15 мин преди началото на
срещата. Тези количества са помалки при жените и юношите,
които са с по-малко тегло.
СТРАТЕГИИ ЗА ПРАВИЛНА
ХИДРАТАЦИЯ
Няма хранителни програми,
които да имат репутацията на
доказано подобряващата представянето консумация на вода
и въглехидрати по време на
тренировки. Играчите могат
да използват това знание за оптимизиране на представянето
и подобряване на физическото
състояние, научавайки следните
практически положения:
a. какво количество е препоръчително;
b. какви видове храни и напитки да изберат;
c. кога по време на тренировката да консумират;
d. какви изменения трябва
да се направят според климата
– горещ или студен.
Както общите тренировъчни и игрални стратегии се

адаптират към всеки играч в
зависимост от индивидуалните
потребности и предпочитания,
така трябва да се променя и
изборът при консумирането на
течности и храни по време на
тренировка. Играчи и треньори
трябва внимателно да определят стратегията си, за да намерят своята собствена формула
за успех.
КОГА И ПО КОЛКО ДА ПИЕМ?
Дехидратацията по време на
мачове или тренировки трябва
да се неутрализира с пиенето
на вода или спортни напитки.
Основните възможности за пиене по време на мач са при загряването и на полувремето. При
тренировки треньорът или мениджърът трябва да определи
почивки за пиене в зависимост
от метеорологичното време и
интензивността на тренировките.
Следете потенето си по време на тренировка, за да може да
нагласите програмата си за пиене според него (виж по-долу). Не
е задължително да се поглъщат
толкова течности, че да се избегне загубата на тегло, но нивото на дехидратация трябва да
бъде ограничено до загубата на
по-малко от 2% от телесната
маса (т. е. 1 кг за 50 кг, 1.5 кг за 75
кг и 2 кг за 100 кг спортист).
След като неблагоприятните
последствия от дехидратацията при високо натоварване са
по-значителни в страните с горещ климат, там трябва да се
подобри програмата за пиене, за
да се избегне общата загуба на
течности. Това може да включва пиене на течности до страничната линия при прекъсване
по време на мач или да има допълнителни почивки при тренировките.

Пет различни примера за храни, които осигуряват 140 г въглехидрати за
предсъстезателното меню* (2 г/кг за 70 кг спортист), са:
2.5 купички зърнена закуска + мляко + голям банан.
Голямо парче хляб или 3 филии + малко количество пчелен мед.
2 купички варен ориз + 2 филии хляб.
4 палачинки + ½ чаена чаша сироп.
60 г шоколад + 500 мл течни хранителни добавки или плодов шейк.
* Други ястия също могат да бъда включени в менюто.

Не трябва да се консумират
повече течности, отколкото се
губят при потене, в противен
случай играчът всъщност ще
увеличава теглото си по време
на тренировка.
КОГА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ НЕЩО
ПОВЕЧЕ ОТ ВОДА?
Изразходването на енергийните запаси може да се прояви
по време на мачове, особено при
играчи, които са на подвижни позиции или имат предпочитание
към тичането. Добре избраните
стратегии за зареждане с въглехидрати – приложени преди и по
време на мач, се оказват ефективни за подобряване на представянето на подобни играчи.
Правилната консумация на
течности и енергия може не
само да запази нивото на скорост на играчите през второто
полувреме, но и да им помогне да
запазят нивото на техниката си
и правилната преценка, което
иначе би било повлияно от умората. Много двубои са спечелени
или загубени в последните минути от срещата и освен това
при изтощените играчи рискът
от контузии е по-голям.
Употребата на натурални
спортни напитки със съдържание на въглехидрати от около
4-8% (4-8 г/100 мл) осигурява
едновременното постигане на
потребностите от течности и
въглехидрати по време на повечето състезания. Количеството
въглехидрати, което носи ползи
по време на игра, е около 20-60 г
на час.
Течностите, консумирани по
време на тренировки с продължителност от 1-2 часа или при
индивидуални, трябва да съдържат натрий, за да се ограничи
загубата му по време на тях (т.
е. повече от 3-4 г натрий).
Кофеинът се съдържа в много
обикновени напитки и храни и
може да повиши издръжливостта по време на продължителни
тренировки. Ползата от него
може да се осигури с относително малки дози, които по принцип
се консумират от най-обикновени хора от различни национал-
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Х РАНЕНЕ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ПРИ СПОРТИСТИ
Как да пресметнем нивото на потене
Измерва се теглото (в кг) преди и най-много 1 час след края на упражнение, което е с натовареност, подобна на тази
от състезателен мач или натоварена тренировка.
При измерване на теглото се остава с минимално количество дрехи. Избършете се с хавлия след края на упражнението и измерете теглото си веднага след приключване на тренировката (т. е. най-много 10 мин, след като сте
приключили).
Отбележете количеството течности, които сте консумирали по време на упражнението (в литри).
Загубата от потене (в литри) = теглото ви преди упражнението (кг) – теглото ви след упражнението + количеството консумирани течности по време на него (в литри).
За да определите загубите от потене на час, разделете времето за упражнението на минути и умножете по 60.
(Забележка: 2.2 фунта се равняват на 1 кг и се приравняват към 1 л или 1000 мл или 34 унции вода.)
ности (напр. около 1.5 мг/кг от
теглото на спортиста, което
се съдържа в малка чаша кафе или
500-750 мл кола).
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ХИДРАТАЦИЯТА СЛЕД ТРЕНИРОВКА
Възстановяването след тренировка е част от подготовката за следващата тренировъчна
сесия и възстановяването на загубите от потене е важна част
от този процес. Загубите на
вода и соли по време на потенето трябва да бъдат възстановени. Старайте се да пиете по 1.21.5 л течности за всеки килограм,
загубен по време на тренировка
или мач. Напитките трябва да
съдържат натрий (солта, която се изразходва най-много при
потене), при положение че не е
консумирана храна. Спортните
напитки, които съдържат електролити, са полезни, но и много
храни могат да бъдат източник
на нужните соли. Малко допълнителна сол може да бъде добавена
към храната, когато загубите
от потене са големи, но солните
таблетки трябва да се използват внимателно.
Както например сте с новите обувки, не се опитвайте да
експериментирате с хранителната си програма по време на
важни състезания. Направете го,
когато имате свободно време
и открийте кое ви допада наймного.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
И ХРАНИ ЗА СПОРТИСТИ
Употребата на хранителни
добавки е широко разпространена във футбола, но играчите не
14 
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трябва да очакват полза от повечето от тези добавки.
Спортистите използват хранителни добавки, за да постигнат следните цели:

дози, което може да бъде в тяхна вреда.

 да могат да се адаптират
по-добре към тренировъчната
програма;
 да увеличат приема на
енергия;
 да си осигурят по-постоянно и интензивно представяне
на тренировките благодарение
на подобреното възстановяване
между упражненията;
 да поддържат добро здраве и да избегнат прекъсванията
на тренировките, предизвикани
от хронична умора, болести и
контузии;
 подобрят представянето
си на състезания.

Протеиновите добавки, протеиновите десерти и богатите
на аминокиселини продукти са
сред най-продаваните спортни
добавки. Въпреки че адекватното консумиране на белтъчини е
от решаващо значение за растежа и възстановяването на мускулите, то може да се постигне
чрез обикновени храни и допълнителното взимане на протеини е
нужно рядко.
Протеиново-въглехидратните добавки могат да участват
частично в някоя възстановителна програма, но чистите
белтъчини, които се съдържат в
обикновените храни, имат предимство пред отделното взимане на аминокиселини.

Малко от продуктите, които се ползват от играчите,
са разработени и тествани от
специалисти и затова някои от
тях могат да бъдат дори и опасни за самите спортисти. Всички
играчи трябва да помислят сериозно за рисковете и ползите
от индивидуалните хранителни
добавки, преди да почнат да ги
употребяват.
Когато е налице откровена недостатъчност на някой
важен витамин или минерал в
организма и увеличаването на
количеството консумирана храна не е възможно, добавките
могат да се окажат полезни.
Въпреки това употребата на
добавки не компенсира зле направената и неадекватна хранителна диета. Много играчи
не се съобразяват с предупрежденията за ползване на добавки
и ги употребяват в излишни

ПРОТЕИНОВИ ПРАХОВЕ
И ДОБАВКИ

ОТСЛАБВАНЕ И НАТРУПВАНЕ
НА МУСКУЛНА МАСА
Продават се внушителен
брой добавки, които претендират, че могат да намалят
количеството излишни мазнини в тялото и да спомогнат
за развитието на по-големи и
здрави мускули – твърдения, които се харесват на спортисти
и лица, които не се занимават
със спорт.
Всъщност продуктите, които наистина спомагат за това,
са или забранени, или са свързани
със сериозни рискове за здравето
(или и двете).
Съставките в тези продукти
включват хром, бор, хидроксиметилбутират, коластра и др.
Според настоящите изследвания

нито едно от изброените вещества не е от полза за футболисти.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИЕМА
НА ЕНЕРГИЯ
Добавките в тази категория
включват карнитин, липозна киселина и рибоза, както и някои
по-екзотични билкови съставки.
Не е вероятно никое от тези
вещества да подобри представянето и въпреки рекламните
изявления, нито едно от тях не
е подкрепено от независими доказателства.
ХРАНЕНЕ И ИМУННА СИСТЕМА
Има доказателства, че спортисти, които тренират усилено, могат да се изложат на риск
от дребни заболявания и инфекции. Те в общи линии не са опасни,
но могат да прекъснат тренировъчния процес или да накарат играча да пропусне важно състезание. Усиленото трениране може
да изложи на риск имунната система и високите нива на стрес
да намалят възможностите на
организма да се справи с тези инфекции.
За много хранителни добавки,
включително глутамина, цинка,
ехинацеята, коластрата и други,
се твърди, че могат да засилят
имунната система, но няма силни доказателства, че някоя от
тях е ефективна. Доказано е, че
най-много помага употребата на
богата на въглехидрати хранителна диета, която намалява нивото на стреса, както и уместните периоди на почивка.
ДОБАВКИ ЗА КОСТИТЕ
И СТАВИТЕ
Усилените тренировки натоварват и износват костите,
ставите и свързаните с тях
структури и много добавки са
предназначени за тези тъкани.
За здрави кости е нужно прилично количество калций и витамин
D. В повечето случаи тези съставки могат да бъдат набавени
чрез диета. Играчи, които имат
проблеми, свързани с недостатъчна плътност на костната

тъкан, трябва да се обърнат
към професионалист за съвет и
терапия.
Глюкозаминът,
хондроитинът,
метилсулфониметанът
(MSM) и други продукти са предназначени за ставите. Продължително (2-6 месеца) третиране с
глюкозамин може да осигури и облекчи страдането при хората в
напреднала възраст от остеоартрит, но няма почти или никаква полза за здрави играчи.
ДОБАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА
БЪДАТ ОТ ПОЛЗА
Някои
добавки
наистина
предлагат перспективата да се
подобри представянето: това
включва креатина, кофеина, бикарбоната и може би съвсем малко други.
КРЕАТИН. Креатиновите добавки могат да увеличат количеството на високоенергиен креатинов фосфат в мускулите и по
този начин да подобрят представянето в един или няколко спринта. Могат също да помогнат за
натрупването на мускулна маса,
което е полезно за някои играчи и
вредно за други. Както при всички останали добавки, превишаването на ефективната доза не
е препоръчително. Креатинът
се съдържа принципно в месото
и рибата, но дозите, които се
съдържат в програмата за взимане на добавки (10-20 г на ден в
продължение на 4-5 дни и 2-3 г на
ден за поддържане), не могат да
бъдат открити в обикновените
храни. Креатиновите добавки не
са вредни за здравето.
КОФЕИН. Малко количество
кофеин (1-3 мг/кг) може да подобри представянето в продължителни тренировки и да е полезно
и за по-кратки такива. Подобни
умерени дози се съдържат в ежедневните количества кафе, кола
и някои спортни продукти (напр.
желета). Например 100 мг кофеин се съдържат в малка чаша
кафе или 750 мл кола. Приемането на по-големи дози кофеин не
изглежда да е ефективно и може
да има негативни последствия
като например превъзбуждане и
недоспиване.
БИКАРБОНАТИ. При много

натоварени тренировки мускулите произвеждат млечна
киселина. Това е както добре
(дава нужната енергия за трудноизпълними действия), така
и зле (води до болка и пречи
на мускулната функция). Както
киселините в стомаха могат
да бъдат неутрализирани чрез
взимане на бикарбонат, така
и натриевият бикарбонат (в
дози от около 0.3 г/кг) преди
състезание/тренировка може
да предотврати негативния
ефект на млечната киселина.
Бикарбонатовите добавки се
използват широко от спортисти при натоварвания, които
са с времетраене от няколко
минути и няма сигурни доказателства за ползата от тях за
футболисти. Има реален риск за
появата на стомашно-чревни
проблеми и играчите трябва да
експериментират само по време на тренировки.
Няколко вида храни за спортисти са разработени, за да
отговорят на потребностите
от енергия и хранителни вещества, във форма, удобна за консумация. Те могат да се окажат
ценни за играчи, които се стремят да спазват хранителната
си програма, дори и в случай че
обикновените храни не са налични или неизползваеми. Това е найчесто преди, по време на и след
тренировка. Примери за полезни
спортни храни са:
 спортни напитки (осигуряващи течности и въглехидрати по време на тренировка);
 желирани спортни храни
(допълнителни количества въглехидрати, особено по време на
тренировка);
 течни храни (съдържащи
въглехидрати, белтъчини, витамини и минерали, подходящи
за ядене преди тренировка, при
възстановяване от упражнения и
при високоенергийна диета);
 спортни десерти (въглехидрати, белтъчини, витамини
и минерали – те са в повечето
случаи твърдата форма на течните храни).
Разбира се, на цената на тези
храни трябва да се обърне внимание, преди да се предпочетат.
Медицина и Спорт
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Балансирано активизиране
на имунната система у
спортисти чрез комплексни
природосъобразни методи

РЕЗЮМЕ
В статията се разглеждат причините за възможни проблеми с
имунната система у активни спортисти. Подчертава се връзката на имунитета с общото здраве и индивидуалното съобразяване. Набелязват се насоки за интегрално (комплексно+холистично)
диагностициране, терапия и превенция на съответните проблеми.
Илюстрациите са авторски и някои от тях се публикуват тук за
пръв път.

SUMMARY
Balanced activation of the immune system of the sportsmen throufh
complex natural methodts
This article examines the reasons for the eventual problems of the immune
system among the active sportsmen. The relationship between immunity, on
one side, and the overall health and also the individual conformity, on the other,
is emphasized. Directions for integral (complex + holistic) diagnostics, therapy
and prevention of the respective problems are outlined. The illustrations have
authorship and some of them are published here for the very first time.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: имунна система, активни спортисти.
KEY WORDS: Immune system, active sportsmen.

Между амбициите на спортистите и треньорите и финансовите интереси на организаторите и медиите днес
едва се промъква основният
медицински проблем: кога и
как една здравословна тренировка се превръща в професионална вредност?
Още през 1990 г. експеримент, в който участвали група американски маратонци,
показва, че в течение най-малко на една седмица след двучасово бягане тяхната заболяемост от простудни болести
се повишава до... 5 пъти! Според други изследвания проблем
са не само претоварванията
от надбягване или вдигане на
тежести, но и специфичните
рискови фактори при някои
спортове като запрашеност
на терена, вибрации, температурни сдвигове, проблеми
с храносмилателните и отде16 
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лителните органи и непомерно интензивни психологични
напрежения. В зависимост от
генетичната устойчивост,
те могат да бъдат или не
напълно компенсирани от периодите на почивка и допълнителните мерки за възстановяване. Във втория случай
не само се съкращава активният спортен живот, но и се
получават ранни сривове в
основни системи на организма – нервна, сърдечносъдова,
хормонална и имунна... Липсата на дозиране и физиологичен ритъм в стимулирането
на растежните хранителни
и допълнителни фактори
разстройва особено подчертано белтъчния и витаминно-минералния метаболизъм,
което резултира в промени
в реактивността на имунокомпетентните структури
към микроорганизмите и към

собствените автосенсибилизирани или туморни клетки
[3, 11, 31, 34].
Грижата за здравия имунитет всъщност е грижа за цялостното здраве, тъй като
взаимовръзките между различните органи и системи
отдавна са определени като
решаващи за крайния резултат от органичната „симфония”. На схемата са отразени важните фактори, които
формират дългосрочно параметрите на една или друга
защитна клетъчно-хуморална система. Те предполагат
мерки на всички нива и през
всички възрасти – включващи
пренатално и постнатално
здравословно отглеждане и
възпитание,
по-компетентен подбор в съответните
професионални и любителски
спортове, по-професионално
отношение на треньорите и

спортните лекари и т. н. [13,
14, 16, 18, 21, 27].
Дори и само навременното реагиране при опасност
от претоварване може да има
решаващо значение за здравето и спортното дълголетие
на редица хора. Проучванията, споменати по-горе, показват интересни резултати по
отношение на имунния спад
– при близо 2/3 от подопитните лица е възстановявало
нормалните си параметри в
рамките на 24 часа. При другите този критичен период
на повишена уязвимост продължава още няколко дни, а
понякога се задържа и задълго
– това е вече предболестно
състояние! Следователно качествената рехабилитация
– не само чрез пасивна почивка, но и чрез масажи, физиотерапевтични процедури,
диетични, фитотерапевтич-

ни,
ароматотерапевтични
и психорелаксиращи методи
– може на практика да елиминира основните рискове даже
при твърде активно спортуващите.
Превантивно - и също при
голямата част от началните
симптоми на инфекции - аз
съм определено за природосъобразните методи. Освен че
пряко хармонизизират имунитета, те възстановяват
обмяната на веществата,
нервно-хормоналната регулация, нормалната чревна бактериална флора, отделителните функции на червата,
бъбреците и кожата. Всички
тези процеси са от голямо
значение за оздравяването [2,
5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26,
30, 33].
И ако при някои тежки болести действително се налага да прибегнем до съвремен-

ни медикаменти, при всички
други случаи, вкл. за възстановяване след тежко боледуване
и за всякакъв вид профилактика – предимство трябва
да бъде дадено на безопасните, естествено регулиращи
комплекси.
В следващата схема са дадени основните направления
в диагностично-терапевтичните мерки изобщо, които,
разбира се, напълно важат и
за профилактиката и рекреацията на имунната система.
Позволявам си да предефинирам три често използвани
в днешно време и редовно
обърквани едно с друго понятия: холистичност – имайки
предвид, че се вземат под
внимание всички аспекти
на човешкото същество –
структурен,
функционален,
биохимичен и психосоциален;
комплексност, що се касае до
Медицина и Спорт
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разнообразието и уместната
форма, под която да се прилагат различните методи
и средства; и интегралност
– дума, която тук свързва
другите две понятия. Тя следователно е информационно
високо съдържателна дума, за
която можем да кажем, че съответства на разяснението
на иначе твърде общопожелателното словосъчетание оптимален подход. Увереността ни, че той е една всеобща
необходимост и не бива да се
счита за лукс, все повече ще
нараства [6, 7, 10, 13, 14, 16,
21, 24, 29, 33].
Бих споделил в тази връзка,
че за около 20 години практика в сферата на природната
медицина съм получавал подобри резултати при пациенти с относително ограни18 
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чен бюджет, но с отговорно
отношение към указанията,
отколкото, когато се разчита само на скъпи лекарства и
процедури. Процесът на учене
и преоткриване – и за специалистите, и за здравите и разболели се спортисти – също
следва да продължава ц ял живот. Едва наскоро например
включих по-масово към общия
режим, диетата, билките и
психорегулиращите
напътствия, също така и минералотерапията, особено с магнезий [17].
Самите имуностимулиращи растения имат влияние
върху различни аспекти на
имунитета и тези връзки
стават по-ясни едва напоследък. Оказва се, че ехинацеята,
чесънът, исиотът, копривата, хрянът, азиатската гъба
шийтаке и т. н. не са взаим-

нозаменяеми като имуноактивни помощници, а е важно
да бъдат индивидуализирани
и подходящо съчетавани. Същото важи за антиоксидантите, които са толкова актуални за повечето спортисти,
поради свръхактивизирането
на окислителните процеси по
време на състезания и активни тренировки. Витамините
А, С и Е, коензим Q-10, гинко
билоба,
микроелементите
като селен, цинк, германий,
сребро и много други – при
всички тях е необходимо да
се продължат изследванията
за съдържанието им в храни
и добавки, както и за динамиката на необходимостта
от тях в различните етапи
на спортната подготовка. И
ние е редно да се информираме взаимно за тези прагматично есенциални проучвания

Медицина и Спорт
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[2, 10, 12, 16, 17, 22, 26].
Едно не толкова ново, но
вече плодотворно направление в науката – биоритмологията, също следва да има
дял в теоретичните и приложните масови публикации
и конкретни терапевтични и
превантивни схеми. Тъй като
общата
физиологично-психологична настройка от сутринта се запазва до голяма
степен и в течение на цялото денонощие, а и синтезът
на повечето хормони има
най-силен старт през първите активни часове, много е
голямо значението на мероприятията, изпълнявани сутринта [11].
Има и още едно обстоятелство – нуждата от строго индивидуален подход [4, 8,
9, 10, 14, 23, 27, 28, 32].
Едновременно от дълбока древност и напълно съвременно изискване, това е
многопластова наука, в рамките на която десетки ти-

пологични системи дават
своя принос в една преценка,
директно свързана с преценката за конкретния случай.
Крайно време е тази предварителна работа по усвояването на индивидуалните различия да престане да
плаши специалистите. Като
едно начало, свързващо традиции и модерни възгледи,
предлагам следната таблица. Съответните китайски
термини за „женско” и „мъжко” начало (ин и ян) сега освен философско придобиват и
все по-конкретно измерение във връзка с хормонално обусловените различия, а също и
с т. нар. „умствен пол”.
Вижда се, че както психологичният и педагогичният подход, така и общите
принципи за начин на живот,
диагностиране и въздействие се различават значително при двата основни типа.
Като, разбира се, хората рядко са строго фиксирани към

единия полюс. Нещо повече,
онези мъже и жени, които
имат определен процент характеристики „от другата
страна” (без да се обезличава
собственият им пол), са често по-талантливи и разполагат с повече варианти за разбиране, действие и справяне
с жизнените кризи – кризите,
които особено често таргентират за свои обекти спортните състезатели и запалянковците [1, 14, 23, 27].
Накрая - каква дейност
развиваме ние и какво сътрудничество предлагаме?
Това е отразено в най-общи
линии на визуалния материал , а подробности за природните продукти, книгите
и редакциите, съветите за
първа помощ , консултациите и съвместните проекти
може да намерите на нашия
сайт, който скоро отпразнува десетата си годишнина в Мрежата –
www.veridia.dir.bg
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K ИНЕЗИТЕРАПИЯ

Фибуларната позиция
– основен фактор при
глезенна нестабилност
Мартин Еремиев

РЕЗЮМЕ
Хроничната нестабилност на глезенна става е един от основните
и често срещани проблеми както сред професионалните спортисти, така и сред населението като цяло. Хроничните изменения,
възникващи при навяхване на глезена, довеждат до затруднения
дори в ходенето и до изява на редица субективни оплаквания, нарушаващи самочувствието на засегнатите лица и водещи до физически и психо-емоционални ограничения. Честият дискомфорт,
болката, както и психологичната бариера, изградена от тях, са
водещи симптоми при подобни случаи.
Предлагани са много методики за повлияване на негативните
симптоми. Всяка една се основава на определено анатомично или
физиологично изменение.
Представените в тази научна статия информация и методика се
базират на измененията в позицията на дисталния край на фибулата при лица с хронична глезенна нестабилност и отразяват приложението на корекционни техники, които могат да въздействат
както по функционален начин, повлиявайки дискомфорта и субективните усещания, така и механично - върху лошата фибуларна
позиция.

SUMMARY
Fibular position, chronic ankle instability (CAI)
Chronic ankle instability (CAI) is one of the common problems of professional
athletes and also of the population in general. Chronic alterations, which
occur when ankle sprain is presented, are related to significant difficulties
when walking and also to a number of subjective complaints – poor spirit,
which causes physical and psycho-emotional limitations.
Many methodologies have been suggested so far. Each one is based on a
certain anatomical or physiological alteration.
Information and methods presented in this article are based on changes
of distal fibular position in cases with CAI. Frequent discomfort, pain and
psychological barrier, which they build up, are main symptoms in such
cases. Application of correction techniques can influence the discomfort
and subjective negative feelings by functional way and also mechanically
correct the wrong fibular position.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хронична глезенна нестабилност (ХГН), фибуларна позиция, кинезитерапия, функционалност, болка.
KEY WORDS: chronic ankle instability (CAI), fibular position, physiotherapy, functionality, pain.

Навяхването на глезенна става е
една от най-честите травми в световен мащаб. Редица проучвания на
специалисти в областта на здравеопазването са насочени към изследване на анатомичните предпоставки,
зависимости и посттравматични
изменения, оказващи влияние както
на специфични движения в глезенна
става, определени от вида практикуван спорт, така и върху изпълнението на ежедневни действия. Измененията на ставните и околоставните
структури след навяхване на глезена
довеждат до затруднения в ходенето и до изява на редица субективни
оплаквания, нарушаващи самочувствието на засегнатите лица и водещи
до физически и психо-емоционални
ограничения. Дискомфортът, неизчезващата посттравматична болка
и психологичната бариера, изградена
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в резултат от тях, са водещи симптоми при подобни случаи. Пренебрегването им от страна на здравните
специалисти и концентрирането
единствено върху резултатите от
образната диагностика водят до
трайни проблеми за пациентите,
липса на пълно функционално възстановяване не само на засегнатата област, но и наличие на проблеми в биопсихо-социален аспект.
По статистически данни от проучване, проведено от П. Кенъс и П.
Ренсторм, само на територията на
САЩ са налице над 23 000 случая на
навяхване на глезенна става за един
ден. Това означава, че дневно на всеки 10 000 човека един изкълчва глезена
си. По данни на друго проучване 70%
от хората с дисторзио на глезена
впоследствие страдат от хронични
симптоми и повторни изкълчвания

(G. McKay, P. Goldie, 2002).
Възникналата в следствие на
травма хроничната глезенна нестабилност не само предизвиква занижаване на функционалната активност,
но и повишава риска от възникване
на остеоартрит.
Една от хипотезите за причина
за хронична глезенна нестабилност е
механичната глезенна нестабилност.
Тя води до определено изменение на
физиологичната механика на ставата. Такива изменения са хипермобилитетът (надхвърляща физиологичната норма ставна подвижност) и
хипомобилитетът (намаляване подвижността на ставата).
Различни автори и проведените
от тях проучвания демонстрират
зависимости, определящи последствията от навяхване на глезена. Те
са свързани с отделни физиологични

Контролна група
Глезен от
Глезен от
съвпадащата несъвпадащата
страна
страна
Позиция на фи- 14.3 ± 3.1
16.8 ± 3.4
16.1 ± 4.6
16.7 ± 3.3
булата (мм)
(7.6-20.3)
(8.8-26.8)
(11.0-24.0)
(11.0-24.0)
* Позицията на фибулата е определена посредством отчитане на разстоянието между предния ръб на фибулата и предния ръб на тибията (посредством
рентгенография).

Измерване

Група с ХГН
Глезен с ХГН

Здрав глезен

Табл. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 1

фактори, но многопосочността и вариативността на хроничната глезенна нестабилност прави въвеждането
на определен стандарт в анатомичните отклонения трудна цел.
ПОЗИЦИОННА ГРЕШКА
Терминът позиционна грешка и измененията, които той обобщава, са
въведени от Браян Мълиган, но липсата на достатъчно проучвания, респективно информация по въпроса, определяха косвено този термин като мит
или просто поредното твърдение.
За да може дадена става да извършва физиологични движения, е необходимо да възникне движение между две
ставни повърхности – нормална артрокинематика (фиг. 1). Акцесорните
движения като част от нормалната
артрокинематика не могат да бъдат
извършени волево, а примери за акцесорна артрокинематика са плъзгането и търкалянето между две ставни
повърхности при извършване на дадено движение между отделни кости. В
тази връзка позиционните грешки (ако
такива са налице), предизвикани от
конкретен проблем (травма, форсирано или нефизиологично движение и т.
н.), довеждат до ограничение в обема
на акцесорните движения. Ограничената артрокинематика в случая води
до анормални физиологични движения,
стрес в определени лигаменти и изме-

нена ставна функция. Комбинацията
от всички тези фактори определя нестабилност в глезенната става и увеличава риска от повторна травма. В
предишните години описаното дотук
беше просто теория и липсваше проучване, което да подкрепи тези твърдения.
През 2006 година бяха проведени поредица от проучвания, които въведоха
доста научнообоснована информация и
посредством редица изследвания с образно-диагностични методи се доказа
връзката между позицията на определени костни структури и хроничната
глезенна нестабилност.
ДИСТАЛНА ФИБУЛА,
ТИБИО-ФИБУЛАРНА СТАВА
Дисталната тибио-фибуларна става има сравнително слаба подвижност,
изразяваща се в раздалечаване на двете кости до 1-2 мм при дорзифлексия
(фиг. 2). Стабилизацията на ставата се
подсигурява основно от lig. tibiofibulare
ant.; lig. tibiofibulare post. и membrane
interosea cruris. Фибулата се придвижва
нагоре и надолу, като по този начин
допълва цялостната артрокинематика при дорзална и плантарна флексия.
При дорзифлексия фибулата се движи
в посока нагоре, поставяйки в напрежение структурите както на дисталната (в областта на глезена), така и
на проксималната (в областта на ко-

ляното) тало-фибуларна става.
Именно при дорзифлексия фибулата понася по-голямата част от
аксиалното натоварване. Средно
при всички движения в глезенната става фибулата понася около
17% от аксиалното натоварване
(Wang Q, Whittle M, Cunningham J
et al, 1996). Критерий за разстояние между фибулата и тибията в
дистална тибио-фибуларна става
e изложен на фигура 2. Представени са нормалните показатели
при жени и мъже. В латерален
аспект фибулата като част от
талокрурална става се стабилизира от: lig. talofibulare ant., който
подсигурява стабилност при екцесивни инверзии на талуса; от lig.
talofibulare post. - осигурява стабилност основно при дорзифлексия, аддукция, вътрешна ротация
и медиална транслация на талуса;
lig. calcaneofibulare, осигуряващ
Фиг. 4
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Фиг. 5

стабилност при инверзия (фиг. 3).
НАУЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
В своето проучване, проведено
през 2006 г., Т. Хъбърт, Д. Хертел и П.
Шербънди експериментално доказват
наличието на тенденция в измененията на позицията на дисталната фибула
при лица с хронична глезенна нестабилност. Измерването се осъществява
посредством рентгенография на глезенна става (латерален план). Отчита
се разстоянието между предния ръб на
фибулата и предния ръб на тибията
(фиг. 4). Измерванията се ориентират
перпендикулярно на вертикалната линия от най-предната точка на тибията (фиг. 4). Отчетените резултати
са на базата на експеримент, проведен
с група с хронична глезенна нестабилност (унилатерална) – 30 човека (15
мъже и 15 жени) и контролна група 30
човека без данни за травми на глезенна
става. Резултатите от проучването
ясно демонстрират тенденцията в
позицията на дисталната фибулата на

Фиг. 6
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засегнатия глезен както в сравнение с
незасегнатия крайник, така и в сравнение с контролната група. Резултатите
са представени на таблица 1.
Предна позиционна грешка на дисталната фибула, демонстрирана от
изследването, характерна за глезенни стави с хронична нестабилност,
е установена посредством образна
диагностика и измервания, направени
върху рентгеновата снимка. Не може
да се заключи дали ХГН и свързаните
с нея репетиторни изкълчвания предизвикват разликата в позицията
на фибулата или тя е била фактор,
предпоставка за навяхване. Данните
подкрепят предишни твърдения, изнесени от Мълиган, отразяващи наблюденията му върху латералната
глезенна нестабилност.
Когато ходилото се инверзира форсирано над нормалния обем на движение, фибулата се „изтегля” напред към
тибията в областта на дисталната
тибио-фибуларна става, където в резултат възниква позиционна грешка.
През 1999 година Дж. Кавана в собствено проучване изследва тази хипотеза в серия от няколко случая. Още
тогава той изказва хипотезата, че
по-голям обем на движение на дисталната фибула в предно-задна посока
ще е налице, ако позиционна грешка
възникне вследствие дисторзио на
глезенна става. Кавана отчита значително по-изразено по обем движение
при 1/3 от случаите с дисторзио на
глезена в остър период.
КОРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА
ПОЗИЦИОННА ГРЕШКА НА ФИБУЛАТА
В острия стадий след дисторзио на глезенна става патологично

изменената позиция на фибулата
се задържа поради наличие на оток,
резултат от настъпилите мекотъканни увреди. Въпреки че отокът в
областта на глезена се разсейва след
сравнително кратък период, в някои
случаи той се задържа дълго време,
достигайки седмици, въпреки лечението. Обикновено именно това са случаите, при които се допуска наличие
на позиционна грешка на фибулата.
Друг фактор, влияещ на позицията
на фибулата, може да е промяната в
мускулния тонус на m. peroneus longus
и m. peroneus brevis (фиг. 5). Така нарушената аферентна стимулация от
страна на мускулно-сухожилните и
лигаментарните механорецептори
може да въздейства върху изместването на позицията на дисталната
фибула напред. Нарушената аферентна стимулация може да повлияе на
гама мотоневронната активност по
отношение на m. peroneus longus и m.
peroneus brevis, което допълнително
води до задържане на грешната фибуларна позиция (фиг. 6).
Подходът при кинезитерапия след
навяхване на глезенна става трябва
да бъде съобразен с оплакванията на
пациента и конкретната симптоматика. Наложително е да се съобрази
продължителността на острата
фаза, без да се избързва. Възможността за наличие на позиционна грешка
е определящ фактор за позитивния
ефект от лечението. Необходимо
е внимателно и аналитично да се
тестува нормалната ставна подвижност (joint play) на фибулата. Приложението на поредица от тестове за
оценка на подвижността на дисталния край на фибулата е важен фактор.
Поради това за пациенти с глезенна

Фиг. 7

Фиг. 8

нестабилност е характерна изместена напред фибула и е необходимо да се
приложи лек мобилизационен натиск в
посока назад в областта на латералния малеол с диагностична цел. Този
натиск е с индивидуални характеристики за всеки отделен случай – посока, равнина, сила и т. н. Трябва да
е нежен, внимателен, плавен и да не
предизвиква болка. Преди приложението му е необходимо точно да се
изследват субективните показатели
за степента на болезненост при извършване на проблемни за пациента
движения. Ясно се определят посоката на движението и степента на
болка по скала. За подхода е важно да
се определи най-болезненото за пациента движение. Именно то е водещ
критерий за правилната посока на
мобилизационен натиск от страна
на терапевта. Ако натискът в посока назад не е свързан с болезненост,
се преминава към втората стъпка,
а именно изпълнение на вече определеното активно движение, което до
момента е било най-болезнено за пациента. Търсеният ефект е намаляване
на болката при активно изпълнение
на конкретното движение, докато
терапевтът поддържа коригиращия
в посока назад мобилизационен натиск върху латералния малеол.
След като е установена посоката
на мобилизация, повлияваща усещането за болка, коригираща позиционната грешка и съчетанието й с
конкретното активно движение, се
прилага корекционен тейпинг (фиг. 7
и фиг. 8). При приложение на корекционен тейпинг се използва специален

материал - подложка с широчината
на тейп лентата, който се полага
непосредствено под нея с цел предпазване на кожата от последващо нараняване при отлепяне. Самата тейп
лента е с изключително адхезивни
свойства и не прилича на стандартен лейкопласт. Именно поради тези
си качества този тейп материал е
незаменим. Той се нанася върху поставената подложка посредством приложено изтегляне в конкретни посоки,
както е указано на фиг. 7. Необходимо
е първата апликация на корекционен
тейпинг да се премахне след 48 часа
и да се направи повторна диагностика, както и да се оцени субективното
състояние на пациента по отношение
на дискомфорт, болка, ограничение на
конкретни движения. При необходимост, в случай че след премахването
на корекционната тейпинг апликация
отново е налице дискомфорт, се поставя и втора апликация, отново за
48 часа. В зависимост от увредата и
позиционната грешка, корекционната апликация може да се прилага 3-4
пъти, в рамките на които, ако техниката е приложена правилно, симптомите трябва да намалеят.
Демонстрираната техника за
корекция на позиционна грешка в областта на глезенна става не изчерпва
пълната кинезитерапевтична програма. Необходимо е да се отбележи, че
приносът на конкретната техника е
значителен както по отношение на
скъсяване на периода на възстановяване след дисторзио на глезена, така
и по отношение на профилактиката
на последващи рецидиви и възникване

на хронична глезенна нестабилност.
Подобен подход и приложение на
описаната техника са свързани с много повишено внимание от страна
на терапевта, добра практическа и
теоретична подготовка и сигурност
от негова страна. Познаването на
детайлите на описаната и подобни
на нея корекционни мобилизиращи
техники, както и практическата
подготовка и обучение са необходимо
условие. Експерименталното прилагане на подобни техники от неподготвени специалисти рядко е успешно и
крие рискове.
Предложеният метод не е панацея
и в никакъв случай статията не цели
да унифицира кинезитерапевтичния
подход след дисторзио на глезенната
става. Съвременните тенденции и
възможности за въздействие разкриват по-голям „арсенал” от умения,
които специалистите биха могли да
изграждат и усъвършенстват. Представените научни експерименти и
начини на диагностика и лечение биха
могли да отворят допълнително възможностите за лечение, да скъсят
сроковете за възстановяване на пациентите и да улеснят работата на
здравните специалисти.
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K ИНЕЗИТЕРАПИЯ

Стандартизиран тест за оценка на
двигателния дефицит при дейностите
от ежедневния живот (ДЕЖ) след
фрактури на дисталния радиус
Борислава Савова

РЕЗЮМЕ
Фрактурите в дисталната част на радиуса са често срещан клиничен проблем, особено сред възрастни с остеопороза. Настоящето
проучване изследва надеждността и валидността на стандартизиран тест за оценка на функционалния дефицит при ДЕЖ и корелацията между теста и клиничните измервания (ъглометрия и
динамометрия) след фрактури в дисталната част на радиуса.
269 пациенти след фрактури на дисталния радиус са насочени за
рехабилитация след консервативно лечение с гипсова имобилизация. Преди започване на кинезитерапията са изследвани силата на
захвата, обемът на движение в китката и комплексна функция на
ръката. Отчетените резултати са обработени чрез корелационен
анализ.
Съществува значителна до силна корелация между силата на захвата и дейностите, използвани в Теста за комплексна функция на
ръката. Зависимостта между обема на екстензията в китката и
тестовите единици е от умерена до значителна.
Първоначалните наблюдения подкрепят необходимостта в кинезитерапевтичната практика да се използват тестове за изследване
функцията на ръката за наблюдение на възстановяването при пациенти с фрактури на дисталния радиус.

SUMMARY
Standardized test for assessment the functional deficits in daily
activities after distal radius fractures
Fracture of the distal radius is a common clinical problem, particularly in
elderly people with osteoporosis. The present study investigate the reliability
and validity of standardized test for functional deficits in daily activities and
the correlation between the test and clinical measurements of impairment
in people with a fracture of the distal radius.
269 people with a fracture of the distal radius were referred to kinesitherapy
after conservative management with cast immobilization. Objective
measurements such as grip strength, range of wrist motion and activity
deficits with Test of Complex Hand Function were taken before starting
kinesitherapy. The scores between these measurements were correlated.
There were strong and significant correlations between grip strength and
the tasks of the Test of Complex Hand Function. The relationship between
range of wrist extension and the Test of Complex Hand Function was
moderate to significant.
Preliminary evidence was found to support the kinesitherapy practice of the
use of hand function measurement tests to monitor progress in patients
with a fracture of the distal radius.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: функционален дефицит, дистален радиус, кинезитерапия, тест за функция на ръката, сила на захвата, клинични измервания.
KEY WORDS: functional deficits, distal radius, kinesitherapy, hand function test, grip strength, clinical measurements.

Фрактурите в дисталната
част на радиуса са често срещан
клиничен проблем, особено сред
възрастните жени с остеопороза.
Кинезитерапията (КТ) играе много
важна роля в комплексното лечение
на този вид травми [1, 2]. Точната
оценка на състоянието на увредения крайник е от особено значение
за правилното планиране на рехабилитационната програма. В КТ
практика функционалната оценка
на ръката се базира най-често на
резултатите от клиничните методи за изследване – ъглометрия,
сантиметрия и динамометрия [11,
12]. Спорен е въпросът, дали резултатите от този вид измервания
отговарят на способността на
тези болни да извършват най-честите дейности от ежедневния жи26 
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вот (ДЕЖ).
Двигателната активност на
ръката включва комбинация от
адекватна сетивност, проприорецепция, точни анатомични взаимоотношения, пълен неврологичен
контрол и координация, а също
така мускулна сила и подвижност
[4, 10]. При функционалното изследване на ръката трябва да се отчете и участието на лакътната и
раменната става [5, 6, 9]. Въпреки
наличието на надеждни и валидизирани тестове за оценка дейността на ръката [3, 5, 9], те слабо се
използват в рутинната кинезитерапевтична практика, може би поради факта, че самото тестуване
отнема време.
Относително малко се знае за
зависимостта между клиничните

методи за оценка и функционалните тестове на ръката при пациенти с патология в областта на
горния крайник, а още по-малко при
такива след фрактура на дисталния радиус. Изследвания, направени
в тази област [10], насочват към
съществуваща зависимост между
силата на захвата и двигателните
възможности на ръката.
Целта на настоящето проучване е да се изследват надеждността
и валидността на стандартизиран
тест за оценка на двигателния дефицит при ДЕЖ и да се отчетат
корелационните зависимости между теста и най-честите клинични
изследвания от практиката (ъглометрия и динамометрия) след
фрактури в дисталната част на
радиуса.

За спортни травми и ревматична болка
За спортни травми и ревматична болка

Ibutop Gel
Локализира болката и бързо и
в дълбочина я облекчава.

Чрез неговата уникална директна
формула за болката с доказан клиничен ефект Ibutop gel прониква
бързо в кожата и действа активно в дълбочина на тъканите.

100 грама Ibutop gel съдържат 5 гр. Ibuprofen
Индикации: Локално и подпомагащо лечение на остеоартроза, ревматизъм, лумбаго, ишиас, плексити, радикулити, бурсити, тендовагинити, миалгия; спортни
травми-контузии, мускулни и сухожилни разтежения,
ставни навяхвания и изкълчвания.
Приложение: Нанесете достатъчно количество от
гела върху болезненото място,3 до 5 пъти дневно.

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост

Медицина и Спорт  27
Немско качество на достъпна цена!

K ИНЕЗИТЕРАПИЯ
Таблица 1: Корелационни зависимости (по Pearson) между силата на захвата на засегнатата ръка и отделните тестови единици от теста за комплексна функция на ръката.
Тест за комплексна функция на ръката Сила на захвата (n = 20)

Степен на зависимост

Прелистване на книга

-0,578*

значителна

Пиене на вода

-0,877***

голяма

Симулация на хранене

-0,809**

голяма

Отваряне и затваряне на врата

-0,844***

голяма

Отключване и заключване

-0,778***

голяма

Преместване на малки предмети

-0,619*

значителна

Повдигане на тежък предмет (0,5 kg)

-0,901***

голяма

* P < 0.05 ** P < 0.01 *** P < 0.001
Таблица 2: Корелационни зависимости (по Pearson) между дорзалната флексия на засегнатата ръка и отделните тестови единици от теста за комплексна функция на ръката.
Тест за комплексна функция на ръката

ДФ1 (n = 20)

Степен на зависимост

Прелистване на книга

-0,378

умерена

Пиене на вода

-0,599**

значителна

Симулация на хранене

-0,498*

умерена

Отваряне и затваряне на врата

-0,687**

значителна

Отключване и заключване

-0,471**

умерена

Преместване на малки предмети

-0,329*

умерена

Повдигане на тежък предмет (0,5 kg)

-0,556*

значителна

* P < 0.05 ** P < 0.01 1(ДФ) - Дорзална флексия;
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода юни 2004 – март
2007 г. са изследвани 269 лица на
възраст между 45 и 83 години, лекувани с амбулаторна кинезитерапия и отговарящи на следните
критерии: 1) наличие на фрактура
на дисталния край на радиуса; 2)
консервативен метод на лечение с
гипсова имобилизация за период от
35 до 42 дни; 3) адекватен психичен
статус; 4) без усложнения по време на имобилизацията; 5) без други
съпътстващи фрактури, периартрит или ревматоиден артрит.
След свалянето на гипсовата имобилизация преди започване на процедурите по кинезитерапия са проведени
следните измервания: активна дорзална флексия (чрез ъглометрия); сила
на захвата (чрез динамометрия) и
тест за комплексна функция на ръката
(ТКФР). Изследванията са проведени
по посочения ред, като първо са регистрирани резултатите на здравата,
а след това на засегнатата ръка. Лимитиращи фактори за преустановяване на изследването са наличието на
болка и невъзможност за извършване
на тестовите движения.
28 
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Тест за комплексна функция на
ръката:
1. Симулация на хранене –
преместване с помощта на
супена лъжица на три бобени зърна от една чиния в
друга.
2. Преместване на шест малки предмета в кутия – 2 монети от 1 лев, 2 капачки от бира
и 2 кламера.
3. Повдигане и преместване
на торба с тегло 0,5 кг на разстояние 1 м.
4. Последователно прелистване на три страници от книга
формат А4.
5. Пиене на вода от пълна до
половина чаша с вместимост
200 мл.
6. Отваряне и затваряне на
врата – вратата се отваря
навътре наляво или надясно в
зависимост от изследваната
ръка.
7. Отключване и заключване
- превъртане на ключа един
път наляво и един път надясно.

Всяка една от посочените тестови единици се измерва в секунди с помощта на хронометър с
точност 0,01 част от секундата.
Съществуват данни,
валидизиращи изследваните по-горе
дейности и потвърждаващи, че
използваните в теста движения
статистически достоверно отговарят и корелират с ДЕЖ при хора
с травми и увреждания на ръката
[4, 7, 8].
Резултатите са обработени
чрез параметрични тестове за
статистически анализ, тъй като
изследваните променливи показват нормално разпределение. За
определяне на зависимостите
между клиничните изследвания
(ъглометрия, динамометрия) и
тестовите единици от ТКФР е използван коефициентът на Пирсън
на обикновена линейна корелация,
като статистическата му значимост бе проверена чрез т. нар.
Z-трансформация на Фишер при
гаранционна вероятност 1% (α =
0,01).
РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на изследва-

ните лица е 62,17 ± 12,81, 33 от
тях са мъже, а 236 – жени. При 240
от лицата дясната ръка е доминантна, а само при 29 - лявата.
Поради това, че невинаги след
сваляне на гипсовата имобилизация пациентите са насочвани веднага за рехабилитация, средното
време за започване на КТ е 5 ± 2,78
дни.
Наблюдава се статистически
значимо силно намаляване силата
на захвата и обема на дорзалната флексия на засегнатата ръка
в сравнение с контралатералния крайник (Р < 0.001). За всяка
една от тестуваните дейности
на ръката средното време за извършване на теста от счупения
крайник е почти двойно повече
в сравнение с времето на незасегнатата страна (Р < 0.001).
Съществува значителна и голяма
по степен корелационна зависимост между силата на захвата
и дейностите от ДЕЖ, включени в теста за комплексна функция на ръката (Таблица 1). Всички стойности на коефициента
на корелация са отрицателни,
което говори, че зависимостта
е низходяща, т. е. с намаляване
силата на захвата се увеличава
времето, необходимо за изпълнение на тестовите единици,
и обратно. Корелацията варира
между r = - 0,578 и r = - 0,901 и е
статистически достоверна при
α = 0,01.
Степента на зависимост между дорзалната флексия на китката
и шест от тестовите единици е
от умерена до значителна и статистически достоверна (Таблица
2). Тя приема отрицателни стойности, което показва, че и в този
случай зависимостта е низходяща,
т. е. ограничаването на дорзалната флексия води до увеличаване на
времето за извършване на тестуваните дейности. Коефициентът
на корелация е статистически недостоверен само за “прелистване
на книга” (Р = 0.19).
ДИСКУСИЯ
Настоящето проучване изследва зависимостта на клиничните
методи за оценка функцията на
ръката и способността на лицата
с фрактури на дисталния радиус
да извършват тези от ДЕЖ, изис-

кващи интактна киткена става.
Това наблюдение потвърждава и
значимостта на избраните от
нас тестови дейности, включени
в теста за комплексна функция на
ръката (ТКФР) [3, 7, 8].
Тестовите единици от ТКФР
корелират от умерено до значително с ограничената дорзална
флексия, тъй като повечето от
тях се извършват в естествени условия с доминантната ръка.
Също така три от изследваните
дейности - “прелистване на книга”, “отключване и заключване” и
“симулация на хранене”, изискват
по-голям обем на движение по отношение на супинацията, отколкото на дорзалната флексия.
Видът на фрактурата също би
трябвало да окаже влияние върху
обема на движение. Различният
механизъм на увреда и посоката
на разместване на фрагментите
предопределят положението на
имобилизация. Стандартната позиция за обездвижване на фрактури тип Colles е лека воларна флексия, което обяснява и наличието
на корелация между ограничената
дорзална флексия и някои от тестовите единици.
ИЗВОДИ
Степента на ограниченост на
движенията на ръката и силата на
захвата невинаги съответстват
на възможностите на лицата с
фрактури на дисталния радиус за
извършване на ДЕЖ.
В клиничната практика ползата от КТ се отчита посредством
измерване обемa на движение в
ставите и силата на мускулатурата. Ако силата на захвата може да
бъде индикатор за двигателните
възможности на лицата с фрактури на дисталния радиус, то тогава би било безсмислено прилагането на функционални тестове за
оценка. Въпреки това изследването на двигателната дейност носи
много по-голяма информативност
за пациентите относно действителното им функционално състояние в сравнение с ъглометрията
и динамометрията.
Затова в кинезитерапевтичната практика е препоръчително
прилагането и на функционални
тестове за оценка на ръката, които биха имали по-голяма стойност за самия пациент.

БИБЛИОГРАФИЯ
1.

American Society of Hand Therapists.

Clinical

Assessment

Recommendations

(second edition). Chicago, IL: American
Sbciety of Hand Therapists, 1992.
2.

Apley AG, Solomon L. Concise System

of Orthopaedics and Fractures (second
edition). Oxford: Butterworth-Heinemann,
1997.
3.

Hackel MJ, Wolfe GA, Bang SM, Canfield

JS. Changes in hand function in the ageing
adult as determined by the Jebsen Test of
Hand Function. Physical Therapy 1992; 72:
373-377.
4.

Jarus T, Poremba R. Hand function

evaluation: a factor analysis study. American
Journal of Occupational Therapy 1993; 47:
439- 443.
5.

Jebsen RH, Taylor N, Trieschmann RB,

Trotter MJ, Howard LA. An objective and
standardized test of hand function. Archives
of Physical Medicine and Rehabilitation
1969; 50: 311-319. I
6.

Jette DU, Jette AM. Health status

assessment

in

the

occupational

health

setting. Orthopedic Clinics of North America
1996; 27: 891- 902.
7.

Jones E, Hanly JG, Mooney R, Rand LL,

Spurway Eastwood BJ, Jones JV. Strength
and function in the normal rheumatoid
hand. Journal of Rheumatology 1991; 18:
1313-1318.
8.
the
in

Lynch

KB,

Bridle

Jebsen-Taylor
predicting

MJ.

Hand

activities

Validity

Function
of

daily

of
Test

living.

Occupational Therapy Journal of Research
1989; 9: 316-320.
9.

Mathiowetz V, Weber K, Volland G,

Kashman N. Reliability and validity of grip
and pinch strength evaluations. Journal of
Hand Surgery 1984; 9A: 22-26.
10. Roumen RMH, Hesp WLEM, Bruggine
EDM. Unstable Colles' fractures in elderly
patients. Journal of Bone and Joint Surgery
1991; 73B: 307-311.
11. Taylor NF, Bennell KL. The effectiveness
of passive joint mobilisation on the return
of active wrist extension following Colles'
fracture: a clinical trial. New Zealand Journal
of Physiotherapy 1994; 22: 24 -28.
12. Watt CF, Taylor NF, Baskus K. Do Colles'
fracture

patients

benefit

from

routine

referral to physiotherapy following cast
removal.

Archives

of

Orthopaedic

and

Trauma Surgery 2000; 120: 413- 415.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Борислава Савова
София 1504, ул. „Н.В. Гогол” № 10
Тел. 0894792910; 0886409484
e -mail: borislava.savova@gmail.com

Медицина и Спорт



29

Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Лечение на проблемни рани
с превръзки, съдържащи
метално сребро
Д-р Михаил Рашков,
МБАЛСМ “Пирогов”

ФАЗИ НА РАНЕВИЯ ОЗДРАВИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Възстановяването на травмираните меки тъкани след открита
рана е комплексен процес. Той се характеризира с редица морфологични
изменения, които са взаимно свързани и се припокриват във времето. От познавателна гледна точка
обикновено се отграничават три
фази в зарастването на раните: възпалителна, пролиферативна и фаза
на диференциация. В клиниката те
често са наричани фази на прочистване, гранулация и епителизация. При
индивиди без тежки системни заболявания, с ” чисти “ наранявания в
добре васкуларизирани анатомични
области, при рани без обширни зони
на мекотъканна травма репаративните процеси протичат гладко. Те
плавно преминават през трите
фази и зарастването е без възпаление, своевременно и предсказуемо. В
редица случаи обаче, при пациенти
със заболявания, които отслабват
общия и локалния имунитет, страдащи от контаминирани рани в
лошо кръвоснабдени зони, проблемите с раневото срастване са по-скоро очаквани. При тези рани възстановителните процеси могат да се
забавят или да спрат. Забавянето на
раневото срастване е следствие от
общи и локални фактори. Установено е, че от местните фактори, които имат подчертано отрицателно
влияние върху раневото зарастване,
най-честият е ИНФЕКЦИЯТА. За да
може срастването да протече гладко, инфекцията трябва да се диагностицира рано, лекува своевременно,
а най-добре – да се профилактира.
Превръзките с активно сребро –
като Atrauman Ag, са доказали своята ефективност в клиничната
30 
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Почистваща
фаза
Образуване на гранулационна тъкан
Епителизация

практика. Те са подходящи както
за рани, които са само бактериално контаминирани, така и за манифестно инфектирани рани, тоест
те са показани и за профилактика,
и за лечение на инфекция.
Atrauman Ag е изграден от
полиамидна мрежа, покрита с
метално сребро и импрегнирана с триглицериди. Превръзката
е пропусклива за въздух и водни
пари. Тя функционира, като отделя сребърни йони в раневия ексудат. Механизмът на действие
на активните сребърни йони е:
- нарушават електронния транспорт и производството на енергия в бактериалната клетка, възпрепятстват
размножаването
на бактериите, нарушават функционирането на клетъчната мембрана, блокират жизнено важни
ензимни системи в бактериалната клетка.
От друга страна Ag йоните са
ограничени от превръзката и са
в концентрация, която не е токсично висока за здравите клетки.
Налице са следните индикации за
приложение на Atrauman Ag:

 критично замърсени рани
 инфектирани рани
 за профилактика на
инфекция.
При използване на всички превръзки със сребро трябва да се
има предвид, че то не е ефективно при наличие на биофилм
или некроза , защото те предпазват бактериите от действието
на Ag йоните. Тези превръзки не
премахват нуждата от хирургичен дебридман, когато е необходим, и не отменят показанията
за системна антибиотична терапия. Подходящо е превръзката
с активно сребро да се комбинира с абсорбираща превръзка™,
която да поеме мъртвите бактерии и другите некротични
материи.
В заключение може да се каже,
че лечението на проблемните
рани е предизвикателство. Терапията с превръзки с активно сребро не е чудодейна, но проведена
компетентно, дава предсказуемо
добри резултати в срокове, които пациентите намират за приемливи.
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Екстрактът от гроздови семки –
мощен антиоксидант
Юлиан Данчев

Антиоксидантите са важни
защитници на здравето, защото
те осигуряват електрони, които
неутрализират “свободните радикали” – молекули със заредени
електрони, които притежават
силата да причиняват мутации
и застрашаващи живота заболявания.
Свободните радикали се произвеждат от нормалния кислороден
метаболизъм вътре в тялото и
от излагане на действието на
определени химически вещества,
замърсители на средата, слънчева светлина, радиация, изгаряне,
цигарен дим, наркотици, алкохол,
вируси, бактерии, паразити, диетични мазнини и др.
Антиоксидантите, познати днес, са витамините С и Е,
бета каротин, селен, биофлавоноиди и биофлавони.
Биофлавоноидите са естествени растителни компоненти,
които засилват и защитават
живите тъкани. Те се съдържат
в много храни, но обикновено
само в изключително малки количества. Някои от най-добрите
източници на биофлавоноиди са
сезонните плодове като грозде,
боровинки, череши и сливи и се
намират главно в обвивката на
плода или в семките и костилките.
Наскоро бе открито, че биофлавоноидния комплекс, който
се съдържа в семките на червеното грозде (но не и при всички
сортове), е 20 пъти по-силен от
витамин С и 50 пъти по-силен от
витамин Е като антиоксидант.
Предимствата му включват:
 Той е биологично наличен и
веднага се абсорбира в кръвта.
 Достига фактически до
всеки орган и тъкан и остава в
32 
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тялото до 72 часа.
 Не само неутрализира сам
свободните радикали, но също запазва и възстановява витамините С и Е. Витамин Е е мощен “боклукчия” за свободните радикали,
но бързо се изразходва. “РСО” и
витамин С работят заедно, за да
възстановят витамин Е.
 Той е един от няколкото
антиоксиданти, които пресичат
границата кръв/мозък, за да защитят нервните клетки.
 Доказано е, че биофлавоноидите са напълно безопасни, даже
в произволно големи количества.
Най-високата концентрация
(95%) на биофлавоноиди е открита в гроздовите семки.
Съвременните технологии на
студено извличане на екстракти
от гроздовите семки позволяват заедно с водоразтворимите
биофлaвоноиди да се извличат и
много ценните ненаситени мастни киселини като линолова, линоленова и олеинова. Комплексните
екстракти от гроздови семки,
получени чрез тези методи, се
отличават с многостранно терапевтично действие.
Една от първите ползи от
екстрактите от гроздови семки,
наблюдавана от лекарите през
50-те години на миналия век, е
тяхното противовъзпалително
действие. То е резултат, от една
страна, от антиоксидантния
ефект и, от друга, на възпрепятстването на освобождаването и
синтеза на определени вещества,
които улесняват възпаленията,
като хистамин, простагландини
и левкотриени.
Биофлавоноидите избирателно стягат свързващите тъкани
на ставите, предпазвайки от

подуване, помагайки на увредените тъкани да зараснат и намалява болката. Това е особено
важно при професии, свързани
със значителни резки натоварвания на опорно–двигателния
апарат.
Експерименталните проучвания наскоро разкриха, че оксидацията на LDL-холестерола е ключов фактор, водещ до
втвърдяване на артериите и
сърдечни заболявания. Антиоксидантният ефект на витамин
E има мощно въздействие върху
препятстването на тази оксидация — а както вече беше казано, биофлавонидите са 50 пъти
по-мощни от витамин E.
Налице са експериментални
доказателства, че антиоксидантите в голяма степен намаляват разпространението на
всички видове рак. Едно проучване показа, че рискът от развитие на рак е 11.4 пъти по-голям
за тези с ниски нива на антиоксидантите витамин E и селен.
“PCO” е по-мощен антиоксидант
и също предпазва клетъчната
ДНК от оксидативно повреждане и клетъчни мутации, които
могат да доведат до рак.
Биха могли да се изброят още
много терапевтични ползи от
приемането на екстрактите
от семената на червено грозде,
особено от кобминирания вариант на водоразтворими и маслени екстракти. Същественият
извод е, че ползите за здравето
многократно нарастват, когато тези екстракти станат
неотменна ежедневна добавка
към храната на всеки, преди да
е възникнала необходимостта
те да бъдат потърсени като лекарства.

За вашето здраве
и дълголетие ...

Производител:
“Т..Н..Т-2005 ЕООД”,
България, София, тел: 0888 869 747
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- нов перорален антикоагулант
за превенция на венозна тромбоза след ставно
протезиране, одобрен от Европейската комисия
Новият
перорален
директен
тромбинов инхибитор Pradaxa®
*(dabigatran etexilate) бе одобрен от
Европейската комисия (ЕК) за използване във всичките 27 страни, членки
на ЕС. Медикаментът Pradaxa® вече
бе представен в Германия и Великобритания.
Pradaxa® е одобрен за първична
профилактика на венозни тромбоемболични (ВТЕ) събития при възрастни
пациенти, подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена
става или цялостно протезиране на
колянна става.
Доктор Andreas Barner, член на борда на Boehringer Ingelheim и отговорен
за научноизследователската дейност,
заяви: „Това първо официално одобрение на нашия нов перорален антикоагулант Pradaxa® бележи огромен
напредък и пробив в антикоагулантната терапия и профилактиката на
потенциално фатални тромбози и
тромбемболии. Медикаментът има
потенциала да отговори на бъдещите изисквания на още повече пациенти и лекари, тъй като продължаваме
да инвестираме в нашата нова разширена програма за клинични изпитвания
RE-VOLUTION в четири терапевтични
области.”
В свой коментар за този изключително нов етап в профилактиката на
тромбоемболиите д-р Bengt Eriksson,
главен изследовател на клиничните
проучвания RE-NOVATE и REMODEL от
отделението по ортопедична хирургия към Университетската болница
Салгренска в Гьотеборг, Швеция, заяви: „Потенциалният риск за животозастрашаваща тромбоза е огромен
проблем в ортопедичната хирургия.
От много години насам има голяма
необходимост от ефективен ора34 
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лен антикоагулант с добър профил
на сигурност, за да бъде възможно да
се прилага удобно в болнична и извън
болнична обстановка за тромбопрофилактика. Сега, след одобрението
на Pradaxa®, ние разполагаме с една
отлична алтернатива на останалите тромбопрофилактични режими за
протекция на нашите пациенти от
венознен тромбемболизъм (ВТЕ).”
Пациентите, на които чрез хирургична интервенция са поставени
изкуствени тазобедрени и коленни
стави, имат голям риск да развият
ВTE.1 Доказано е, че без тромбопрофилактика до 60% от тези пациенти
развиват дълбока ДВТ (венозна тромбоза, включително и асимптоматични форми), а между 0.2 и 10% от тях са
подложени на риск от развивитие на
потенциално фатална БЕ (белодробна емболия). (1) Освен високия риск за
смъртен изход, ВTE е свързана и с дългосрочен риск за рецидиви и впоследствие за посттромботичен синдром
(хронична венозна недостатъчност).
Тези усложнения сериозно увеличават
болестността сред пациентите, както и разходите за лечението им. (2)
Рискът за ВTE при пациентите в
ортопедичната хирургия продължава
и след обичайния период на хоспитализация. Най-новите указания препоръчват пациентите с изкуствени тазобедрени и коленни стави да правят
тромбопрофилактика с нискомолекулярни хепарини или антагонисти на
витамин К поне 10 дни след хирургичната интервенция. При поставяне на
изкуствена тазобедрена става се препоръчва дори по-дълга профилактика - от 28 до 35 дни. (1) Въпреки тези
препоръки и наличието на ефикасна
тромбопрофилактика, лечението често се прекъсва преждевременно след

напускане на болничното заведение
поради сложността и неудобството
на приложението му, въпреки че рискът за пациентите остава висок. (3)
Като резултат от това ВTE е
една от най-често срещаните причини за повторна хоспитализация след
ортопедичната интервенция. (4)
РЕЗУЛТАТИ ОТ RE-NOVATE И
RE-MODEL
Одобрението на Pradaxa® от
ЕМЕА е предшествано от представянето на данни за ефикасността и
безопасността през 2007-ма след приключването на фаза 3 на клиничните
проучвания RE-NOVATE и RE-MODEL (5,
6). Доказано е, че перорален прием на
Pradaxa® от 150 или 220 mg веднъж
дневно е също толкова ефикасен
и безопасен, колкото инжекционен
enoxaparin (40 mg) при профилактика
на ВTE и всички останали причини за
смъртност след ендопротезиране на
тазобедрени и коленни стави (съответно в проучванията RE-NOVATE и
RE-MODEL). Резултатите от тестовете са оценени от независима комисия, на която е било неизвестно какви
медикаменти приемат отделните
пациенти.
При всички антикоагуланти е важно да се запази балансът между ефикасност и безопасност. Освен крайно
важните случаи на кървене трябва да
се вземат под внимание и профилът
на сигурност за черния дроб и сърцето, както и общата поносимост. И
при двете проучвания RE-NOVATE и REMODEL са отчетени ниска честота и
тежест на случаите с кървене (включително тези, възникнали на мястото
на самата интервенция), подобно на
резултатите от лечение с enoxaparin
(5, 6).

Инжекционно приложение за предпазване

Pradaxa® (Dabigatran etexilate) предпазва от тромбози
след ендопротезиране на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ)
колянна става
PRADAXA® И ПРОГРАМАТА
RE-VOLUTION
Boehringer
Ingelheim
продължава оценката на ефективността и безопасността на
Pradaxa® при широк спектър от
тромбоемболични заболявания.
REVOLUTION е мащабна програма
за клинични проучвания, в която
участват повече от 34 000 пациенти в целия свят. Последните
съобщения дават информация за
включването на 18 114 пациенти
в проучванията RE-LY - най-мащабното до момента изпитване при пациенти с предсърдно
мъждене. Други проучвания, провеждани в момента, оценяват
ефикасността и безопасността
на Pradaxa® при лечението на остри венозни тромбоемболии, за
вторична профилактика на ВТЕ
и за предпазване от сърдечни усложнения при пациенти с остър
коронарен синдром.

препоръчителна

дневна доза за перорално приложение
на Pradaxa® е 220 mg веднъж дневно.
Между 1 и 4 часа след операцията се
прилага една капсула от 110 mg (1/2
доза), последващо от две капсули
веднъж дневно след това в продължение на най-малко 10 дни при пациенти
с напълно подменена коленна става, и
от 28 до 35 дни – при пациенти с напълно подменена тазобедрена става.
Редуцираната дневна дозировка от
150 mg, приета като 2 капсули по 75
mg, се препоръчва при специфични групи пациенти, включително пациенти
над 75 години и пациенти с умерена
бъбречна недостатъчност.
Pradaxa® предотвратява формирането на тромби чрез специфичното
и селективно инхибиране на тромбина
- ключовия ензим, който води до превръщането на фибриногена във фибрин
в коагулационната каскада, и по този
начин предотвратява формирането
на тромби (7, 8). Pradaxa® притежава
бързо действие и предвидим антикоагулационен ефект, което елиминира нуждата от мониториране на коагулационния профил (9, 10). Няма взаимодействие
с храни и има нисък потенциал за лекарствени взаимодействия. (11,12)
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По време на клиничните изпитания
пациентите са били редовно наблюдавани и оценявани за повишаване на чернодробните ензими от независима мониторираща комисия за безопасност.
Честотата на повишаване на чернодробния ензим аланин аминотрансфераза (ALT) с повече от три пъти над горната граница на нормата (3хULN) е била
ниска и сравнима с enoxaparin по всяко
времето след началото на употреба на
Pradaxa®, което подкрепя чернодробната сигурност (5, 6).
Pradaxa® показва отлични резултати от гледна точка на сърдечната
безопасност.
Няма рапортувани случаи на остър коронарен синдром (ОКС) по време на тримесечното проследяване за
Pradaxa® 220 mg, което предполага
липсата на коагулационен ефект на
отнемане след прекратяване на лечението (5, 6). Получен е и благоприятен профил на поносимост, сравним
с enoxaparin, поради ниския брой на нежелани лекарствени реакции, водещи
до прекъсване на лечението (5, 6).
ДОЗИРОВКА
Стандартната

* Pradaxa (dabigatran etexilate) (www.
pradaxa.com) на Boehringer Ingelheim
(www.boehringeringelheim.com) е регистриран в България (www.bda.bg)
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Бромхидроза
Доц. д-р Любка Митева Д-р Динко Странски

РЕЗЮМЕ
Бромхидрозата, популярна още като бромидроза, осмидроза или телесна миризма, е често срещан феномен в следпубертетна възраст. В
редки случаи бромхидрозата може да бъде патологична, когато е ексцесивна, и в такива случаи оказва значително влияние върху начина на живот на засегнатите индивиди. Бромхидрозата е хронично състояние,
представляващо ексцесивна телесна миризма, обикновено неприятна.
Състоянието е в пряка връзка със секрецията на апокринните потни
жлези и може сериозно да влоши качеството на живот на засегнатите индивиди. Бромхидрозата се характеризира с трудно повлияване
от консервативно и хирургично лечение. Надежден терапевтичен метод понастоящем е приложението на ботулинов токсин.

SUMMARY
Bromhidrosis
Bromhidrosis, also known as bromidrosis, osmidrosis or body odor
is a common phenomenon in postpubertal individuals. In rare cases,
bromhidrosis may become pathologic if it is particularly overpowering
or if it significantly interferes with the lives of the affected individuals.
Bromhidrosis is a chronic condition in which excessive odor, usually
an unpleasant one, emanates from the skin. This condition, determined
largely by apocrine gland secretion, can substantially impair a person's
quality of life. Bromhidrosis is hardly influenced by conservative and
surgical treatment. An up-to-date therapeutic alternative is the application
of botulinum toxine.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: бромхидроза, хиперхидроза.
KEY WORDS: bromhidrosis, hyperhidrosis.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Потните жлези при човека са два
типа: апокринни и екринни (фиг.1, 2).
Екринните потни жлези са разположени по цялата кожна повърхност и
участват в терморегулацията на организма чрез потоотделяне. Апокринните потни жлези са локализирани по
аксили, генитална област и гърди. Апокринните потни жлези нямат терморегулаторна функция, но са отговорни за характерната миризма на всеки
индивид (1).
Апокринната бромхидроза е найчесто срещана и трябва да се разграничава от екринната бромхидроза. За
патогенезата на апокринната бромхидроза допринасят редица фактори.
Бактериалната декомпозиция на апокринната секреция води до отделянето на амоняк и късоверижни мастни
киселини с характерните за тях силни миризми. В най-голямо количество
е (Е)-3-метил-2-хексановата киселина
(Е-3М2Н), която достига до кожната
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повърхност, свързана с два протеина
на апокринната секреция „Аpocrine
Secretion Odor-Binding proteins „(ASOB1
и ASOB2). ASOB2 е идентифициран
като липопротеин D (apo D), представител на липокаиновата фамилия
протеини.
Бактериалната флора в аксилите продуцира специфичния мирис в
аксилите посредством трансформация на неодориферните прекурсори в потта в одориферни летливи
киселини (2). Най-често срещана от
тях е E-3M2H и (RS)-3-хидрокси-3-метилхексановата киселина (HMHA).
Тези киселини се отделят в следствие действието на специфична
цинк зависима N-алфа-ацил-глутаминаминоацилаза (N-AGA) от бактериалния вид Corynebacterium. Съвременни
проучвания демонстрират, че тази
аминоацилаза също отделя одориферни киселини от глутаминови конюгати в потта, които вероятно
са в основата на индивидуалния специфичен телесен мирис.
При определени обстоятелства

екринната потна секреция, която по
принцип е без аромат, придобива натрапчив мирис и предизвиква екринна
бромхидроза. Когато екринната пот
размекне кератина, бактериалната
деградация на кератина предизвиква
неприятен мирис (2). Приемането на
някои храни - чесън, лук, къри, медикаменти - пеницилин, бромиди, както
и на алкохол и токсини, е възможно
да предизвика екринна бромхидроза.
Екринната бромхидроза се влияе и от
подлежащи метаболитни или ендогенни фактори.
Ролята на ексцесивната екринна
потна секреция (хиперхидроза) в патогенезата на бромхидрозата е недостатъчно изяснена. Хиперхидрозата подпомага разпространението на
апокринната пот и бромхидрозата,
създавайки влажна среда, подходяща
за развитието на бактерии. Екринната хиперхидроза е възможно да
доведе до намаляване на неприятния
мирис, тъй като екринната пот отмива богатата на миризми апокринна
пот.

Фиг. 2

Фиг. 1

ЧЕСТОТА

Според расовата принадлежност
 Апокринната бромхидроза се
среща по-често при тъмнокожите
етнически групи.
 Апокринната
бромхидроза
при азиатци е свързана с генетична
предиспозиция.
 Екринната бромхидроза се среща при всички раси.

рови яйца” на дъха и урината.
Бъбречна инсуфициенция – характерен телесен мирис на урина.
Шизофрения - специфичен неприятен телесен мирис.
Обонятелни халюцинации - възприемането на телесния мирис от пациента може да е проява на неврологично заболяване.
Триметиламинурия - синдром на
миризма на риба; „fish odor syndrome”.
КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ

жаващи заболявания, свързани с хиперхидроза или развитие на бактерии:
 Затлъстяване
 Диабет
 Интертриго
 Trichomycosis axillaris
 Erythrasma
 Чуждо тяло в носа като причина за генерализирана бромхидроза при
деца (3).
 Екринната бромхидроза рядко
може да бъде причинена от метаболитни нарушения, предимно смущения
в метаболизма на аминокиселините
(фенилкетонурия, триметиламинурия „fish odor syndrome”, синдром на
потните крака, синдром на мирис на
котка, хиперметионинемия).
 Приемането на различни храни, медикаменти или токсични субстанции е възможно да предизвика
екринна бромхидроза.
 В миналото неприятните
телесни миризми са се свързвали със
заболявания като подагра, скорбут,
коремен тиф.
ЛЕЧЕНИЕ

Според пола
Бромхидрозата се среща по-често
при мъже, което се обяснява с по-голямата активност на апокринните
потни жлези при тях.
Според възрастта
 Аксиларната бромхидроза зависи от апокринната функция и се
проявява само след началото на пубертета. При възрастното население се
среща рядко.
 Екринната бромхидроза е почесто срещана от апокринната по
време на детството, но е възможно
да се прояви във всяка възраст.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Erythrasma
Trichomycosis аxillaris
Чернодробна инсуфициенция (fetor
hepaticus) – характерен мирис на „су-

Фиг. 3

Бромхидрозата е метаболитно и
функциално заболяване, несвързано с
анатомично увреждане. Кожата изглежда нормална, освен в случаите, когато
бромхидрозата е свързана със съпътстващи кожни заболявания - еритразма,
при която се наблюдава ограничен
еритем с ясно очертани граници;
trichomycosis axillaris и др.(фиг. 3,4).
При пациенти с екринна бромхидроза, причинена от бактериална
деструкция на кератина, се наблюдава
мацерация, която често се локализира
по плантарните и интертригинозните повърхности.
ПРИЧИНИ
 Ексцесивна секреция на апокринни или екринни потни жлези, която
под влияние на бактериално разрушаване придобива неприятен мирис (2).
 Лоши хигиенни навици и придру-

Фиг. 4

При терапевтичното повлияване
на бромхидрозата се цели редуциране
на бактериалната флора и подсушаващи процедури. Подобряването на
хигиенните навици също е от голямо значение. Адекватно измиване на
аксиларните зони, редовна смяна на
потното облекло и употребата на
дезодоранти са подходящи в случай на
апокринна бромхидроза. Редовното
отстраняване на аксиларното окосмяване предодвратява акумулацията на
пот и бактерии. Премахване на окосмяването чрез електролиза, както и
употребата на локални антибиотици
и антисептични сапуни също водят до
редукция на бактериалния растеж. От
голямо значение е и лечението на съществуващите дерматологични заболявания като интертриго, еритразма,
trichomycosis axillaris и др.
Антиперспирантите съдържат
алуминиеви соли, които редуцират
потната секреция. Употребата на
антиперспиранти или алуминиев
хлорид, целящи подсушаване на кожата и намаляване на мацерацията й,
оказват благотворно влияние върху
бромхидрозата с апокринна и екринна генеза, особено ако има налична хиперхидроза.
Йонофорезата (електрически ток
с ниско напрежение, преминаващ през
кожата, докато засегнатите зони са
потопени във вода), която води до
Медицина и Спорт
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Фиг. 5
Фиг. 6

намаляване отделянето на пот, също
представлява терапевтична алтернатива, но процесът е много продължителен и е необходимо да се прилага
само в случаи на ексцесивно екринно
потене, водещо до неприятната телесна миризма (фиг. 5).
Консервативните терапевтични методи са подходящи за случаи на
умерена бромхидроза. Те не предлагат дефинитивно излекуване и редукцията на миризмата е краткотрайна
и непълна. Системното прилагане на
антихолинергични агенти води до
намаляване на потенето, но сериозните им странични ефекти ограничават тяхната употреба.
Добри възможности предлагат
някои съвременни методи например:
ND:YAG лазер с удвоена честота.
Инхибиращото действие на ботулиновия токсин върху потната секреция чрез деинервиране на потните
жлези също е ефективно при аксиларна хиперхидроза. Има съобщения за успешна редукция на миризмата и при
генитална бромхидроза чрез локално
инжектиране на ботулинов токсин
(фиг. 6).
Ботулиновият токсин е най-мощният токсин, известен на човечеството (4). Той действа само върху
невромускулните холинергични рецептори, но приложението му в много
високи дози води до образуване на
антитела срещу токсина. Ботулиновите невротоксини са полипептиди.
Ботулиновият токсин се състои от
протеинова молекула (150 кд), която
е изградена от тежка (Т) (100 кд) и
лека (Л) (50 кд) верига. Тези вериги се
скрепват от дисулфидна връзка, която е температурно неустойчива.
Разкъсването на тази връзка деактивира невротоксина. Поради това ботулиновият токсин трябва да бъде
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съхраняван при определена температура с цел запазване целостта на двуверижната молекула.
Ботулиновият токсин се произвежда от анаеробния бактерий
Clostridium botulinum (5). Идентифицирани са седем различни вида ботулинов токсин. Счита се, че BTX-A е наймощният от тях.
При изключителни случаи на травмираща терапевтично резистентна
бромхидроза се предлага и хирургично
лечение (6), което се практикува предимно в САЩ и някои азиатски държави (фиг. 7). Хирургичната редукция на
броя на апокринните потни жлези намалява апокринната потна секреция,
осигурява дълготраен контрол върху
бромхидрозата, но е свързана със значителни рискове от инфекции, както
и от формиране на цикатрикси и риск
от рецидиви.
Избягване употребата на определени храни (чесън, лютиви пoдправки,
лук и алкохол) е от значение, ако те са
установени като фактори, допринасящи за влошаване на състоянието.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бромхидрозата е често срещан
феномен в следпубертетната възраст. Тя е хронично състояние, представляващо ексцесивна неприятна
Фиг. 7

миризма на кожата. Състоянието е
в пряка връзка със секрецията на апокринните потни жлези и е причина за
сериозно влошаване качеството на
живот.
Най-оптимален терапевтичен метод на този етап за лечение на бромхидрозата е използваният в дерматологията ботулинов токсин, който
решава, макар и временно, проблема с
неприятната телесна миризма поради блокиране функцията на потните
жлези.
Широко финансираната индустрия, в която са ангажирани най-големите световни медицински институти, дава надежди за откриване на все
по-ефикасни терапевтични средства
за повлияване на бромхидрозата.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Bang YH, Kim JH, Paik SW, et al. Histopathology
of apocrine bromhidrosis. Plast Reconstr Surg. Aug
1996;98(2):288-92.
2. Guillet G, Zampetti A, Aballain-Colloc ML.
Correlation between bacterial population and axillary
and plantar bromidrosis: study of 30 patients. Eur J
Dermatol. Jan-Feb 2000; 10 (1):41-2.
3 . Eun HC, Kim KH, Lee YS.Unusual body odour due
to a nasal foreign body in a child. J Dermatol. Oct
1984;11 (5): 501-3.
4. Странски Д. Терапия на хиперхидрозата.
Medinfo, 8, 2008, 5, 47 – 52.
5. Странски Д. Психотерапия в дерматологията. GP – news, 9, 2008, 11, 21 – 23.
6. Battal NM, Hata Y. A classic surgical method for
the treatment of axillary osmidrosis. Plast Reconstr
Surg. Aug 1997;100(2):550-1.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Kатедра “Дерматология
и венерология”
МФ - МУ, София
mitev@medfac.acad.bg

Медицина и Спорт



39

С ПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Възможности за развиване на
отскокливостта и взривната сила на
футболисти
Доц. д. п. н. Кирил Аладжов

РЕЗЮМЕ
За съвременния футбол отскокливостта и взривната сила имат
важно значение поради това, че тези качества силно влияят на
динамиката и ритъма на играта. Качествата отскокливост и
взривна сила са близки по своята характеристика, динамика и проявление, поради което средствата и методите за тяхното развиване са сходни. Чрез развиването на отскокливостта и взривната
сила се повлиява върху бързината на движенията и реакцията. При
планирането и провеждането на занимания с насоченост към развиване на физическите качества отскокливост и взривна сила е
необходимо да се търси голямо разнообразие на използваните тренировъчни средства и методи.

SUMMARY
Possibilities for developing the jumping and explosive power of the
football players
For the modern football, the jumping ability and explosiveness are important
factors, due to the fact that they influence the dynamisms and the rhythm
of the game. The abilities like jumping and explosiveness are close in
their nature, dynamics and manifestation. Therefore the methods of their
development are similar.
Through the development of the jumping skills and explosiveness, one can
accelerate the speed of the reactions and movements. While planning the
training activities for improving the jumping skills and explosiveness, is
necessary to find variety of the employed training tools and methods.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, отскокливост, взривна сила, методи.
KEY WORDS: football, jumping skills, explosiveness, methods.

За съвременния футбол отскокливостта и взривната сила имат важно значение поради това, че тези качества силно
влияят на динамиката и ритъма на играта. Днешният футбол се характеризира с
голямата си интензивност и с нарастваща универсалност на играчите от всички
постове.
Физическите качества отскокливост и
взривна сила определят възможностите на
футболиста да изпълнява различни действия със скоростно-силов характер в хоризонтална, вертикална и смесена равнина.
Качествата отскокливост и взривна сила
са близки по своята характеристика, динамика и проявление, поради което средствата и методите за тяхното развиване
са сходни. От друга страна известно е, че
чрез развиването на отскокливостта и
взривната сила се повлиява върху бързината на движенията и реакцията.
Един от водещите принципи в процеса на развитието на отскокливостта и
взривната сила е “стъпаловидното” включване и отпадане на тренировъчни средства и методи. Упражненията, които са
изпълнили своето предназначение, отстъпват място на такива, които изискват по40 
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вече усилия, мобилизация и по-голяма степен на тренираност.
Необходимо е да отбележим, че при
планирането и провеждането на занимания с насоченост към развиване на физическите качества отскокливост и взривна
сила е необходимо да се търси голямо разнообразие на използваните тренировъчни
средства и методи. Нагледен пример за
това е представената фигура, която отразява различните групи упражнения, чрез
които успешно се развиват и усъвършенстват отскокливостта и взривната сила
във футбола. На фиг. 1 е отразена примерна схема на приложението на упражненията за отскокливост и взривна сила,
степенувани по характера на усилията и
трудността на тяхното изпълнение:
1. Скокове от място. Тук намират
приложение скокът на дължина от място, троен, петорен, комбинирани скокове
от място на един или на два крака и др.
Тези упражнения имат отношение както
към доразгряването на занимаващите се,
а така също и към усвояването на някои
важни елементи от техниката – отскок,
летежна фаза, приземяване и др. Многократното серийно изпълнение на тези

подскочни упражнения въздейства върху
динамичната сила на долните крайници,
ловкостта и координацията. Някои от скоковете, изпълнявани от място, ефикасно
се използват и като тестови нормативи,
даващи обективна информация за взривната сила на спортистите (скок на дължина
и височина от място и троен скок).
2. Скокове с помощни уреди. Използват се въженца, медицински топки, конуси,
лекоатлетически препятствия, скринове и
др. Скоковете с помощта на тези уреди
могат да се изпълняват на място или с
придвижване. Така например подскоците с медицински топки, държани с ръце
под мишниците, могат да се изпълняват
както на място, така и в движение – на
равен терен или по стъпала. Подскоците
с въженце са подходящи предимно при занимания с подрастващи футболисти като
универсално средство за отскокливост и
координация на движенията. Те могат да
се прилагат и при висококвалифицирани
спортисти за допълнително натоварване
в края на тренировката. (Фиг. 1)
3. Подскоци по стъпала. Тези упражнения могат да бъдат изпълнявани на един
или два крака, на място или в движение.

Фиг. 1

Подскоците по стъпала са ефикасно средство за развиване на отскокливостта
на всички равнища от подготовката на
футболистите. Те имат силно формиращо
въздействие, насочено към укрепване на
опорно-двигателния апарат, както и към
усъвършенстване на ловкостта, координацията, чувството за ритъм, качества,
изключително необходими за футболната
игра.
4. Скокове за достигане на високо
поставена топка. Тези емоционални упражнения могат да се изпълняват от място или със засилване. Акцентира се върху
правилния ритъм на последните крачки
преди отскока. Закачената топка може да
се “атакува” с глава (за полевите играчи)
или ръка (за вратарите). Засилването се

извършва в рамките от 3 до 5 бегови крачки, което дава най-добри възможности за
усвояване на ритъма преди извършването
на отскока (фиг. 2).
5. Скокове при утежнени условия. В
този раздел намират място подскочни упражнения, които се изпълняват на различен
терен – пясък, сняг, плитка вода или срещу
наклон. При утежнени условия подскоците
могат да се изпълняват в различни комбинации – на един или два крака, в съчетание
и т. н. Тяхното място в процеса на подготовката на футболистите е предимно
през подготвителния период, където се
полагат основите на общофизическата
подготовка.
6. Подскоци с тежест. Използват се
традиционните щанги или специални тренажорни устройства. Например щанга с
тежест 25-30 кг се поставя на раменете и
по този начин се изпълняват подскоци на
място или в движение по следния начин:
подскоци на място на два крака, подскоци
от полуклек, подскоци с ножична смяна на
краката и т. н. Тези упражнения с допълнителна тежест се прилагат през всички
годишни периоди от подготовката след
добро предварително разгряване. В предсъстезателния и състезателния период те
се изпълняват със значително по-голяма
интензивност, при което за дадено време
се отчита броят на подскоците.
7. Подскоци, изпълнявани на различни
височини. Последователно се редуват подскоци от високо на ниско, чрез подреждане
на скринове или лекоатлетически препят-

ствия. Тези упражнения, изпълнявани на два
крака, предявяват значителни усилия към
изпълняващите. Поради това е необходимо към тях да се подхожда внимателно,
след добро разгряване и солидна предварителна подготовка. Разликата във височината е необходимо да бъде съобразена
с индивидуалните и моментните възможности на футболистите. Преодоляващоотстъпващата (плиометрична) работа
на мускулите на краката и динамичният,
взривен характер на усилията създават
предпоставка за голяма ефективност на
тези подскоци. Посочените в този раздел упражнения не са подходящи за подрастващи (10-12 г.) футболисти. Мястото
на тези подскоци е през всички годишни
периоди от подготовката.
8. Скокове с контролно-състезателен
характер. В този раздел подскочните упражнения се използват като тестове (нормативи) за контрол и оценка на моментното състояние на футболистите. Приложение
тук намират подскоците, изпълнявани от
място – скок дължина или троен скок от
място, отскок от място и със засилване на
височина. Тези подскочни упражнения като
тестови нормативи се прилагат главно в
предсъстезателния и състезателния период. За отчитане на отскока на височина
на вратарите, централните защитници и
централните нападатели се използва като
тест упражнението “достигане на високо
поставена топка с отскок от място или със
засилване” (фиг. 2).
В заключение може да се каже, че различните видове подскочни упражнения са
специфични тренировъчни средства с изключително ефективно въздействие върху
опорно-двигателния апарат и организма на
футболистите. Тяхната ефективност се
увеличава посредством нарастващата им
динамика и интензивност на приложение в
предсъстезателния и състезателния период,
за сметка на обема и броя на изпълнението
им. В посочените периоди тази интензивност е желателно да бъде периодично контролирана чрез отчитане на времето за
тяхното изпълнение, както и стремеж за
постигане на по-голямо разстояние.
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Национална конференция „Медицина и футбол”
ТЕМАТИКА:
 Генен допинг
 Предна травматична раменна
нестабилност при спортисти –
артроскопско лечение
 Съвременни концепции за Double
Bandle – реконструкция на предна кръсна връзка
 Възможности за развитие на
отскокливостта и взривната
сила при футболистите
 Балансирано активиране на
имунната система при спортисти чрез комплексни природосъобразни методи
 Актуални проблеми на медицинското обезпечаване на професионалните и аматьорските футболни клубове

Традицията да не спира! Това си
пожелаха участниците в годишната
научна конференция, организирана
от Медицинската комисия на БФС
на 14 декември 2008 г. в Спа хотел
„Царско село”. В края на календарната година медицинските щабове на
професионалните и аматьорските
клубове “свериха часовниците” си с
най-новите достижения в европейската фармация. Актуални лекции
относно практическите трудности
в ежедневната им работа изнесоха
водещи медици.
Председателят на Медицинската комисия на БФС доц. д-р Антони
Георгиев ръководи авторитетно
конференцията и предизвика оживени дискусии по отношение представените лекции с травматична насоченост от д-р Христо Мазнейков и
д-р В. Русимов.
Доцент д-р Камен Плочев – председател на НКДК, и д-р Георги Попов
представиха актуалната тема за генния допинг. Очевидните новости в
доклада им ни дават основание на IV
международна конференция, която
ще се проведе на 27-28 април 2009
г., да застъпим като основна тема
– “Допингът в съвременния професионален спорт”.
Относно проблемите с предсъстезателните и периодичните прегледи през есенния полусезон беше
обърнато внимание за стриктно
спазване на Наредба № 8 от 18 март
2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъс42 
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тезателни медицински прегледи на
лица, упражняващи физическо възпитание и спорт. След направени предложения от залата Медицинската
комисия се ангажира да предложи на
Изпълкома на БФС частични промени в Наредбата за първенството
2008/2009 г. Изпълнителнителният
директор на БФС Борислав Попов се
ангажира чрез контакти с водещи
футболни европейски федерации да
синхронизираме наредбата за първенство 2009/2010 г. съобразно тяхната практика.
Фармацевтични фирми, утвърдили се в ежедневната спортно-медицинска практика, предложиха актуални медикаменти за профилактика,
лечение и възстановяване. Презентациите на “Берлин-Хeми”, “Либра-АГ”,

“Хартманн” и “Софарма” бяха интересни и недублиращи се.
В паузите участниците имаха
възможност да се запознаят с представителите на някои от големите
фармацевтични фирми в България:
Ecopharm, Torex Chiezi, Sopharma, Libra,
Wallmark, Bulgermed, Aircast, Sandoz,
Berlin Chemie, “Meдекспрес”, Hartmann.
За нивото на конференцията е показателен и фактът, че присъстваха
над 40 колеги – гости от други спортове и клиники, подпомагащи нашата
дейност. Новогодишна изненада бяха
медицинските чанти “Пума”, осигурени от Sandoz за лекарите на националните отбори и футболните клубове.
Коледен подарък за всеки участник
беше бутилка шампанско като комплимент от “Винпром Търговище”.
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П Р Е О Б РА З Я В А Н Е
Антикоагулация без инжекции или лабораторен контрол

PRADAXA® – Информация за предписване Pradaxa 75 или 110 mg, твърди
капсули, съдържащи 75 или 110 mg дабигатран етексилат (dabigatran etexilate).
Показания: Първична превенция на венозни тромбоемболични събития при
възрастни пациенти, подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена
става или цялостно протезиране на колянна става. Дозировка и начин на
приложение: Превенция на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при пациенти след
планово протезиране на колянна става: Препоръчваната доза Pradaxa е 220 mg,
веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 110 mg. Лечението трябва
да бъде започнато перорално, в рамките на 1 – 4 часа след приключване на
операцията, с една капсула, след което продължава с 2 капсули веднъж дневно
за общо 10 дни. Превенция на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при пациенти
след планово протезиране на тазобедрена става: Препоръчваната доза Pradaxa е
220 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 110 mg. Лечението
трябва да бъде започнато перорално, в рамките на 1 – 4 часа след приключване
на операцията, с една капсула, след което продължава с 2 капсули веднъж дневно
за общо 28 – 35 дни. Ако лечението не е започнато в деня на операцията, то трябва
да започне с 2 капсули веднъж дневно. Специални популации от пациенти: При
пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-50 ml/min)
препоръчваната доза е 150 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули
от 75 mg. При пациенти в старческа възраст ( > 75 години) препоръчваната
доза е 150 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 75 mg.
Пациенти с чернодробни ензими повишени > 2 горната граница на нормата са
изключени от клиничните изпитвания. Следователно, употребата на Pradaxa
не се препоръчва в тази популация ALT трябва да бъде измервана като част от
стандартните предоперативни изследвания. Има много ограничен клиничен
опит с препоръчваната дозировка при пациенти с телесно тегло < 50 kg или
> 110 kg. Като се имат предвид наличните клинични и кинетични данни, корекция
на дозата не е необходима, но се препоръчва подробно клинично проследяване.
Пациенти с повишен риск от кървене или пациенти с риск от свръхекспозиция,
особено пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс
30-50 ml/min), трябва да бъдат лекувани с повишено внимание.
Не се препоръчва употребата на Pradaxa при пациенти под 18 години поради
липсата на данни за безопасността и ефикасността. Дозата трябва да бъде
намалена на 150 mg Pradaxa дневно при пациенти, които получават едновременно
дабигатран етексилат и амиодарон. Препоръчва се изчакване от 24 часа след
последната доза, преди да преминете от Pradaxa към парентерален антикоагулант. Преминаване от лечение с
парентерален антикоагулант към
Pradaxa: Липсват данни, поради
което не се препоръчва да започнете
приложението на Pradaxa, преди да
е настъпило времето за следващата

доза парентерален антикоагулант. Pradaxa трябва да бъде погълната цяла
с вода, със или без храна. Противопоказания: Свръхчувствителност към
активното вещество или към някое от помощните вещества; Пациенти с тежко
бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min); Активно клинично значимо кървене;
Органна лезия с риск от кървене; Спонтанно или фармакологично нарушение на
хемостазата; Чернодробно увреждане или чернодробно заболяване, за което се
очаква да има отражение върху преживяемостта; Едновременно приложение с
хинидин. Взаимодействие с други лекарствени продукти: Не се препоръчва
следните лечения да бъдат прилагани едновременно с Pradaxa: нефракционирани
хепарини и хепаринови производни, нискомолекулни хепарини, фондапаринукс,
дезирудин, тромболитични средства, GPIIb/IIIa рецепторни антагонисти,
клопидогрел, тиклопидин, декстран, сулфинпиразон и антагонисти на витамин K.
Нефракциониран хепарин може да се прилага в дози, необходими за поддържане
на проходимостта на централен венозен или артериален катетър.
Дабигатран етексилат не се метаболизира от системата цитохром P450, не се
очакват съответни лекарствени взаимодействия. При едновременно приложение
на Pradaxa и диклофенак плазмената експозиция и на двата лекарствени продукта
остава непроменена, което показва липса на фармакокинетично взаимодействие
между дабигатран етексилат и диклофенак. Въпреки това, поради риска от
хеморагия, особено при НСПВС с елиминационен полуживот > 12 часа, се
препоръчва внимателно наблюдение за признаци на кървене. Поради дългия
полуживот на амиодарон възможността за лекарствени взаимодействия
може да съществува седмици след прекратяване на лечението с амиодарон.
Дозата трябва да бъде намалена на 150 mg Pradaxa дневно при пациенти, които
приемат едновременно дабигатран етексилат и амиодарон. P-гликопротеиновият
инхибитор хинидин е противопоказан. Потенциалните P-гликопротеинови
индуктори като рифампицин или жълт кантарион (Hipericum perforatum) могат да
намалят системната експозиция на дабигатран. Бременност: Експерименталните
проучвания при животни показват репродуктивна токсичност. Потенциалният
риск при хора не е известен. Жени с детероден потенциал трябва да избягват
бременност по време на лечението с дабигатран етексилат. Pradaxa не трябва да се
използва по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост.
Кърмене: Няма клинични данни за ефекта на дабигатран върху кърмачетата по
време на кърмене.
Кърменето трябва да бъде преустановено по време на лечението с Pradaxa.
Нежелани лекарствени реакции: Най-често съобщаваните нежелани
лекарствени реакции са кървене, като цяло наблюдаващо се в приблизително
14% от пациентите. Честотата на големите хеморагии (включително кървене от
мястото на раната) е по-малко от 2%. Предозиране: Няма антидот на дабигатран.
Дози на дабигатран етексилат, надхвърлящи препоръчваните дози, излагат
пациента на повишен риск от хеморагия. В случай на хеморагични усложнения
лечението трябва да бъде преустановено, а източникът на кървене – проучен.

Тъй като дабигатран се екскретира предимно чрез бъбреците, трябва да се
поддържа достатъчна диуреза. Трябва да се обсъди започването на подходящо
лечение, например хирургична хемостаза или трансфузия на пряснозамразена
плазма.
Дабигатран може да бъде диализиран. Няма клиничен опит, демонстриращ
ползата от този подход в клинични проучвания. Фармакотерапевтична група:
директни тромбинови инхибитори, ATC код: B01AE07. Дабигатран е мощен,
конкурентен, обратим, директен тромбинов инхибитор и е основното вещество с
активно действие в плазмата. Тъй като тромбинът (серинова протеаза) позволява
превръщането на фибриногена във фибрин в хода на коагулационната каскада,
инхибирането му предотвратява образуването на съсирек. Дабигатран инхибира
също свободния тромбин, фибрин-свързания тромбин и тромбин-индуцираната
тромбоцитна агрегация. След перорално приложение на дабигатран етексилат
при здрави доброволци, фармакокинетичният профил се характеризира с бързо
нарастване на плазмените концентрации с достигане на Cmax в рамките на 0,52,0 часа. Той се елиминира главно в непроменена форма с урината със скоростта
на гломерулната филтрация. Срок на годност: 3 години. Картонена опаковка,
съдържаща 1 или 3 блистерни ленти (10 x 1, 30 x 1). При изваждане на Pradaxa
капсули от блистерната опаковка трябва да бъдат спазвани следните указания:
Твърдите капсули трябва да бъдат извадени чрез отлепване на задното фолио
на блистерната карта. Твърдите капсули не трябва са бъдат изваждани през
блистерното фолио. Блистерното фолио трябва да бъде обелвано само когато е
необходимо да се приеме твърда капсула.
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