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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.
КХП - 18 Maрт 2008
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Уважаеми спортисти, треньори,
лекари и кинезитерапевти,
Съвременният професионален и аматьорски спорт е
немислим без вашата екипна ежедневна работа. Повишаването на квалификацията не е пожелание, а задължителна
необходимост. В тази посока списание “Медицина и спорт”
се утвърди като издание, третиращо актуални и широкоспектърни теми в спортната медицина.
Широкият кръг от известни автори е гаранция за високото му научно-практическо ниво.
В трудните години на възраждане на българския професионален и аматьорски спорт колаборацията на спортисти и треньори с широк кръг от спортно профилирани медици е задължителна. Новостите в спортната ортопедия
и травматология, кинезитерапия и рехабилитация, спортна кардиология, физиология и молекулярна биология, както
и медицинските аспекти на тренировъчно-състезателния
процес са застъпени в специализираното издание “Медицина и спорт”.
В шестата година на издаването на това изключително практически полезно списание пожелавам то да достигне до всички медици и треньори, съпричастни с каузата на
българския спорт.
Министерството на физическото възпитание и спорта
декларира своята подкрепа за труда и усилията на екипа
на списанието за предоставяне на актуална информация в
областта на спортната медицина и борбата с допинга.
Всички заедно ще успеем!
Доц. Свилен Нейков, доктор,
министър на физическото възпитание и спорта
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ

Многофункционална същност на
физическата подготовка в спортa
Първа част
Проф. Кирил Аладжов, д. п. н.

РЕЗЮМЕ
В спортната дейност физическата подготовка има многофункционална роля. Чрез нея се постига, управлява и контролира
спортната форма. Методите и средствата на тази подготовка
са с универсално-приложим характер и те спомагат за успешното овладяване и реализиране на техниката в съответния вид
спорт.
Физическата подготовка се явява основната, водеща страна на
спортно-педагогическия процес. Това обуславя нейната определеност и специфична насоченост, изразяваща биологичната потребност на човешкия организъм от функционални и физически
упражнения. Нейният приоритет се определя преди всичко от
обективни закономерности, върху които се изгражда цялостната спортна дейност, която преимуществено има двигателен
характер.

SUMMARY
Multifunctional Essence of the Physical Preparation in Sports
The physical preparation has multifunctional role in the sport activities. It
enables and controls the sport condition. The methods and tools of the
physical preparation have universal character, applicable in each sport.
They assist in mastering the specific techniques of the corresponding
sport.
The physical preparation is the core element in the sport-pedagogical
process. This explains its purpose, expressing the biological need of the
human body for functional and physical exercises. The importance of
physical preparation is determined mostly by objective regularities, upon
which one can build up the whole sport activity and reflect its dynamic
character.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт, физическа подготовка, роля, значение.
KEY WORDS: sport, physical preparation, role, purpose.

В съвременния етап от развитието на спорта ролята на
физическата подготовка е от
изключително значение. Не е
възможно един високоразряден
спортист да участва пълноценно в учебно-тренировъчния и
спортно-състезателен процес
без наличието на значителни
физически възможности.
Физическата
подготовка
характеризира комплексната
изява на двигателните качества на спортиста – бързина,
сила, издръжливост, гъвкавост
и ловкост. Заедно с останалите страни на спортната подготовка – техническа, тактическа и морално-волева, тя се
явява необходим и задължителен елемент в спортно-състезателната дейност.
Успешното изграждане на
6
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спортната техника изисква оптимално съотношение между
степента на развитие на физическите качества и двигателния навик, който се формира
на базата на непрекъснато усъвършенстване на физическите
възможности, необходими за
постигане на успех в спорта.
Изграждането на двигателния
навик трябва да се предшества
от тренировка за развиване на
тези физически качества, които имат най-важно отношение
за избрания вид спорт.
Физическата подготовка се
явява формиращата основа на
двигателната дейност, а техническата и тактическата
подготовка са средства за реализиране на физическите възможности на спортистите.
За да се постигнат високи

спортни резултати, от първостепенно значение е достигнатото ниво на физическа
подготовка на всеки спортист
– обща и специална. Усъвършенстването на физическата подготовка, провеждана
успоредно с овладяването на
техниката на съответния вид
спорт, има водещо значение в
учебно-тренировъчния процес.
В спортната дейност физическата подготовка има многофункционална роля. Чрез нея
се постига, управлява и контролира спортната форма.
Методите и средствата на
тази подготовка са с универсално-приложим характер и те
спомагат за успешното овладяване и реализиране на техниката в съответния вид спорт.
Методите и формите на

физическата подготовка се прилагат успешно при провеждането на тонизиращи занимания
(преди състезания), както и за
възстановителни тренировки
след състезанието. Специализирани комплекси от упражнения
от физическата подготовка се
прилагат ефикасно в кинезитерапията при лечебно-възстановителни занимания с контузени
спортисти или след оперативна намеса.
При осъществяването на
контрола на подготовката на
спортиста се използват специално подбрани за дадения вид
спорт физически нормативи
(тестове), чрез които се отчита моментното състояние
на индивида. Това спомага да се
прилагат необходимите управленски методи и средства за
своевременното коригиране на
спортната форма.
Физическата подготовка се
явява основната, водеща страна на спортно-педагогическия
процес. Това обуславя нейната
определеност и специфична насоченост, изразяваща биологичната потребност на човешкия
организъм от функционални и
физически упражнения. Нейният
приоритет се определя преди
всичко от обективни закономерности, върху които се изгражда
цялостната спортна дейност,
която преимуществено има двигателен характер. Безспорно е,
че физическата подготовка на
спортиста трябва да има ясно
определена специализирана насоченост в тренировъчния процес.
От една страна, тя способства
ефективно за непрекъснатото
развиване на общите и специалните физически качества и
навици, а, от друга – прилагана
в ежедневните тренировъчни
занимания, чрез нея се осигурява
пълноценното разрешаване на
основните задачи на спортносъстезателната дейност.
1. РАЗГРЯВАНЕ
Разгряването като двига-

Фиг. 1

На представената фигура 1 е посочена многофункционалната същност
на физическата подготовка

телна дейност представлява
комплекс от специално подбрани физически упражнения,
изпълнявани от спортистите с цел подготовката на организма им за предстоящата
дейност.
Средствата и методите на
физическата подготовка, по същество, присъстват в трите
части на тренировъчното занимание – разгряване (подготвителна част), основна част
(същинска) и заключителна

част (разпускане). Особено важно значение в началото на
тренировката или преди състезанието имат упражненията в подготвителната част
– разгряването.
Разгряването е специфична,
целенасочена
подготвителна двигателна дейност преди
тренировка или състезание,
която довежда организма до
необходимото състояние на
повишена възбудимост на механизмите на централната
Медицина и Спорт 

7

Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ
нервна система. В резултат на
тази дейност функционалната
работоспособност и ефективност на организма значително
нараства. Повишава се телесната температура, разширяват се кръвоносните съдове,
подобрява се артериалното
кръвоснабдяване. Вследствие
на това нараства ударният
обем на сърцето, увеличава се
честотата на пулса, по-задълбочено става дишането, повишава се подвижността на
опорно-двигателния апарат. В
този смисъл съдържанието на
разгряването е необходимо да
се доближи максимално по своята структура и интензивност
до изискванията на предстоящата спортна дейност.
На съвременния етап от
развитието на спорта и особено спортовете с подчертано скоростно-силов характер
на разгряването трябва да се
гледа не само като средство
за раздвижване и предпазване
от травми. Необходимо е да
се отчита и тази негова важна
особеност, че то трябва да
подготви двигателно и психически организма на спортиста
за предстоящата динамична
дейност. Пълноценното разгряване преди отговорно състезание отстранява прекомерното
и излишно напрежение и вълнение на спортиста. То привежда
организма на състезателя до
състояние на оптимална физическа и психическа готовност
за среща със силен противник.
В спортната дейност е известно, че разгряването като
специфична двигателна дейност с настройващ характер
се дели на общо и специално.
Разделянето в случая е условно,
тъй като става дума за целенасочена дейност, при която се
използват поредица от упражнения от начало с по-общо въздействие, а впоследствие – с
характер и интензивност, близки до изискванията на избрания
вид спорт. В този смисъл при
разгряването е необходимо да
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се прилагат общо известните
дидактически принципи на: постепенност, разностранност
и достъпност на методите и
средствата в зависимост от
възрастта и квалификацията
на състезателите и важността на самото състезание.
2. НАТОВАРВАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
В спортната дейност натоварването и възстановяването са два взаимно-свързани
процеса. Те се определят от
възрастта и пола на занимаващите се, от спортната им
квалификация, както и моментното състояние на всеки един
спортист.
Натоварване
Физическото натоварване
е специфична дейност, чрез
която се преодолява външно,
различно по характер съпротивление. При такава дейност се
извършва механична работа,
свързана с нарастване напрежението на мускулите. В спорта под натоварване се разбира
сумарното въздействие на тренировъчни методи и средства
върху организма на спортиста.
Основни параметри на физическото
натоварване
са
неговата
продължителност,
интензивност и координационна сложност, както и разпределението му във времето и
пространството, определящи
неговата форма. В спортната
практика е популярно да се отчита равномерно, променливо
и интервално натоварване.
Възстановяване
Възстановяването се определя
като процес на нормализиране на
показателите, повишени при физическото натоварване, до нивото
на относителен покой. Известно
е, че по време на възстановяването се попълват изразходваните
от натоварването енергетични

ресурси на организма. Този процес
е съпроводен с отстраняване на
неизползваните продукти при метаболизма, които се привеждат
във връзка с константите за покой, необходими за равновесието
на вътрешната среда. По този
начин се постига и възобновяване
на индивидуалния работен капацитет в хода на самото възстановяване.
В спортната практика е установено, че по-добра ефективност в тренировъчния процес
се постига при физически натоварвания, осъществени във фазата на свръхвъзстановяването
по време на тренировъчните
занимания. Преминаването от
един вид натоварване към друг
такъв се осъществява на фона
на различно ниво на възстановяване на основните функции. При
редуването на натоварвания и
активна почивка между отделните упражнения се постига
необходимото разнообразие на
тренировъчния процес и неговия
функционален ефект.
Един от най-показателните критерии при отчитане на
натоварването и възстановяването е пулсовата честота.
Именно състоянието на пулса е
определящо при проследяването на основните параметри на
натоварването и възстановяването, обема и интензивността.
Практиката показва, че тренировъчни занимания с недостатъчно натоварване, при което
пулсовата честота достига
границите на 120-130 уд./мин, са
недостатъчно ефективни за висококвалифицирани спортисти.
Повишаването на аеробния капацитет като важен фактор на
спортната работоспособност
се постига по-ефикасно с тренировъчно натоварване, при което пулсовата честота достига
границите на 170-180 уд./мин.
3. ОБЩО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО
РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
КАЧЕСТВА
В зависимост от целите и

Серия Алга Сан –
№1 в аптеките
в Германия.

Made

GER

in

Allga San
гел и лосион
бързо облекчават
болки в мускулите
и ставите от
различен произход

MAN

A

llg

äu

Allga San Arnika
гел и лосион
ефективни при
хематоми,
контузии
и травми

Y
Медицина и Спорт 

9

Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ
задачите на учебно-тренировъчния процес и характера на
прилаганите средства и методи физическата подготовка
обединява в себе си два важни
раздела, намиращи се в неразривно диалектическо единство:
а) Общофизическа подготовка.
б) Специална физическа подготовка.
В основата на общофизическата подготовка стои нейният базисен, фундаментален
характер като задължително
условие за развиването на човешката моторика.
Общата физическа подготовка представлява целенасочен процес на физическо усъвършенстване. Съдържанието
на този процес е насочено към
създаване на широки, общи
предпоставки за успешно представяне в различните видове
спортна дейност.
Специалната
физическа
подготовка е разновидност
на физическото натоварване
и е специализирана към особеностите и характера на съответната дейност – спортна
или професионална. Характерна особеност на този вид подготовка е, че тя включва в
себе си упражнения от типа на
избрания, практикуван вид
спорт. Специалната физическа подготовка е насочена към
формиране и усъвършенстване
на конкретните, специфични
физически качества, необходими за успешното изпълнение на
определена спортно-състезателна дейност.
Високото ниво на общата
и специалната физическа подготовка позволява да се запази и поддържа стабилност в
спортната форма както по
време на отделните състезания, така и в продължение на
целия състезателен сезон.
Общата физическа подготовка е прието да се провежда с общоразвиващи методи и
средства. Това се осъществява
10
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Фиг. 2

Средства за общофизическа подготовка

най-вече в подготвителния и
началото на предсъстезателния период, тогава, когато се
създава базисната подготовка
на спортиста. По характера
и въздействието на тренировъчните средства може да се
каже, че тази подготовка е еднакво необходима за различните видове спорт. Така например, подобно на лекоатлетите
и състезателите от другите
спортове, трябва да започнат
своята базова подготовка с
преобладаващото използване
на бегови средства и методи в
различните им разновидности
– кросово или фартлек, както и
силова подготовка – максимална, обща и взривна.
Освен бегова и силова работа в подготвителния период
на спортистите е прието да
се прилагат и най-различни допълнителни тренировъчни методи и средства за общофизическа подготовка (фиг. 2).

4. ТОНИЗИРАЩА И
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
ТРЕНИРОВКА
Тонизираща тренировка
Тонизиращата тренировка
е необходим и важен елемент
в цялостния учебно-тренировъчен процес. Чрез нея се осъществява преходът от тренировките през седмицата и
участието в състезанието.
В спортовете с подчертано
скоростно-силов характер, индивидуални и колективни, каквито са всички спортни игри,
както и тенис на корт, тенис
на маса, гимнастика, лека атлетика, фехтовка, бокс, борба
и т. н., е наложително провеждането на тонизиращи тренировки в състезателния сезон, в
края на седмичния тренировъчен цикъл.
Тренировката с тонизиращ

характер е прието да се провежда един ден преди състезанието, а в някои случаи и в деня
на самото състезание – сутринта. Известно е, че в родината
на футбола, Англия, се прилагат
тонизиращи тренировки дори
в деня на футболната среща.
Продължителността на комплекса, включващ тонизиращи
упражнения, е в рамките на 4550 мин. Основно място в този
комплекс намират предимно
средства с лекоатлетически и
гимнастически характер, въздействащи върху бързината на
реакцията, бързината на бягането, взривната сила, отскокливостта, гъвкавостта и т. н.
Не се препоръчва използването на средства, развиващи общата и специалната издръжливост. Предназначението на
тонизиращото занимание не е
постигането на определен градивен елемент по отношение
на физическите качества, а поскоро да предизвика необходимата за предстоящото състезание нервно-мускулна нагласа
и двигателна мобилизация на
организма.
Възстановителна
тренировка
Прието е възстановителната тренировка да се провежда на следващия ден след
състезанието с тези спортисти (играчи), които са участвали активно в състезанието
от предишния ден. За състезателите, които не са участвали пълноценно или са били
извън стартовия списък, тренировката трябва да има натоварващ характер. Главната
задача на възстановителната
тренировка е чрез използването на подходящи средства да
се възстановят физическите
и психическите ресурси на
спортистите. Вариативността на упражненията при тази
тренировка не е така голяма.
Те са сравнително с по-общ
характер на въздействие. По

този начин се постига и необходимият преход между преминалото състезание и тренировъчния цикъл за предстоящата
седмица.
Тренировките с тонизиращ
и възстановителен характер е
необходимо да намерят своето
място в съвременния учебнотренировъчен процес. Тяхното
значение нараства успоредно с
овладяване на високото спортно майсторство.
5. ДИАГНОСТИКА
Диагностиката като метод в спортната дейност е
свързана с моделирането на
учебно-тренировъчния
процес. Диагностичните методи в
спортната практика не са така
многообразни, както спортнопедагогическите, но те имат
своето място като форма на
педагогическо въздействие.
Една от популярните форми
на диагностика е визуалната
оценка на състоянието на даден спортист. По този начин
се прави моментна оценка на
наблюдаваното лице, след което се дават указания за коригиране предимно на външните
параметри на движението.
В много случаи, особено в
етапа на високото спортно
майсторство, диагностичните методи за оценка състоянието на спортиста се налага
да се осъществят с допълнителни технически средства.
Такива допълнителни средства
могат да бъдат цифрови или
видеокамери, тензо-платформи, фотометрични системи
и т. н. Използването на специално приспособени за целта
тензо-метрични
платформи
дава обективна информация за
отскокливостта и взривната
сила на спортиста. Тензо-платформите са приложими както
за лекоатлетите в различните
скокови дисциплини (дълъг, троен, висок и овчарски скок), така
и за различни други спортове,
за които не са без значение ско-

ростно-силовите и взривните
възможности на спортистите.
В последно време при проследяването параметрите на
натоварването и възстановяването, свързани с промените
на пулсовата честота, е прието да се използват пулсомери.
Отчитащото устройство, под
формата на специално приспособен за целта пояс, се поставя на гърдите в областта
на сърцето. Така промените в
пулсовата честота по време
на тренировка или състезание
могат да се следят както от
самия състезател, така и от
неговия треньор, намиращ се
на известна дистанция.
Използването на диагностични методи в съчетание
със спортно-педагогическите
има изключително важно значение при контрола и управлението на спортната подготовка и
състезателната дейност. Тяхната значимост нараства успоредно с усъвършенстването
на спортното майсторство и
квалификацията на спортистите.
Продължава
брой

в

следващия
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Антропометрична характеристика
на състезателки по бокс
Проф. д-р Мария
Тотева, д. м. н.

Владимир Чернев,
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РЕЗЮМЕ
Проведено е първото антропометрично изследване на състезателки по бокс. Въз основа на него е направена характеристика на
основни признаци, които са значими за този спорт.
Сравнително малкият брой индивиди не позволява диференциран анализ по категории. Независимо от това, разпределението
в тях е равномерно, което дава възможност за морфологична
оценка на жените, практикуващи този спорт.
Убедени сме, че получените резултати могат да бъдат база за
бъдещи проучвания в женския бокс.

SUMMARY
Anthropometrical characteristic of boxers
After conducting the first anthropometric investigation of female boxers,
the main nine features characterizing this sport have been formulated.
The comparatively small number of contingent (38) does not allow
differentiated analysis according to categories. In spite of this the
distribution within the categories is balanced which makes morphological
evaluation of females in this sport possible. The result can be used as
basis for future investigations regarding female boxing.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт при жените, бокс, антропометрична характеристика.
KEY WORDS: woman sport, boxing, anthropometric characterization.

Спортният успех има многокомпонентна
структура,
обусловена от ред генетични
и фенотипни характеристики.
Според Цв. Желязков (2009) ендогенните фактори определят
генетичния адаптационен потенциал, а фенотипните – текущите адаптационни възможности на индивида.
Многобройни проучвания в
спортната наука са посветени на морфологичните особености на спортистите като
предпоставка за успешната им
реализация. Тези изследвания
продължават да бъдат актуални, тъй като състезателните правила и тренировъчната
методика се променят в годините, което налага спортният
подбор и селекцията да бъдат
съобразени с телесни признаци,
адекватни на съвременните
предизвикателства. Те представляват особен интерес в
женския спорт предвид спецификата в антропологичните
особености на спортистките.
12
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Най-значимите публикации в
това направление са въз основа
на подробни изследователски
програми, проведени по време
на различни олимпийски игри
(De Garay et al., 1974; K. Hirata,
1979; J. E. L. Carter, 1984).
В България също са извършвани голям брой проучвания
върху физическото развитие
на състезателки от различни
спортни дисциплини. Заслужава
да се отбележат соматотипологичните резултати на М. Тотева (1992) върху 1585 елитни
спортистки от 20 вида спорт.
В по-късен етап за първи път
са изследвани жени от т. нар.
“мъжки спортове” като борба,
сумо, вдигане тежести, кикбокс,
таекуондо и др. (Тотева, М. и
сътр., 1999; Тотева, М., Илинова, Б., 1999). За съжаление липсват наблюдения върху български
състезателки по бокс, което ни
мотивира да си поставим за
ЦЕЛ определяне на антропометричния статус на практикуващи този спорт жени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изследвани са 39 състезателки по бокс – участнички в
Държавното първенство през
2007 г. Те са разпределени в 14
теглови категории (от 46 кг
до 86 кг), като малкият брой
лица във всяка една от тях не
позволява по-подробен статистически анализ. Независимо от
това, тъй като се касае за почти изчерпателна извадка, т. е.
обхванати са всички висококласни български боксьорки, то
общата характеристика има
своята значимост.
От предишни наши изследвания (Чернев, Вл., 2007) са установени основните антропометрични признаци, които
влияят в най-голяма степен
върху успеваемостта в бокса.
Тези 9-те. т. нар. ергономични
показатели са ръст, дължина на
горен крайник, разтег, обиколка на дясна мишница, напрегната, обиколка на дясна мишница

отпусната, обиколка на бедро,
обиколка на подбедрица, сила
на дясна и на лява ръка.
Методиката на измерване е стандартна – по Martin
– Saller (1957). Резултатите са
обработени математико-статистически, като е използван
вариационен, корелационен и
сравнителен анализ. Обсъждането с резултатите на други
автори е извършено при степен на достоверност α<0.05.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Ръстът е основен показател
за физическото развитие на човека, който се явява определящ
за други абсолютни и относителни телесни признаци. Изследваните състезателки са със
среден ръст 164.54 см ± 7.35 см.
Той варира от 146 см до 177 см,
като е най-малък в категория
48 кг и най-голям в последните
две категории. Независимо от
това, не се установява закономерност, свързана с повишаване на категориите.
Сравнението с ръста на
българските жени – 161.7 см
(Слънчев, П. и сътр., 1992), състезателки по борба - 160.55 см
(Тотева, М. и сътр., 1999), джудо – 164.3 см, кикбокс – 163.2 см,
и вдигане нa тежести – 163.01
см (Тотева, М., Илинова, Б.,
1999) показва, че в абсолютни
стойности боксьорките са найвисоки, но различията не са значими (фиг. 1).
ДЪЛЖИНА НА РЪКАТА
Този морфологичен показател е съществен за пропорционалността на тялото. Дължината на ръцете играе голяма роля
при воденето на боя в бокса.
Доказано е (Чернев, Вл., 2007)
положителната
зависимост
между абсолютните й стойности и спортно-техническите
резултати.
При нашия контингент диапазонът на този признак е от
78 до 82 см, със средни стойности 76.76 см ± 3.64 см. Горният крайник е със значително
по-големи размери в сравнение с данните на П. Слънчев
и сътр. (1992) за българските
жени (68.9 см), на М. Тотева

ръст /см/

Среден ръст на състезателки по бокс, борба, джудо,
кикбокс, вдигане тежести, български жени
164,5

164,3

165

163,2

164

163

163

161,7

162

160,5

161
160
159
158
бокс

борба

джудо

кикбокс

вдигане тежести

бълг.жени

Фиг. 1

и сътр., (1999) за състезателки по борба (68.9 см) и на М.
Тотева, Б. Илинова (1989) за
тежкоатлетки (71.2 см).
РАЗТЕГ
Измереният показател зависи както от дължината на горния крайник, така и от ширината на разменния пояс. Неговите
размери са от съществено значение за боксовата техника и
стратегия.
Състезателките по бокс
имат среден разтег 164.01 см
± 7.68 см, който варира от 145
см до 177 см. Характерът на
промените е сходен с този на
ръста и дължината на ръката.
При сравнение с резултатите на М. Тотева и сътр.
(1999) за елитни състезателки по борба (160.8 см), кикбокс
(161 см) и вдигане на тежести
(165.7 см) не се установяват
статистически съществени
разлики.
ОБИКОЛКИ НА МИШНИЦАТА
Обиколките на мишницата
характеризират масивността на костния скелет, развитието на мускулатурата и
подкожната мастна тъкан в
този телесен сегмент. Чрез
измерването на обиколките
при напрегната и отпусната
мишница получаваме по-пълна

информация за качествата на
мускулната маса в посочената
типична област, която е от
съществено значение за боксовия спорт.
Изследваните състезателки
са със средна обиколка на мишница, свита - 28.55 см ± 3.51 см,
а при отпуснато положение тя
е 26.63 см ± 3.63 см. Прави впечатление много големият размах от 12 см между най-малките и най-големите стойности
и при двата признака. Литературните данни за обиколките
на българските жени са 28.1 см
и 26.2 см (Слънчев, П. и сътр.,
1992), на състезателките по
борба 29.4 см и 21.1 см (Тотева, М. и сътр., 1992) и тежкоатлетките 31.8 см и 29.3 см (Тотева, М., Илинова, Б., 1989). Не
особено високите стойности
на този показател до известна
степен могат да бъдат обяснени с характерното ограничено
развитие на концентрична мускулна маса, което се наблюдава
и при мъже боксьори.
ОБИКОЛКИ НА ДОЛНИЯ
КРАЙНИК
Чрез измерването на обиколките на бедрото и подбедрицата по косвен начин се
правят заключения относно
състоянието на мускулатурата на долните крайници. В бокса т.нар. “игра с краката” до
голяма степен допринася за
Медицина и Спорт
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ
победата в мачовете, поради
което е необходим контрол на
тези показатели.

Корелационна зависимост между теглото и останалите
антропометрични признаци
ръст

1
0,9

ОБИКОЛКА НА БЕДРОТО

сила на лява ръка

0,8

дължина д.р.

0,7

Състезателките имат обиколка на бедрото 54.4 см ± 6.63
см. Разликата между най-ниските стойности и най-високите
е твърде голяма (24.5 см) и е
обусловена от увеличаващото
се телесно тегло. Сравнението с данните на участничките
в Световното първенство по
борба, 96 установява еднакви
резултати – 54.4 см (Тотева,
М. и сътр., 1999), докато спецификата на тежката атлетика
се отразява значително върху
състезателките по вдигане на
тежести, чиито стойности са
62.4 см.
ОБИКОЛКА НА
ПОДБЕДРИЦАТА
Обиколката на подбедрицата показва до голяма степен
резултати, сходни на коментираните по-горе. Средните
стойности на този показател
са 34.8 см ± 3.0 см. Няма закономерност, свързана с тегловите
категории, и все пак най-ниските стойности (31 см) са при
най-леката категория, а най-високите (42 см) – в предпоследната – до 84 кг.
Сравнителният анализ с резултатите на състезателки по
борба (Тотева, М. и сътр., 1999)
сочи, че те са почти еднакви
(34.6 см) при двата спорта. Логични са големите разлики с данните за тежкоатлетки, които
са със средни обиколки 38.7 см
(Тотева, М., Илинова, Б., 1989).
В изследователската батерия е включено измерване на силата на хвата на дясна и лява
ръка.
Резултатите от това измерване са сравнително неочаквани, тъй като динамометрията и на двете ръце
показва невисоки стойности –
24.51 кг и 23.13 кг. Те са почти
еднакви с тези за българското
население (26.8 кг и 24.2 кг),
публикувани от П. Слънчев и
сътр. (1992) и много по-ниски
от резултатите на състеза-
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0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

сила на дясна ръка

0,1
0

разтег
тегло

обиколка на подбедрица

Фиг. 2

обиколка д.м.свита

обиколка на бедро

телки по вдигане на тежести
(Тотева, М., Илинова, Б., 1989),
т. е. 41.6 кг и 36.5 кг.
Извършеният корелационен
анализ до голяма степен е ориентировъчен предвид ограничения контингент, но въпреки
това той съответства на установените в литературата
големи зависимости между ръста и дължините на горен крайник.
Потвърждават се данните
за определящата роля на теглото върху обиколните телесни
признаци, като правят впечатление много големите корелационни коефициенти между тях
(над 0.900).
Заслужава да се отбележи и
значителната корелация между
силата на ръцете и телесната
маса като израз на съществуващата зависимост между структура и функция на организма
(фиг. 2).

обиколка д.м.отпусната

практикуващи този спорт.
Убедени сме, че получените
резултати могат да бъдат база
за бъдещи проучвания в женския
бокс.
БИБЛИОГРАФИЯ
1.

Желязков,

2.

Издръжливостта

в

Слънчев, П. и сътр. Физическо разви-

тие, физическа дееспособност и нервнопсихическа реактивност на населението
на Бълтария, С., 1992.
3.

Тотева, М., Илинова, Б. Морфологична

характеристика на жени тежкоатлетки.
Научни трудове на ВИФ, т.ХХIХ, кн. 11,
1989.
4.

Тотева, М. Соматотипология в спор-

та. НСА, 1992.
5.

Тотева, М., Петков, С., Димитрова,

Д., Милошова, Е.

Крайджикова, Л. Ан-

тропологична характеристика на елитни състезателки по борба. Journal of
anthropology, 2, 1999.
6.

Тотева, М., Илинова, Б. Сравнителна

соматотипологична характеристика на
състезателки от т. нар. “мъжки спортове”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цв.

елитния спорт, С., 2009.

7.

Journal of anthropology, 2, 1999.
Чернев, Вл. Морфо-функционална ха-

рактеристика на състезатели по бокс.

Проведено е първото антропометрично
изследване
на състезателки по бокс. Въз
основа на него е направена характеристика на основни признаци, които са значими за този
спорт.
Сравнително малкият брой
индивиди не позволява диференциран анализ по категории.
Независимо от това, разпределението в тях е равномерно,
което дава възможност за морфологична оценка на жените,

Дис., 2007.
8.

Carter, J. E. L. Physical structure of

Olympic athletes. Pаrt

Kinanthropometry

of Olympic athletes, Кarger, 1984.
9.

De Garay, A. L. Levine, L., Carter, J. E.

L. Genetic and Anthropological studies of
Olympic athletes, NY, Academic Press, 1974.
10. Hirata,

K.

Selectiоn

of

Olympic

champions. Tokyo, 1979.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Проф. д-р Мария Тотева, д.м.н.
Владимир Чернев, доктор
Национална спортна академия

Медицина и Спорт



15

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Коблационна тенопластика

Д-р Калин Михов

РЕЗЮМЕ
Тендинопатиите са широко разпространен клиничен проблем. Опитът показва, че не всички от тях се поддават на лечение с
общоизвестните консервативни методи.
Днес са налице множество задълбочени изследвания, доказващи,
че тендинозите са хронично дегенеративно състояние, а не такова, свързано с възпаление.
Като основна етиопатогенетична причина се посочват увредената и нефункциониращата съдова мрежа.
Счита се, че коблационната микротенотомия индуцира контролиран инфламаторен отговор с последваща стимулация на неоваскуларизацията в сухожилието и стимулиране на ангиогенезата.
Коблационната тенопластика е сигурна и безопасна техника,
представляваща отлична алтернатива на традиционните оперативни техники.

SUMMARY
Coblational tenoplastics
Tendinopathies are a widespread clinical problem. Practice shows that
not all of them are treatable with common conservative methods.
Many in-depth researches have shown that tendinoses are chronic
degenerative conditions that have nothing to do with inflammation. The
main ethiopathogenetic reason for them is impaired or dysfunctional
vessel system.
It is considered that the coblational tenoplastics microtenotomy induces
a controlled inflammatory aperture with a consequent stimulation of the
neovascularization in the tendon and a simulation of the angiogenesis.
Coblational tenoplastics is a safe and secure technique, which is an
excellent alternative to traditional surgical techniques.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тендинопатия, коблационната тенопластика.
KEY WORDS: tendinopathy, coblational tenoplastics.

Заболяванията на сухожилията от пренапрежение, или тендинозите, са чести ортопедични
състояния. Те засягат както професионални и непрофесионални
атлети, така и хора, изпълняващи еднообразни дейности на
работното си място. Най-често
засегнати са сухожилията на медиалния и латералния епикондил
на лакътя, на пателата, ротаторния маншон и Ахилесовото
сухожилие.
Днес са налице множество задълбочени изследвания, доказващи, че тендинозите са хронично
дегенеративно състояние, а не
такова, свързано с възпаление.
Хистологични проучвания доказват фибробластна хипертрофия при липсващи инфламаторни
клетки, дезорганизиран колаген и
хаотична васкуларна хиперплазия
с аваскуларни колагенови фасцикули.
16
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Тези данни са изключително
важни, тъй като показват неинфламаторния характер на тендинозите, за разлика от тендинитите и посочват като основна
етиопатогенетична
причина
увредената и нефункционираща
съдова мрежа.
Консервативни методи на
лечение:
 покой
 НСПВС
 стречинг
 шиниране
 локални кортикостероиди
 shock-wave терапия
 ботулинов токсин, PRGF
ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ
НА ЛЕЧЕНИЕ
Сухожилен дебридман и освобождаване, ексцизия на засегнатата тъкан, епикондилна резекция и т. н.

КОБЛАЦИОННА
ТЕНОПЛАСТИКА
Целта на лечението е иницииране на сухожилното оздравяване
чрез стимулиране на ангиогенезата. Счита се, че коблационната
микротенотомия индуцира контролиран инфламаторен отговор с последваща стимулация на
неоваскуларизацията в сухожилието.
Коблационните устройства
функционират, използвайки контролирано
радиофреквентно
плазма, базиран процес, фундаментално различен от традиционните електрокаутерни и други термални методи за тъканно
третиране.
Плазма – медиираният процес
се инициира чрез подаването на
високо напрежение (100-300 V)
между активния и възвратния
електрод на устройството. При
комбинирането му с изотоничен
електрокондуктивен разтвор се
формира йонизиран, вапоризиращ слой – плазма с дебелина около 75 um. Заредените частици
на плазмата се ускоряват от интензивното електрическо поле и
носят достатъчно енергия, за да
предизвикат молекулна дисоциация в биологичните тъкани.

консервативно с различни техники, включително с локално приложение на кортикостероиди при
всички “латерални епикондилити”. При всички пациенти симптомите са с давност повече от
6 месеца.
Операциите са извършени с
локална анестезия и седация или
само с дълбока седация. Болката
е оценявана по визуално аналоговата скала, а при пациентите с
тендиноза на латералния епикондил е оценявана и силата на захвата с динамометър, съответно
преоперативно, на 12 ден, 3 и 6
месец постоперативно.
Коблационната тенопластика
се извършва с TOPAZ MicroDebrider
– ArthroCare Corp.,Sunnyvale,CA;
съгласно препоръките на фирмата производител.
За микротенотомията се използва електрод TOPAZ, свързан
чрез система със стерилен изотоничен разтвор.
Електродът се пласира перпендикулярно на повърхността
на сухожилието. Коблационните
апликации се извършват под формата на решетка с разстояние
от около 5 мм помежду им. Пенетрацията в сухожилието е на

3 до 7 мм, в зависимост от дебелината на сухожилието с цел да
се получи действителна микроаблация. Активационното време
на електрода е 0,5 секунди.
РЕЗУЛТАТИ
Средната продължителност
на операцията е била 17 минути.
Не са наблюдавани никакви
странични клинични реакции.
Постоперативните оплаквания
са свързани с оперативната рана
и включват тръпнене, лек оток,
скованост и лека болка, която
болшинството от пациентите
диференцират от тендинозната
болка, повлияваща се до изчезване още на 1-ви – 2-ри постоперативен ден.
Намаляването на болката,
оценено по визуално аналоговата
скала, е съответно от 7,2 предоперативно, на 2,8 на 12-ия ден
и 1,1 на 6-ия месец.
Увеличаването на силата на
хвата при пациенти с латерална
лакътна тендиноза е съответно
от 22 кгс предоперативно, на 28
кгс на 12-ия и 37 кгс - на 6-ия месец.
ДИСКУСИЯ
В

литературата

са

описа-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 5. 2008 – 02. 2009
г. са извършени 10 коблационни
тенопластики при 10 пациенти.
Средната възраст е била 38.5
г., като 6-има са били мъже, 4 жени. 6-има пациенти са били с
тендиноза на латерален лакътен
епикондил, а 4 -има - с тендиноза
на Ахилесовото сухожилие. Всички пациенти са били лекувани
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ни основно два механизма на
действие на коблационната тенопластика:
1
Стимулиране на ангиогенезата чрез доказаното увеличаване на ангиогенните маркери
алфа v интегрин субединица и
VEGF, водещи до изразена неоваскуларизация видима хистологично на 28-ия ден (Tasto JP и
Harwood F).
2
Дегенерация или аблация
на крайните нервни влакна в
третираната област, обясняваща бързия ефект на коблационната микротенотомия (Takahashi
N, Tasto JP ).
Meknas,K et all в наскоро публикувано в AJSM (10. 2008 г.) рандомизирано контролирано проучване (level of evidence 1) сравняват
коблационната
микротенотомия с оперативното сухожилно
освобождаване и възстановяване при тендиноза на латералния
епикондил.
Авторите установяват побързо намаляване на болката и
статистически значимо увеличаване на силата на хвата при
пациентите, третирани с кобла-

ционната техника.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тендинопатиите са широко
разпространен клиничен проблем. Опитът показва, че не
всички от тях се поддават на
лечение с общоизвестните консервативни методи. Коблационната тенопластика може да
стимулира оздравителния процес в увредените от пренапрежение сухожилия, осигурявайки
обещаващо лечение на тендинозите.
Коблационната тенопластика е сигурна и безопасна техника,
представляваща отлична алтернатива на традиционните опе-

ративни техники.
Процедурата е бърза и лесна
за изпълнение, позволява бърза
рехабилитация и осигурява наистина бързо повлияване на болката.
Методът запазва нормалните тъкани и сухожилни инсерции и не променя и уврежда
нормалната сухожилна анатомия.
Нашият скромен опит показва, че това не е поредният метод, пропагандиран от
индустриалната наука, а една
наистина добра алтернатива
в лечението на все по-често
срещащите се рефрактерни на
консервативно лечение тендинози.
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Ролята на мезотерапията при
лумбо-сакралните промени от
дискален произход при спортисти
Д-р Борислав Кирчев

РЕЗЮМЕ
Дископатията представлява често срещано заболяване, което
поставя редица проблеми:
- познания относно дискалния му произход и на първо място –
клинични симптоми;
- оценка тежестта на заболяването, тоест установяване на
редките форми, изискващи спешна хирургична намеса;
- колаборация с пациента при медикаментозно лечение в острата
фаза на болестта, както и при хронифицирането й в дълготраен
аспект;
- добри познания по интрепретирането на рентгенографиите,
които в повечето случаи дават оскъдни
данни; по-рядко трябва да предписваме скенер или ядрено-магнитен резонанс;
- мястото на мезотерапията в лечението на различните болкови
синдроми.

SUMMARY
Discopathy is a frequently seen disease, which poses a number of
problems:
- knowledge about its discal nature and on first place – the clinic
symtoms;
- assessment of the seriousness of the disease, i.e. finding the rare
forms, imposing an emergency
operation;
- a collaboration with the patient during the medical treatment at the acute
phase of the disease as well as
upon its chronification in a long terms aspect;
- a good knowledge about the interpretation of the radiographies, which
in most cases supply rather poor
data; we should prescribe more rarely scanner or IMR;
- place of the mesotherapy for the treatment of various pain syndromes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дископатия, лумбо-сакрални болки, синдром на “конската опашка”, мезотерапия, обезболяване.
KEY WORDS: discopathy, lombar-sacral pains, Syndrome of the “horse tail”, mesotherapy, pain relief.

ПРИЧИНИ, КЛИНИКА,
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ
Причини за появата на дископатия
Установяването на една болка от дискален произход е много
важен етап. Започва се със снемане на точна анамнеза.
Когато разпитваме пациента, той трябва да отговори с
„не” на един от въпросите, свързани с търсене на дискален произход и причините:
 Имал ли е минали заболявания, свързани с механичен лумбо-сакрален произход (липса на
болка в покой и усилване при натоварване)?

 Имал ли е напоследък дископатия от механичен произход?
 Съществува ли отключващ
фактор (непостоянен)?
 Дали болката е едностранна – на ниво L5 или S1 (пациентът
показва с пръст пътя на болката)?
 Успокояват ли се лумбо-сакралните болки при покой, по
време на сън през нощта?
 Имал ли е изтръпване в крака (парестезия)?
 Усилва ли се болката при кашляне и кихане (непостоянно)?
Ако дископатията е от дискален произход:
Клиничният преглед допълва
данните от анамнезата.

Ако дископатията е от дискален произход:
 търсене на лумбо-сакрални
симптоми [2]: обезболяване с
аналгетици; паралумбална контрактура, чупка при странично
положение в посока вдясно или
вляво;
 намира се намалена чувствителност и/или чувствителност в съответния коренчев
нерв [6]; намалена
чувствителност от гърба
към крака; засягане на ниво L5 с
ирадиация към външния край на
петата;
засягане на ниво S1 [6].
Обикновено дископатията не
се провокира през нощта, освен
Медицина и Спорт
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за ерекция при мъжа) и проблеми
със сфинктера на пикочния мехур
(честа нужда за уриниране, дори
инконтиненция) или болки при
преминаване на фекални маси
към ануса и т. н. При изследване с игла се установява намалена
чувствителност дори и напълно
липсваща в областта на перинеума и гениталните органи.
Необходима ли е рентгенография?
Рентгенографията не е нужна, ако дископатията е в процес
на консервативно лечение [4]. Тя
е необходима, ако болката стане
сериозна или продължава повече
от две седмици.
Рентгенографията има за цел
да елиминира други причини за
дискалната херния:
 спондилартроза;
 първичен и вторичен тумор на гръбначния стълб;
 миелом и лимфом.

ако не съществува и друга причина.
Може ли дископатията да
бъде спешно състояние?
Да. Силно болезнената дископатия по изключение представлява спешен случай. Лечението
с противовъзпалителни нестероидни медикаменти, дори опиати (които без колебание може
да се приложат) действа на почти всички болки от лумбо-сакрален произход [1].
Лумбо-сакрални форми на усложнената дископатия. Парализиращи форми
Те представляват истински
спешен случай.
Парализиращи форми: силно
намалена двигателна способност, обикновено дистално (в
крака и по-рядко в мускулите).
Не бива да се дава заключение за
„парализиращ ишиас”, тъй като
това може да доведе до незабавна неправилна хирургична интервенция.
Синдромът на „конската
опашка”. Налице е т. нар. „многопрешленесто” заболяване [1].
Засягането на лумбо-сакралните
прешлени може да причи генитални смущения (невъзможност
20
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Може ли да се предвиди началото на една дископатия?
Няма никакъв симптом за прогнозиране сериозността и тежестта на болката, както и какво ще бъде развитието й. Нито
интензитетът на болката,
нито данните от клиничния преглед нямат прогностична стойност. Няма рентгенологична
симптоматика, която да предсказва прогнозата на дископатията. Модерните образни диагностики като ядрено-магнитният
резонанс и сканерът не дават
никаква прогноза за тежестта
на дископатията и нещо повече
при евентуален неуспех на медикаментозното лечение [[2].
Нито развитието на хернията, нито топографията нямат
прогностична стойност. Много
от дискалните промени, свързани с дискална херния, може да се
лекуват само с медикаментозна
терапия.
ЛЕЧЕНИЕ В ПЪРВИТЕ СЕДМИЦИ
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Покой и обезболяване
1. Постелният режим е от
основно значение. Касае се за
стриктно „пазене на легло” в условия, близки до болничните. На
пациента се дава съвет да не
става, дори при необходимост

от тоалетна да се слага подлога. За него трябва да се грижи
някой от домашните му.
Времетраенето на стриктния постелен режим (обикновено се понася трудно) трае 4 -5
до 11 дни, в зависимост от развитието на лумбалния болков
синдром.
2. Необходима е достатъчна
почивка, особено при пациенти,
които да спазват дълго време
постелен режим. При тях може
да се приложи обездвижване на
лумбалната област с колан (корсет), който да се носи в продължение на 2-3 седмици.
3. В литературата не съществуват официални заключения относно ефективността
на „разтяганията” и „силовите
манипулации” при болковия дискален лумбален синдром.
Противовъзпалително лечение
4. Нестероидни противовъзпалителни средства. Представляват логично показание,
тъй като те обединяват ефекта от противовъзпалителните (при локално възпаление на
притиснат прешлен) и силния
обезболяващ ефект. Може да се
предпишат както в началото с
интрамускулно инжектиране в
продължение на 48-72 часа, така
и за перорален прием като начална терапия [7].
Нестероидните
противовъзпалителни средства се предписват, като се вземат под
внимание класическите противопоказания, главно за състоянието на храносмилателната система, бъбреците и черния дроб.
Забележка: никога не трябва да се предписват две нестероидни
противовъзпалителни
средства перорално.
5. Ако ишиасът е силно болезнен, може да се премине към
перорален прием на опиати, въпреки че напоследък те се отричат. Най-често се прилага Lydol
таблетки от 25 mg [1].
6. При интензивен курс с противовъзпалителни
средства
болката на практика се овладява добре с изключение на кратки
периоди. Затова лекарят трябва да предпише и допълнителен
прием на обикновени аналгети-

ци като парацетамол или парацетамол-декстропропоксифен
или парацетамол-кодеин.
Миорелаксантите може да се
приемат като помощни терапевтици.
Бензодиазепамите може да се
приемат поради успокояващия
ефект, като се комбинират с
„постелен режим”.
Понастоящем не съществува
никакво доказателство за ефективност на лечението с вит. В12
[4].
Правилна оценка на болката
7. В случай на неуспех от предписаното медикаментозно лечение може да се приложат от 1 до
3 процедури с епидурални инжекции. Използват се разтвори или
хидрокортанцил.
8. Тази терапевтична оценка
се базира основно на „постелен
режим”, нестероидни противовъзпалителни средства и аналгетици и трябва да се прилага
всеки път, когато болката продължава и/или с признаците на
радикулитно страдание. Трябва
да се проследява редовно силата
на болката и дали състоянието
се подобрява.
Терапевтичното поведение
се адаптира по време на редовните посещения на всеки два или
три дни при д-р М. Илиев и д-р
Б. Кирчев.
По този повод се налага да
се обяснят на болния задължително още веднъж причините,
поради които трябва да се спазва стриктен „постелен режим”,
нещо, което обикновено трудно
се приема, особено ако пациентът се чувства в „добро общо
здравословно състояние”.
МЕЗОТЕРАПИЯТА В
СПОРТНАТА МЕДИЦИНА И
ТРАВМАТОЛОГИЯТА
От няколко години ние използваме много успешно тази съвременна медицинска техника за
лечението на различни спортни
травми или мускулно-скелетни
болки, навяхвания и изкълчвания,
както и при други възпалителни
състояния.
Процедурата се състои в
инжектирането на хомеопатични вещества и лекарствени

препарати в мезодермата, възможно най-близо до травмата.
Установено е, че мезотерапията подобрява в голяма степен
кръвообращението в засегнатия
участък, както и представлява
едно отлично аналгетично, противовъзпалително и мускулорелаксиращо средство [4].
В спортната медицина мезотерапията благоприятства във
висока степен оздравяването
и съкращава възстановителния
период.
Обикновено спортната травма
е свързана със значително увреждане на меката тъкан (включително
лигаменти, сухожилия и мускули).
Най-често възпалителната реакция
в тези тъкани се явява основна причина за трудното възстановяване.
Обичайните
препарати,
използвани за мезотерапия в
спортната медицина, са:
 procaine (lidocaine) – прилага се за по-ефективно усвояване на останалите инжектирани
препарати: lidocaine – при остри травми, procaine – при хронични;
 противовъзпалителни препарати: Melilotus, piroxicam;
 мускулни релаксатори:
Baclofen [5];
 съдоразширяващи – Ginko
Biloba, Pentoxifyline;
 препарати за тъканно възстановяване – Arnica, Hamamelis.
Препаратите се инжектират
в мезодермата, около засегнатия
участък, на дълбочина 4 мм.
По време на една процедура се
правят от 6 до 10 убождания в и/
или около засегнатия участък, като
при всяко убождане се инжектират
около 0.1 куб. см от сместа. След
процедурата не бива да се прилагат
кремове и масажи [4,5]. Ако състоянието е хронично, лечебният курс
се повтаря след 6 до 12 месеца.
ИЗВОДИ
Опитът показва, че мезотерапията е съвременна много полезна
техника при лечението на дископатии и спортни травми. Теоретично не съществуват странични
ефекти, ако са били съобразени противопоказанията за прилагането й.
Медикаментите се инжектират в
малки дози, което допринася за добрата поносимост към лечението.
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С ПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Внезапна смърт
при млади атлети
Д-р Даниел Петров

РЕЗЮМЕ
Внезапната смърт при млади атлети е проблем, ставащ все поактуален през последните години. Внезапната смърт се дължи
най-често на сърдечно-съдови заболявания, но може да бъде и от
несърдечен произход (руптура на церебрална артерия). Професионалните атлети трябва внимателно да бъдат скринирани с оглед
откриване на евентуално ”тихо” сърдечно заболяване, можещо да
прогресира или да доведе до внезапна сърдечна смърт.

SUMMARY
Sudden death of young athletes
Тhe problem of sudden death in young athletes has been increasingly
drawing attention in recent years. The most common cause of sudden
death are underlying cardio-vascular diseases, but there could be noncardiac causes as well (rupture of cerebral arthery). Proffessional
athletes must be carefully screened in order to detect possible “silent”
cardiac diseases that could lead to sudden death.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: млади атлети,внезапна смърт,сърдечно-съдови заболявания, спорт.
KEY WORDS: young athletes, sudden death,cardiovascular diseases, sport.

През 490 г. преди новата
ера Phidippides, младият гръцки вестонсец пробягва 26,6 мили
от Маратон до Атина, носейки
вестта за гръцката победа над
персите, след което колабира и
умира. Това вероятно е първият
описан случай на внезапна смърт
при атлет. Фактът, че млади,
добре тренирани атлети могат
внезапно да умрат, изглежда непонятен. Две трети от случаите на
внезапна смърт сред атлетите в
САЩ са в американския футбол и
баскетбол. В останалите части
на света футболът е спортът,
най-често асоцииран с внезапна
смърт, която се среща при един
до 2-ма от 200 000 атлети годишно. Причините за внезапна смърт
при млади атлети (под 35 г.) са
следните:
 Хипертрофична кардиомиопатия - 26,4%
 Commotion cordis - 19,9%
 Аномалии на коронарните артерии - 13,7%
 Левокамерна хипертрофия с
неизвестен произход - 7,5%
 Миокардити - 5,2%
 Руптура на аортна аневризма
при синдром на Марфан - 3,1%
 Аритмогенна
дяснокамерна
22
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кардиомиопатия - 2,8%

 Аортна клапна стеноза - 2,6%
 Атеросклероза на коронарните артерии - 2,6%

 Дилатативна кардиомиопатия
- 2,3%

 Миксоматозна митрално-клапна дегенерация - 2,3%

 Астма (или други белодробни
заболявания) - 2,1%

 Топлинен удар - 1,6%
 Лекарствена злоупотреба

1,4%
 Други сърдечни причини - 1,0%
 Синдром на удължен QT-интервал - 0,8%
 Сърдечна саркоидоза - 0,8%
 Травма, влючваща структурни
сърдечни увреди
 Руптура на церебрална артерия
От изброените заболявания
се вижда, че причините могат да
се дължат както на сърдечни заболявания, така и на болести от
извънсърдечен произход. Редица
вродени, но клинично неподозирани сърдечни заболявания могат да
бъдат причина за внезапна смърт
при млади, добре тренирани атлети, обикновено в съчетание с
физическо натоварване (1, 2, 3).
В голямо аутопсионно проучване

сред популацията от атлети в
САЩ хипертрофичната кардиомиопатия е най-честата причина за
внезапна смърт (4). Хипертрофичната кардиомиопатия е генетично-детерминирано заболяване, характеризиращо се с асиметрична
миокардна хипертрофия и недилатирани леви кухини. Внезапната
смърт при нея се дължи вероятно
на електрическа нестабилност на
сърцето, водеща до летални камерни тахиаритмии.
Втората по честота причина
за внезапна смърт, дължаща се на
сърдечно заболяване, са вродените аномалии на коронарните артерии, обикновено не в съчетание с атеросклеротични промени.
Останалите причини за внезапна
смърт в резултат на сърдечносъдови заболявания включват
широк етиологичен спектър (5)
и именно клапни сърдечни заболявания (аортна стеноза или
миксоматозна митрално-клапна
дегенерация), атеросклеротична
коронарна болест, дилатативна
кардиомиопатия, синдром на Марфан, аритмогенна дяснокамерна
дисплазия, миокардити. Около 2%
от младите атлети, които умират внезапно, имат структурно
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здрави сърца и на аутопсия не се
установява дефинитивна причина
за смъртта. Тук причина за смъртта са т. нар. каналопатии (генетично детерминиран дефект
на йонните канали) - синдром на
Бругада, синдром на удължения QTинтервал, катехоламинергичната
полиморфна тахикардия.
Внезапна смърт при млади атлети може да настъпи при редица обстоятелства, без да е налице подлежащо сърдечно заболяване. Тук
голямо значение има commotio cordis
- закрита, непенетрираща травма
на гърдите, която може да доведе
до камерно мъждене, неасоциирано
със структурна увреда на ребра,
стренум или сърце.
Редица електрофизиологични изследвания върху животински модели
установяват, че за да се отключи
камерно мъждене, ударът трябва
да попадне директно в сърдечната област в рамките на 15-30 мсек
преди пика на Т-вълната, по време
на вулнерабилната фаза от реполаризацията (6). Сommotio cordis е
често срещано при деца и подрастващи (средна възраст 18 г.), тъй
като тази група се характеризира
с по-тънка гръдна стена, улесняваща трансмисията на енергията от
удара към миокарда. Спортовете,
в които commotio cordis е сравнително често, са бейзбол, хокей,
карате. Други причини за внезапна смърт при атлетите, без наличие на подлежащо заболяване, са
екстремната топлина, водеща до
хипертермия, и централно-нервна
дисфункция (топлинен удар), трав-

ма на главата, неконтролирана
бронхиална астма, руптура на вертебрална артерия и субарахноидална хеморагия (7).
Мускулното съкращение е сложен молекулен механизъм, подложен на фина регулация. Основна
роля в него играят калцият (8)
и АТФ, синтезиран предимно по
пътя на анаеробната гликолиза
(9(. Концентрацията на калция и
активирането на гликогенолизата
и глюконеогенезата включва участието на хормони и растежни
фактори (10), модулиращи активността на редица трансдукционни системи като протеин киназа
С (11) и митоген активираната
протеинкиназна каскада (12). Тези
механизми участват в модулирането на мускулната маса по време
на тренировъчния процес (13, 14).
При абнормното им стимулиране
може да се стигне до редица нежелателни ефекти и патологични
промени (15, 16), включително и
внезапна смърт. Точните молекулни механизми на гореспоменатите процеси тепърва трябва да се
уточнят.
Внезапната смърт сред атлетите е проблем, ставащ все по-актуален през последните години и е
обект на редица мащабни научни
изследвания. В заключение трябва
да отбележим, че професионалните атлети трябва да бъдат внимателно изследвани и скринирани
с оглед откриване на евентуално
”тихо” сърдечно заболяване, можещо да прогресира или да доведе до
внезапна смърт.
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Р ЕХАБИЛИТАЦИЯ

Рехабилитационна програма при
болни със захарен диабет тип 2
Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева, д.м.

РЕЗЮМЕ
Представя се рехабилитационна програма при болни със захарен
диабет тип 2. Тя включва умерено редуцираща балансирана диета, кинезитерапия и курортолечение. Физическите натоварвания
са леки до средно тежки (40-80 вата) и се провеждат в прохладни
термометеорологични условия. Курортолечение (планинско морско климато и балнеолечение) се препоръчва при болни с диабет
тип 2 в компенсация или лека метаболитна декомпенсация. Заключава се, че факторите климат, хранене и двигателна активност са незаменими физиологични, безвредни и в редица случаи
патогенетично обосновани лечебно-профилактични средства.

SUMMARY
Rehabilitation program by patients with type-2 diabetes
Rehabilitation program by patients with diabetes type 2 is discussed. The
program included modest reduction balanced diet, physical activity and
climate therapy. The physical overtax are light to middle heavy/40-80 watt/
and are carry out by cool meteorological condition. Health-resort therapy/
mountain- and sea side climate therapy and mineral waters therapy/ are
recommend by patients with diabetes type 2 in compensation or with light
metabolic decompensation. It is coming to a conclusion, that the factors
climate, nutrition and moving activity are not replaced physiological, harmless
and in many cases pathogenetic determined therapeutic-prophylactic means.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: рехабилитационна програма, захарен диабет тип 2.
KEY WORDS: rehabilitation program, type-2diabetes.

Захарният диабет представлява група от метаболни състояния, характеризиращи се с хипергликемия, която е в
резултат на нарушение в инсулиновата
секреция, в инсулиновото действие или
и в двете. Като едно от най-значимите
социални заболявания през последните
десетилетия той прерасна в истинска
епидемия. Наблюдава се тенденция за
непрекъснато нарастване на болните
от захарен диабет тип 2. Експертите
прогнозират, че през 2030 г. в света ще
има около 366 мил. диабетици.
Честотата на захарния диабет в европейските страни варира между 3-10%,
а в България диабетиците са около 4%
от населението. За 10 години заболеваемостта от диабет у нас се е увеличила
1.5 пъти и най-много са болните в трудоспособна възраст. Не са пощадени и
спортистите. Особено това важи за интелектуалните спортове - шах, бридж,
спортен покер, където няма възрастови
ограничения и стресът е пожизнен.
У нас още през 1987 г. Министерството на здравеопазването включи
захарния диабет в Националната програма за борба със социалнозначимите
заболявания, но контролът на болните
с диабет не е добър. По данни на НЗОК
за 2004 година 72.43% от диабетиците
24

Медицина и Спорт

у нас са с лош контрол.
Основната причина за смъртност
при захарен диабет са сърдечно-съдовите усложнения, които се явяват по-рано
и имат по-бърза прогресия. Водещата
причина за тяхното развитие е акцелерираният атеросклеротичен процес,
дължащ се основно на дислипидемията,
хипертонията и хипергликемията. Рехабилитационната програма включва умерено редуцираща балансирана диета,
инсулин или перорални средства, кинезитерапия и курортно лечение.
I.УМЕРЕНО РЕДУЦИРАЩА
БАЛАНСИРАНА ДИЕТА
При болни с нормало тегло дневният калораж е 25-30 ккал на кг тегло, като
при болни с наднормено тегло – 20 ккал,
а при болни с поднормено тегло - 40-50
ккал. Количеството въглехидрати се
движи дневно от 120 до 300 г, белтъчини
– 100-120 г, мазнини – 50-60 г. Храната се
дава на 5-6 приема, включително закуски
в 10 и 16.30 ч. Установено е, че без тези
допълнителни закуски при слънчеви бани
или по време на кинезитерапевтични
процедури има опасност от поява на
хипогликемични реакции. Ежедневното
използване на двигателна активност

не позволява да се редуцира калоражът
под 1400-1500 ккал при диабетици с наднормено тегло. От хранителните продукти се препоръчват главно зеленчуци,
несладки плодове, млечни и местни белтъчини.
II.КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Най-често се прилага под формата на разходки, пешеходен туризъм по
пресечен планински терен или край морския бряг с продължителност от 3 до 5
часа дневно. Обременяванията са леки
до средно тежки (3.5-5 км/ч), с пулс по
време на обременяването 90-110 удара
в минута (40-80 вата). Най-благоприятен ефект върху гликемията се получава при провеждането на двигателна
активност в прохладни термометеорологични условия (1, 3, 4). Могат да се
използват и други форми на двигателна
активност: плуване, колоездене, ски,
гребане, общоразвиващи упражнения,
утринна хигиенна гимнастика и други
видове спорт без състезателен характер. При провеждане на двигателна
активност при диабетично болни е необходимо да се имат предвид следните
особености:
1. Практикуват се само леки до

среднотежки натоварвания. При по-интензивни натоварвания има опасност
от поява на кетоацидоза и увреждане
на съдовете. При болни със съдово-дегенеративни усложнения се препоръчва да
се направи предварителна преценка за
капацитета на сърдечно-съдовата система (велоергометрично тестуване).
2. Видът на двигателната активност, която ще се провежда, е без значение, тъй като усилено метаболизиране
на захарта се отбелязва както в работещите, така и в неработещите мускули (3).
3. Утилизацията на глюкозата е
най-изразена при двигателна активност, провеждана в прохладни термометеорологични условия. Като правило
трябва да се избягва изпълнението на
двигателна активност в условията на
студов или топлинен стрес.
4. Утилизацията на глюкозата при
двигателна активност се извършва без
участието на инсулина. Това е особено
благоприятно за болните с диабет тип
2 и свръх инсулинов отговор към глюкоза.
5. Утилизацията на глюкозата продължава до края на двигателното обременяване. Ето защо се препоръчват
по-леки и средни, но по-продължителни двигателни натоварвания (3-5 часа
дневно).
6. Двигателната активност намалява инсулиновите нужди. Създават се
възможности за снижение дозите на
инсулина и намаляване или премахване
на пероралните антидиабетични средства.
7. Системно провежданата двигателна активност намалява хиперхолестеролемията и хипертриглицеридемията. Това е особено благоприятно, като
се има предвид, че компенсирането на
диабета с лекарствени средства невинаги подобрява дислипидемията.
8. Поради опасност от хипогликемии и по време на двигателното обременяване се налага строго разпределение на хранителните дажби и корекция
на дозите на инсулина.
9. Успешно може да се прилага и ерготерапия под формата на градинарство,
овощарство, цветарство при подходящи климатични условия
III.КУРОРТОЛЕЧЕНИЕ (КЛИМАТО И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ)
Ефективността на лечението зависи от състоянието на компенсация на
диабета. Показани за курортно лечение
са болни с диабет тип 2 в компенсация

или лека метаболитна декомпенсация,
с ненапреднала диабетна невропатия,
макроангиоапатия и дислипопротеинемия. Противопоказани са всички болни с
декомпенсиран диабет с тежки съдоводегенеративни усложнения и диабетна
ретинопатия от 2 и 3 степен (опасност от настъпване на ретинални кръвоизливи). Абсолютно противопоказани
са за болните с диабетна нефропатия.
Най-подходящи места за профилактика
и курортно лечение на диабета са Черноморското крайбрежие, среднопланинската зона (1200-1800 м) и преходната
зона (800-1200 м (1, 2, 3). В тези райони
съществуват най-благоприятни термометеорологични условия: подкомфорт
(прохладно), най-голям брой слънчеви
дни, даващи възможност за слънчевовъздушни процедури, възможност за
провеждане на различни форми на двигателна активност. У нас лечение на диабета се провежда в курортите Банкя,
Вършец и Нареченски бани. За правилно
осъществяване на курортолечението са
необходими следните условия: клинична
база, диетична кухня, добър лабораторен контрол, подготвен медицински
персонал и съоръжения за провеждане на
климатични процедури и различни форми на двигателна активност.
1. Климатолечение
Най-често се използват всички форми
на аеролечение: дневен, нощен, целодневен сън на открито или въздушни бани,
изпълнявани при прохладни метеорологични условия (зона за подкомфорт), с
продължителност 2 - 3 часа дневно. Това
лечение се приема като естествена кислородна терапия и се създават условия
за по-благоприятно отдаване на кислорода в тъканите. Могат да се прилагат
успешно слънчеви процедури с продължителност 120-150 мин, като се спазва схемата на постепенно излагане със слънце
до 7-мия ден. Слънчево-въздушните бани,
изпълнявани в зона на подкомфорт, подобряват глюкозното усвояване в тъканите. Единодушно е становището на
много изследователи (1, 4) за хипогликемичния ефект на индивидуално дозираната физическа активност при болните
с диабет тип 2 в условията на климатичен курорт. Трудно е да се приеме, че
15 – 20-дневно климатолечение може
да окаже по-трайно въздействие върху
това сериозно обменно разстройство.
Ето защо факторите климат, хранене
и двигателна активност трябва да се
използват непрекъснато. Те са незаменими физиологични, безвредни и в редица
случаи патогенетично обосновани лечебно-профилактични средства.

2. Балнеолечение
Използва се под формата на вани с
температура 34-360 С, с продължителност 12-15 мин, през ден, като един курс
включва 12-14 процедури. Прилагат се радонови вани с концентрация на радона
1.5-3 kBq/l, въглекисели вани с концентрация на въгледвуокиса до 2 g/l или сулфидни вани при съдържание на сероводорода 50-60 mg/l. Най-полезни за питейно
лечение са алкалните хидрокарбонатносулфатни минерални води (Илиянци, Меричлери) и сулфатните минерални води
(Шипково). Те подобряват гликосинтезата и алкалните резерви на организма.
Приемат се 3 пъти дневно по 200-300 мл
преди ядене в продължение на 20-25 дни.
Калолечение. Може да се прилага само
при пациенти с добра компенсация на
обменното нарушение при съпътстващи диабета състояния като диабетна
невропатия, артрозна болест и диабетна макроангиопатия. Препоръчват
се калолечебни процедури под формата
на апликации при температура 38-400 С,
продължителност 15-20 мин, през ден,
12-14 процедури на курс. В редица случаи
при по-високи температури на калта съществува опасност от влошаване, поради което се налага строг контрол на клиничното състояние и на биохимичните
показатели. При диабетна невропатия
успоредно с радоновите вани могат да
се използват общи ултравиолетови облъчвания и електрофореза с нивалин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продължителното прилагане на рехабилитационната програма при болни
със захарен диабет тип 2 се приема
като целесъобразно лечение с физиологичен механизъм на действие. Подобрява
се глюкозното усвояване от мускулната
тъкан, настъпва липолиза в мастната
тъкан, отбременява се бета клетката
от функционално изтощение, редуцира
се телесната маса при болни със затлъстяване. Подобрява се качеството
на живот на болните, постига се значителен ефект срещу основните рискови
фактори (инсулинова резистентност,
тегло, дислипидемия и др.), стимулират
се защитните сили на организма.
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Durolane ефективно средство за
вискосуплементация при
хондрални увреди
Д-р Георги Дамянов
СБАЛ по травматология, ортопедия и спортна медицина
Травматичните
увреди
на
вътреставния хрущял са сериозно
предизвикателство пред съвременната медицина. Още преди 250
години са били определени като
„неподлежащи на възстановяване”.
Съвременният начин на живот и все
по-големият брой хора, занимаващи
се със спорт, доведоха до увеличаване броя на хондралните увреди.
Наред с това през последните 20
години диагностичните и терапевтичните методи получиха сериозен
тласък в развитието си.
Годишно в Европа и САЩ се диагностицират повече от 2 милиона
хондрални увреди. При над 65 % от
случаите те са от III – IV степен.
Хората, занимаващи се активно
със спорт, са основният рисков контингент поради големите периодично повтарящи се натоварвания,
на които е подложен опорно-двигателният апарат. Много често при
тях хрущялните лезии са асоциирани с увреди на други вътреставни
структури. Хиалинният хрущял е
аваскуларен и няма естествените
възстановителни свойства на останалите тъкани. Проучванията
показват, че въпреки че 75% от
спортистите с хондрални увреди са възстановили спортната си
форма, 14 години по-късно при 43%
от тях рентгенологично е доказано наличието на дегенеративни
промени. Естеството на начина
на живот на този тип пациенти,
както и рискът от развитието на
дегенеративни промени изискват
адекватна терапия.
През последните години в терапията на хондралните увреди все
по-широко навлиза вискосуплемента26 
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цията с хиалуронова киселина. Тя се
явява като допълнение към хирургичното лечение, а в някои случаи и като
самостоятелен метод на избор.
Хиалуроновата киселина е нормална съставна част от органичните тъкани в човешкия организъм.
В особено голяма концентрация се
съдържа в синовиалната течност и
е основен елемент в изграждането
на хиалинния хрущял. Тя взема участие във вискоеластичната протекция на вътреставните структури,
поддържа вътреклетъчната хомеостаза. Синовиалната течност има
уникални вискоеластични свойства.
Повишаването на концентрацията
на хиалуроновата киселина в засегнатата става води до подобрение
на биологичните шок-абсорбционни
и лубрикантни свойства на синовиалната течност, индуцира биосинтеза на ендогенна хиалуронова
киселина и други компоненти на
екстрацелуларния матрикс, потиска възпалителния процес и инхибира
субстанция „Р” (невротрансмитер,
медиатор на болката). Ефективността на вискосуплементацията
зависи от два фактора: от концентрацията на хиалуронова киселина
и от бионаличността – респективно мол. тегло на хиалуронова киселина в даден препарат.
Durolane е един от най-съвременните хиалуронови препарати, разработен по уникална NASHA (non-animal
stabilized hyaluronic acid) биотехнология. Като резултат от този уникален стабилизационен процес молекулите на ХК образуват специфична
мрежа с молекулите на свързващия
гел. Tака се достига мулекулно тегло
- 10-13 Mega Daltons.

Високата концентрация на хиалуронова киселина (60 mg/3 ml), съчетана с високото молекулно тегло,
прави Durolane препарата с найголям вътреставен полуживот.
Изследванията върху здрави доброволци, получили маркиран с Йод 131
Durolane, доказват полуживот до 4
седмици.

От голямо значение е фактът,
че курсът на прилагането му се изразява в еднократна вътреставна
апликация. Това минимализира рискa
от инфекции,
ции, спестява болката и
дискомфорта
та от неколкократно
инжектиране,
ане, а също
спестява и време.
Всичко това прави Durolane
ne сигурен
и с висока ефективност препарат,
епарат,
подходящ
за
вискосуплименментация
при
хондрални увреди!
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Приложение на Tribestan®
при спортисти
Д-р Катя Тодорова, дм
СБАЛАГ ”Майчин дом”, София

Има много билки, познати от векове, които и до днес не са загубили
своята приложимост. Популярни са и
техните екстракти, използвани и днес
поради тяхната ефикасност, безопасност и приемлива цена. Билка с дълга
традиция и широка употреба е Tribulus
Terrestris (трибулус). Името идва от латинското значение на думата Tribulus,
което значи проблем и се отнася за
островърхите шипове, разположени върху семенната кутия. У нас тя е
позната под различни имена: бабини
зъби, демирбузан, диви кошнички, ревничав бурен, желтениче и др. Трибулус
е многогодишно тревисто копринесто влакнесто растение, чиито семена
могат да запазят своята виталност
до 20 години. В България се среща в региони с надморска височина до 800 м.
Дрогата от бабини зъби се използва за
суровина във фармацевтичната промишленост - в България за препарата
Tribestan® .
Древните гърци са лекували с нея
различни състояния като: главоболие,
нервни заболявания, запек, а също като
обезводняващо средство и за подобряване на настроението. През I век от
н. е. Pedacii Dioscoridi, хирург в Римската империя, описва в своя трактат
Materia Medica в главата Libry sex, трибулус като средство за стимулация
на сексуалната активност. Описание
на трибулус се среща в китайската
Materia Medica на 600 години за лечението на различни чернодробни, сърдечни и бъбречни заболявания, псориазис,
екзема и преждевременна еякулация.
Древноиндийската аюрведическа медицина, позната повече от 1000 години, е използвала билката за увеличаване потока на движение на жизнената
и сексуалната енергия. Древните индианци са я използвали като диуретично,
антисептично и противовъзпалително средство.
В България трибулус е използван
от най-дълбока древност. В галериите на пещерата Магура има уникални
картини, които изобразяват ритуални танци, свързани с оплождане на
царицата майка. Вероятно древното
28
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население е познавало билката като
стимулиращо половата активност
средство. Трибулус е най-често използваната в народната медицина билка за
увеличаване размерите на пениса, но
придоби безспорна популярност след
неоспорваните победи на българските
тежкоатлети на олимпийските игри
в Япония през 1964 г. Признанието, че
спортистите са използвали екстракт
от трибулус за увеличаване на мускулната сила в своята подготовка, даде
основание на членовете на журито
на Олимпийския комитет да характеризират билката като „тайното
оръжие на Балканите”. Понастоящем
Tribestan® се използва от професионални атлети и други спортисти като
алтернатива на анаболните стероиди
поради неговата висока ефикасност и
безопасност. Tribestan® съдържа фотостероиди, флавоноиди, алаклоиди и
гликозиди (Tomova R. & R. Gjulemetova;).
Те имат стимулиращ ефект върху
имунната, сексуалната и половата система, подобрявайки производителността на мускулната маса и увеличавайки енергийното ниво, като при това
получените резултати са трайни.
Българският ескстракт на трибулус, използван в Tribestan®, има
уникално мощни свойства, тъй като
съдържа най-висок процент активни
субстанции - минимум 45% стероидални сапонини, сравнено с екстрактите
от останалите региони (обикновено
Китай и Индия ), които съдържат 1520% (Kostova I. & D. Dinchev; 2002) и високото съдържание на протодиосцин.
Специфичният стероидален сапонини
има директен ефект върху мускулната
сила, мускулния растеж и сексуалната
физиология. Стеролите, съдържащи
се в Tribestan®, са представени от
класовете бета и сигма. Тези субстанции предпазват простатната жлеза от изтощение и в комбинация с Х
стероидалните сапонини предпазват
простатата от ракообразуване (De
Combarieu E. & N. Fuzzati; 2003). Стероидалните сапонини имат и ефект върху
имунната система - увеличават имунната защита и предпазват организма

от вирусни инфекции, в това число от
херпес вируси, грипни вируси и др. Сапонините понижават нивата на кръвната захар и холестерола и увеличават
антиоксидантната защита на организма. Протодиосцинът стимулира секрецията на гонадотропин рилиизинг
хормона в хипоталамуса, с последваща
избирателна стимулация върху синтезата на лутеинизиращия хормон (LH) в
хипофизата, без да активира секрецията на фоликулостимулиращия хормон
(FSH). Чрез стимулиране на секрецията
на LH протодиосцинът покачва нивото на тестостерона, синтезиран в
тестисите. Протодиосцинът не променя концентрациите на останалите
хормони на надбъбречната жлеза и на
ACTH. Хормонално-подобните ефекти
на протодиосцина се проявяват чрез
стимулиране на хипоталамо-хипофизно-гонадната ос. Протодиосцинът
притежава анаболоподобно действие.
Той активира ензима 5-alpha-редуктаза, който ускорява превръщането на
тестостерона в неговата биологично
активна форма дехидротестостерон
(DHT). (Викторов И., 1994). При продължителна употреба, под въздействие
на DHT, нараства мускулната маса, увеличава се мускулният обем и сила, както и продължителността на изометричното и изотоничното мускулно
съкращение. Като желано допълнение
към увеличената мускулна и сексуална
мощ е стимулацията на еритропоезата, или продукцията на червени кръвни
телца, с което се подобрява мускулното хранене и кислородното насищане
в условията на изотонично мускулно
съкращение, ускорява се циркулацията
на кръвния ток и преносът на кислорода в клетките, чрез активиране на
кислородните транспортни системи.
Tribestan® оказва влияние и чрез тестостероновите рецептори, свързвайки се избирателно с тях, и така наподобява действието на тестостерона,
включително в хипоталамуса, а не е
изключено и в други отдели на мозъка. Протодиосцин се трансформира в
организма до дехидроепиандростерон
(ДХЕА) (Adimoelja A. & P.G. Adaikan, 1997;

Adimoelja, 2000). Същият и неговият
сулфатен естер (ДХЕАС) упражняват
важни физиологични действия върху
имунитета, целостта на клетъчната
мембрана, общия тонус и са важно звено в метаболизма на холестерола при
образуването на стероидни хормони.
Клинично приложен, протодиосцинът
повишава мъжката фертилност, сексуална функция и мускулна сила (Brown G.
еt al.; 2001 (11). Описани са допълнителни благоприятни ефекти, отнасящи
се до подобряване на настроението
и самочувствието при застаряващи
мъже. В мозъка на мъжете има тестостеронови рецептори, които определят мъжкото поведение. Ранно
настъпилите възрастово обусловени
депресивни състояния при тях се дължат на намаленото свързване на тестостерона с неговите рецептори в
мозъка. Протодиосцинът увеличава
рецепторния афинитет към тестостерона и преодолява раздразнителността и неудовлетвореността
(Brown G. еt al.; 2001).
При здрави доброволци резултатите показват, че Tribestan® повлиява серумното ниво на хормоните от
хипофизо-гонадната ос, без да проме-

ня съществено концентрацията на
надбъбречните хормони и адренокортикотропния хормон (АКТХ). По-специално у жените нарастват концентрациите на фоликулостимулиращия
хормон (ФСХ) и на естрадиола, а у
мъжете – главно на лутеинизиращия
хормон (ЛХ) и на тестостерона (С.
Миланов и сътр., 1985 (10). Извършено е и наблюдение върху влиянието на
продукта Tribestan® върху здрави хора
в репродуктивна възраст (С. Миланов
и сътр., 1985). Проби кръв за определяне на серумното ниво на определени
хормони са вземани в 8 и 12 часа преди
началото и след прекратяване на приемането на препарата. В това проучване е установено, че у здрави мъже
нивото на ЛХ и на тестостерона се
повишава сигнификантно. У жените
ЛХ също нараства, но по-отчетливо е
повишаването на концентрацията на
ФСХ, нараства и нивото на естрадиола. Не се променят концентрациите
на растежния хормон и на АКТХ, а също
и на кортизола. И при двата пола е
отбелязано повишаване нивото на алдостерона. Измененията в концентрациите на изследваните хормони не
надхвърлят физиологичните граници.

В заключение: Въздействието
на всички фитохимични субстанции, съдържащи се в Tribestan®,
върху човешкия организъм е комплексно. Природното му действие и липсата на неблагоприятни
ефекти го прави предпочитани
от спортистите.
Таблетките Tribestan® се приемат
перорално, след хранене.
ПРЕПОРЪЧВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ
ДОЗИРОВКИ:
При мъже - по 1-2 таблетки 3 пъти
дневно с продължителност на лечението до 90 дни. Курсът се повтаря през
два месеца до получаване на задоволителен терапевтичен ефект.
При жени се препоръчва дозировка по 1-2 таблетки 3 пъти дневно,
прилагани от 1-ви до 12-и ден на менструалния цикъл. Този курс при ендокринен стерилитет се повтаря до
забременяване. При климактеричен
и посткастрационен синдром - по 1-2
таблетки 3 пъти дневно в продължение на 60-90 дни. След подобряване
на състоянието постепенно се преминава към поддържаща доза – по 2
таблетки дневно в продължение на
1-2 години.
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ

Нина Михайлова

Ростислав Костов

Терапевтичен ефект на
кинезитерапевтичното лечение
при състояния след ипсилатерални
фрактури на бедрото и подбедрицата
(„плаващо коляно-floating knee”)
Втора част

РЕЗЮМЕ
В предходната статия изложихме клиничните характеристики на
този тип травма, спецификата и лечението й като обект на
ортопедо-травматологичната практика, така и лечебните възможности на постоперативната кинезитерапия. В настоящата
статия представяме резултатите от проведеното лечение,
приложено върху подходящ контингент болни и съобразено както
с фундаменталните кинезитерапевтични лечебни средства, така
й с индивидуалните характеристики на всеки пациент. Целта на
проучването ни бе да сравним консервативното и оперативното
лечение на този тип високоенергийна травма от гледна точка на
преодоляване остатъчния двигателен дефицит, и възвръщане на
пациентите към ежедневните функционални активности. Получените резултати сочат предимството на оперативните подходи
към лечението пред консервативното повлияване поради скъсяване сроковете на постоперативното включване на рехабилитационните мероприятия, и значително разширяване на показаните
кинезитерапевтични средства.

SUMMARY
Тherapeutical effect of kynesitherapy in cases with ipsilateral fractures
of femur and tibia (floating knee)
In the previous publication we revealed the clinical characteristics of this
type of trauma, it’s specifications and treatment as a matter of interest
of traumatology and the therapeutical possibilities of the postoperative
kynesitherapy. In the recent publication we show the results of the
treatment applied on appropriate selection of patients consistent with
the fundamental kynesitherapeutical resources and the individual
characteristics of every patient.
The aim of our research was to compare the surgical and conservative
treatment of this high-energy trauma, from the point of overcoming of
the residual deficiency of movements and returning the patients to their
everyday activities. The received results show advantage of the surgical
then the conservative treatment, because of the shortening of the terms
of including the post-operative physiotherapy and significant widening of
the abilities of kynesitherapeutical methods.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: “плаващо коляно“, постоперативна кинезитерапия.
KEY WORDS: “floating knee”, postoperative kynesitherapy.

ФОРМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЕН
ДЕФИЦИТ. ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗ КАТО ОСНОВА
ЗА СТРУКТУРИРАНЕТО НА
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНАТА
ПРОГРАМА
В съвременната мускулно-скелетна кинезитерапия (КТ) се разглеждат два аспекта на формирането на двигателния дефицит.
1. Първичен двигателен дефицит. Налице е смутена функция на
мускулно-скелетната система, произхождаща от първичното травматично увреждане.
2. Вторичен двигателен дефицит. Произхожда от лечебните
посттравматични средства (в т.
ч. ригидна имобилизация за определен период от време, директна скелетна екстензия и др.) и развитие30
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то на допълнителни дисфункции (в
т. ч. вследствие на хипокинезията,
неадекватния мекотъканен стрес
и др.) [3].
Преодоляването на мускулноскелетните дисфункции е една от
основните задачи на КТ по пътя на
функционално възстановяване на
пациентите. За правилния подбор
на КТ средства от първостепенно
значение се явява екзактният патокинезиологичен анализ на пациента и поставяне на точна функционална диагноза. За разлика от
клиничната диагноза, оформяща
нозологичната характеристика на
увредата и определяща клиничния
подход на лечението й, функционалната диагностика цели отдиференциране на функционалните смущения вследствие на увредата и
установяване на точния КТ потенциал на пациентите. За рехабили-

тационната практика клиничната
диагноза насочва терапевта към
характеристиката на дадения вид
увреда, докато функционалното
диагностициране му дава възможност за правилното и без рисково
подбиране на рехабилитационни
средства и методи на лечение.
Имобилизацията на увредения
крайник, както абсолютно необходимо посттравматично лечебно средство в травматологията
така също се явява главен фактор
във формиране на двигателния дефицит. Периодът, необходим за
достатъчното срастване на увредените структури на опорно-двигателния апарат (ОДА), осигурен от
имобилизацията, често е фактор за
формиране на вторични двигателни нарушения. Разглеждайки този
аспект на лечението след такъв
вид увреди, съобразно накратко за-

познаване с морфо-функционалните
изменения на структурите в ОДА,
подложени на имобилизация и лишени от физиологичен стрес.
Мекотъканните структури (мускули, сухожилия, лигаменти, ставна
капсула и др.) проявяват различни тенденции за адаптиране към
имобилизацията и отсъствието
на външни дразнения. След продължителен период на обездвижване
мускулите проявяват тенденция
към адаптивно скъсяване и промени в тонуса си [1, 3, 4, 5]. Адаптивното мекотъканно скъсяване води
до функционални изменения на основните мускулни характеристики,
променяйки биомеханичните зависимости на двигателното и стабилизаторното им действие. В следствие на липсващия нормален стрес
към имобилизираните мускуло-сухожилни структури фибрите им са
склонни към адаптивни изменения,
характеризиращи се с хипотрофични процеси. В следствие продължителната хипоксия, която е налице в
мускулно-сухожилният апарат, подложен на имобилизация, се създават
предпоставки и за морфологични
изменения. Освен силата и издръжливостта в следствие обездвижването се нарушават и изградените
динамични двигателни стереотипи и двигателните модели на физиологичните мускулните синергизми.
При сравнение на разрушаване на

Метод на лечение

Контингент болни

двигателните стереотипи с хипотрофичните измения вторите се
развиват значително по-бавно, но
и по-трудно се преодоляват. Ето
защо при начална рехабилитационна интервенция мускулната сила
нараства, без да се отчита видимо
подобрение на миохипотрофията
(поради по-пълноценното включване на двигателни единици в мускулните съкращения). Мускулите,
подложени на имобилизация, имат
тенденция и към промяна в тонуса
си. В зависимост от начина на имобилизация и вида на обездвижвания
мускул тоничните мускули са склонни към фасилитиране (повишаване
на тонуса си), докато фазичните
към инхибиране (подтискане на тонуса) [2, 3]. Развитието на мускулен
дисбаланс в областта на коляното
е характерен, изразяващ се с повишен тонус на m. rectus femoris и
tractus iliotibialis, които по пътя на
реципрочната инхибиция потискат своите антагонисти. M. vastus
medialis obliquus е склонен към хипотрофиране, а vastus intermedius „залепва” за фемура. Ишиокруралната
група мускули като цяло са склонни
към фасилитиране и създават предпоставки за формиране на характерната флексионна контрактура
в коляното. Като цяло може да се
каже, че медиалните динамични
стабилизатори са с инхибиран тонус, докато латералните са с пови-

Показател на здравия крайник

шен. Това е предпоставка за формиране на характерни дисфункции
както в тибиофеморалната, така
и в пателофеморалната става.
По отношение на останалите меки тъкани имобилизацията
е предпоставка за развитието
на адаптивни скъсявания и в тях.
Медиалните статични стабилизатори са с понижен тонус, докато
латералните са скъсени, което допълва факторите за задълбочаване
на дисбаланса в областта на коляното. Ставната капсула е склонна
към ретракция и в резултат на нея
е налице формирането и на ставни контрактури по капсулен модел на ограничение. Медиалният
пателарен ретинакулум проявява
тенденция към отслабване, докато
латералният е склонен към скъсяване. Повишеният тонус на tractus
iliotibialis предава латерализиращи
усилия върху пателата чрез илиопателарния сноп, които се комбинират с променения Q-ъгъл на
квадрицепса (степента на латерална тензия на квадрицепса спрямо
tuberositas tibiae), и създават предпоставка за нарушена кинематика
както в патело-феморалната, така
и в тибио-феморалната става.
Костите, подложени на имобилизация, търпят метаболитни
нарушения, свързани с локални остеопоротични поражения и деминерализация. Липсата на механи-

Показател на увредения крайник
Х1

Х2

Х2-Х1

Оперативно

1
2
3

0°-0°-130°
0°-0°-130°
0°-0°-130°

0°-15°-60°
0°-10°-50°
0°-20°-55°

0°-5°-120°
0°-0°-115°
0°-10°-120°

0°-10°-60°
0°-10°-65°
0°-10°-65°

Консервативно

1
2

0°-0°-130°
0°-0°-130°

0°-15°-45°
0°-20°-50°

0°-8°-100°
0°-10°-103°

0°-7°-55°
0°-10°-53°

Табл. 1

Ъглометрия на колянната става.

Диаг. 1

Средноаритметично
представяне на ъглометричните показатели.
Медицина и Спорт
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
Метод на лечение

Контингент болни

Показател на здравия крайник

Показател на увредения крайник
Х1

Х2

Х2-Х1

Оперативно

1
2
3

10-36
10-38,3
10-48

10-33
10-36
10-38,7

10-35
10-37,5
10-40

2
1,5
1,3

Консервативно

1
2

10-39
10-40,3

10-34,5
10-36

10-36
10-37,5

1,5
1,5

Табл. 2

Сантиметрия на бедрената мускулатура на 10 см от горния ръб на пателата.
Стойностите са показани в см.

Диаг. 2

Средни стойности, получени при
сантиметрия на бедрената мускулатура с отстояние от горния
ръб на пателата 10 см. Получените данни са показани в см.

чен стрес нарушава траекторния
строеж на имобилизираните кости
и е пречка за правилното алиниране на новоизградените трабекули.
В следствие на това костите значително понижават механичната
си якост и устойчивост към натоварване и стрес.
За патокинезиологичния анализ
основен пункт представлява и изследване на артрокинематиката.
Във всички случаи след имобилизация
са нарушени както физиологичните (ъгловите), така и аксесорните
(транслаторните) движения. Някои автори разглеждат поотделно
остокинематичните и артрокинематичните движения, но в нашата
практика сме приели понятието
остеокинематика като излишно,
тъй като всяко физиологично движение е съпроводено неминуемо
от вътреставни транслаторни,
компресивни, дистракционни и т.
н. движения [2, 3, 4, 5].
За обективното оценяване началното състояние на пациентите
мониторинг на ефективността на
приложената КТ и установяване
крайния ефект от лечението приложихме следните функционални
методи на изследване:
 Ъглометрия на коляното.

32

Медицина и Спорт

 Сантиметрия на бедрената
мускулатура.
 Сантиметрия на коляното
с цел проследяване оточността в
ставата.
 Субективно изследване на
болката и стабилността при локомоция.
МОДЕЛ НА НЕСПОСОБНОСТ
В съвременното здравеопазване неспособност е термин, отразяващ въздействието и функционалните последствия от заболявания,
травми и т. н., които ограничават
способностите на индивида да изпълнява типичните и желаните от
него социални роли [2]. В унисон с
това детерминиране на неспособността, нашата практика бе насочена както към аналитичното повлияване върху мускулно-скелетните
дисфункции, така и към насочване
на нашата работа към възвръщането на пациентите към техния
характерен живот преди травмата. Имайки предвид тежестта на
увредата и локализацията й (долния крайник), съществува реална
опасност от развитието на трайни състояния, силно ограничаващи
пациентите в тяхното ежедневие.

Ние смятаме, че социалният подход
към нашите пациенти не трябва
да се разграничава от биологичната насоченост на лечението, а поскоро се стремим да осъществим
био-социална рехабилитация. На
пръв поглед анализът на модела неспособност, развит у пациентите,
се различава от функционалната
им оценка, но всъщност представлява важен пункт за насоките на
провежданото лечение.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
В периода 1997-2003 г. в клиниката по ортопедия и травматология,
Плевен, са лекувани 5-има пациенти
с ипсилатерални фрактури на бедрото и подбедрицата. Четирима
от пациентите са от мъжки пол и
един - от женски. И петимата пациенти са деца на възраст от 9 до
14 години. Три от случаите са класифицирани като тип А (по Lets), а
два като тип D (виж предишната
статия). При всички пациенти се
наблюдаваха закрити фрактури на
бедрената кост, а при двама се наблюдаваха открити фрактури на
тибията.
При три от децата поради не-

Показател

Отговор

Оперативно лекувани
Начало

Край

Начало

Край

Да
Не

0
3

1
2

2
0

0
1

Стабилност при ло- Да
комоция
Не

1
2

3
0

0
2

1
1

Болка

Табл. 3

Оценка на болката и стабилността при локомоция.

Диаг. 3

Субективна оценка на болката.

Диаг. 4

Субективна оценка на стабилността при локомоция.

ефективността на директната
транскондилна екстензия са извършени оперативни интервенции
към края на първата седмица от
хоспитализацията им - с извършена
интрамедуларна остеосинтеза със
заключващ пирон на Russel-Tailor или
остеосинтеза с плака и винтове.
Останалите две фрактури на фемура са лекувани консервативно чрез
транскондилна директна скелетна
екстензия (20-25 дни) и гипсова имобилизация от 40-45 дни. Четири от
фрактурите на тибията са лекувани
консервативно, чрез мануална репозиция и гипсова имобилизация, а на
едната от двете открити фрактури по спешност е монтиран едностранен външен фиксатор „МИТ”.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Първият

функционален

пока-

зател за мониторинг и оценка на
приложената кинезитерапия, който използвахме, бе ъглометрия на
колянната става. Този метод на
изследване използвахме с цел анализ и проследяване обема на физиологичните движения в коляното.
Измерването и отразяването на
резултатите проведохме съгласно
стандартната SFTR, международна
методика. Получените данни изразихме в табличен вид и във вид на
диаграма (табл. 1, диаг. 1).
Според получените данни и направената обработка установихме, че екстензията в коляното
при оперативно лекуваните пациенти е със среден дефицит от 15°
преди началото на процедурите
по КТ, а в края на лечебния процес
е 5°, което представлява подобрение с 10°. Средно флексията при
оперативно лекуваните пациенти
в началото е 55°, а след края на ле-

чението - 118,3°. Подобряването на
флексията в коляното установихме,
че е средно с 63,3°.
За пациентите, лекувани чрез
консервативни подходи, екстензията в началото е дефицитна със
средни стойности 11,6° в началото
и с 6° в края на КТ лечение. Подобряването на това движение е средно
с 5,6°. Флексията в коляното средно
преди началото на КТ лечение е 31,1°
а в края - 101,5°, което е подобрение
с 69,9°. Получените средностатистически стойности на движенията
в коляното са представени на диаграма 1.
За оценка и проследяване на
ефекта от КТ относно подобряване трофиката на хипотрофичната
мускулатура приложихме стандартна сантиметрия на бедрената обиколка, от отстояние спрямо горния
ръб на пателата 10 см. Получените
резултати обобщихме в таблица 2
и диаграма 2.
Установихме средно подобрение
на миохипотрофията на бедрената
мускулатура при оперативно лекуваните пациенти с 1,6 см, а подобрението на същия показател при
консервативно лекуваните пациенти е със средна стойност 1,5 см.
Проследяването на субективните усещания за болка и стабилност
при локомоция също бе обект на нашата дейност (табл. 3, диаг. 3, 4).
Както се вижда от таблица 3 и
диаграми 3 и 4, в началото на процедурите 3-има от пациентите,
претърпели оперативно лечение,
съобщават за болки в областта на
травмата и само един за персистиращи болки след края на лечението.
При консервативно лекуваните пациенти само двама съобщават за
болка, преди процедурите по КТ да
стартират. От оперативно лекуваните двама пациенти съобщават
за отшумяване на болката след края
на процедурите, а от консервативно лекуваните –един (табл. 3, диаМедицина и Спорт
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
Метод на лечение

Контингент болни

Показател на здравия крайник

Показател на увредения крайник
Х1

Х2

Х2-Х1

Оперативно

1
2
3

37
30
34

40
32
36,5

38
30,5
35

2
1,5
1,5

Консервативно

1
2

35
32

39
35

37
33,5

2
1,5

Табл. 4

Сантиметрия на коляното. Резултатите са представени в см.

Диаг. 5

Сантиметрия на коляното. Представените данни са разликата в
обиколките в началото и края на
лечението в см.

грама 3).
По отношение субективното усещане за стабилност при ходене от
оперативно лекуваните пациенти един
съобщава, че чувства достатъчно стабилност преди началото на процедурите, а двама - не са уверени при походка.
В края на курса по КТ всички болни, лекувани по оперативен начин, чувстват
достатъчна стабилност при локомоторни активности. При консервативно лекуваните пациенти двама съобщават за недостатъчна стабилност
преди началото на процедурите. В края
единият от консервативно лекуваните
пациенти съобщава за достатъчна стабилност, а другият продължава да се
чувства нестабилен при походка (табл.
3, диаграма 4).
Показателите, получени чрез сантиметрията на коляното с цел проследяване ефекта от КТ процедури
спрямо резорбиране на вътреставния
оток, са показани на таблица 4 и диаграма 5.
На таблица 4 са представени данните в началото и края на лечение
относно оточността в коляното. На
диаграма 5 са изложени средностатистическите резултати, получени при
сантиметричното изследване на коляното. Оточността при консервативно лекуваните пациенти е по-голяма
от тази при оперативно лекуваните,
а именно 1,75 см срещу 1,6 см.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В следствие получените данни
от изследването, проведено на контингент пациенти с ипсилатерални
фрактури на бедрото и подбедрицата, изведохме следните изводи за кинезитерапевтичното лечение:
1. Щателният патокинезиологичен анализ на всички аспекти на
двигателния дефицит, формиран
първично и вторично след травмата, и оформяне на цялостна КТ програма, съобразена със съответната
периодизация на посттравматичното възстановяване и индивидуалния фактор, са залог за по-бързото,
краткотрайно и непосредствено
възстановяване на пациентите. Целенасочената, съобразена с най-съвременните клинико-физиологични
достижения в областта на мускулноскелетната кинезитерапия, лечебнооздравителна дейност, е залог за
благоприятния изход от увреждането и възвръщане на пациентите към
характерното им ежедневие.
2. Отчетените резултати подкрепят становището за предпочитаното оперативно лечение на
този род травми както от клиничен
аспект, така и от гледна точка на
посттравматичното функционално
възстановяване.

3. Поради
недостатъчната
литературна информация относно физикалното повлияване на
травматичното „плаващо коляно” представеният кинезитерапевтичен алгоритъм би могъл да
се доразвие и представлява основа за бъдещи мащабни проучвания
по тази тема с цел внедряването
му в рутинната кинезитерапевтична практика.
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Съвременни системи за
регистриране и анализ на
игровата дейност във футбола
Проф.д-р Вихрен
Бачев д. п. н.

Петър Величков

РЕЗЮМЕ
Актуалността на проблемите, свързани със състоянието на двигателните възможности на състезателите и богатото разнообразие от технико-тактически действия във футболната игра,
е причина за тяхното постоянно и многофакторно изследване.
Необходимо е да се следят най-новите тенденции, отнасящи се
до измерването и съответно оценяването във всяка една от
тези еднакво значими области. Ние насочихме изследователските си търсения в тази насока, спирайки вниманието си към един
известен и същевременно нов проблем – съвременни системи за
регистрация и анализ на игровата дейност във футбола. В нашата работа ние представяме примери със системи и програмни
продукти на “SIMI”, ‘‘DARTFISH’’, “TRACAB’’, “Super Fast GPS” и др.

SUMMARY
Modern systems for recording and analysis of activity in football
game
Actuality of the problems associated with the condition of performance
of the athletes and the rich variety of technical and tactical actions in the
football game is the reason for their constant and multifactorial study.
It is necessary to follow the latest trends relating to measurement and
evaluation, respectively, in each of these equally important areas. We
headed research searches in this direction focuses known to one and the
same time a new problem - modern registration systems and analysis
in the arcade action game. In our work we present examples of systems
and software to "SIMI",''DARTFISH'', "TRACAB''," Super Fast GPS "and
others.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, регистрация, анализ, игрова дейност, съвременни системи и програмни продукти.
KEY WORDS: football, registration, analysis, action game, modern systems and software.

ВЪВЕДЕНИЕ
Изследването на динамиката на
състезателните натоварвания и изискванията към атлетизма в съвременния
професионален футбол, както и технико-тактическата страна на играта са
актуално и неограничено поле за теоретична и приложна дейност. В идеятата
на нашите изследвания включихме също
и влиянието на икономическите и приложно-адаптивните фактори. Стремяхме се да обединим информативността, метрологичната коректност
при измерването и възможностите за
използване на методиките в условията
на България, където проблемът не е нов.
Добре известни са на специалистите
разработките, внедрени във времето
от доц. Митко Червеняков, а в наши
дни на инженер Николай Йорданов от
НСА.
ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цел на изследването е да се характеризират съвременни методики за
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изследване на игровата дейност във
футбола като обективен фактор за
подобряване на управлението на състезателния и тренировъчния процес.
Методи на изследването:
 анализ на документи;
 проучване на информационни
източници - проучени са основно специализирани източници като сборници с
резюмета и доклади от световни научни конгреси и преди всичко конгресите
“Наука и футбол”, в които участваме,
списания, интернет сайтове, методична литература, докторски дисертации;
 експериментални изследвания
– пример за едно от приложенията на
ситемата‘’Simi scout’’при изследване на
количеството и ефективността на
прилагането на пресата като основно
защитно действие във футбола през
различните фази на турнира на отборите участници в Шампионската лига
през сезон 2008/2009;
 сравнителен теоретичен анализ – формирани са тенденциите в
развитието и съвременното състояние на системите за запис и последващ анализ на игровата дейност.

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Представяме примери за съвременни системи за изследване на спортнотехнически показатели, характеризиращи игровата дейност във футбола.
Голямата част са базирани на видеорегистрация на двигателната дейност в
реални условия и последващ компютризиран анализ чрез специално адаптирани програмни продукти.
СИСТЕМА “SIMI” – това са програмни продукти, разпространени в
цял свят и утвърдени преди всичко в
Европа. Цялата версия съдържа пет
самостоятелни разновидности:
* SIMI0 Motion
* SIMI0 Motion Capture 3D
* SIMI0 Mostill
* SIMI0* SIMI0 BioCell
* SIMI0 Scout
 Чрез системата Simi Scout е
възможно да се регистрират игровите действия по време на официални
и контролни срещи и да се повиши
ефективността на игровата дейност

Направления

Финал

Четвърт финал
По ефективност
Успешни
38,5
35,5
33,2
Неуспешни
8
8,3
4,3
По вид
Отнета точка
12,8
12
12,8
Забавена атака
11,3
7,3
10,3
Печели тъч
4,5
7
4
Печели ъглов удар
7
6,5
6,2
Фаул
3,3
2,3
2,3
С дрибъл
4,3
6
2,8
С пас
1,5
3
1,7
С центриране
1,8
1,7
1,4
С удар
8
9
6,2
По полувремена
Първо
25,4
24
17,8
Второ
21
19,8
19,5
Общо
46,4
43,8
37,3
Табл. 1 количеството и ефективността на прилагането на пресата на отборите в
Шампионската лига през сезон 2008/2009 г.

Фиг. 1

Регистриране на игрови действия
‘’SIMI SCOUT’’

на елитни футболисти въз основа на
въвеждане на количествени критерии
за нейната оценка.
 Simi Scout дава възможност
да се анализира поведението на всеки
отделен футболист по време на дадена среща. Също така да се установи
процентното съотношение на успешните и неуспешните голови удари.
 Разузнаването, или казано с
други думи наблюдаване на футболистите, винаги е било съществена
част за успеха в спорта.
 Базирано на видеометраж
програмата за анализ Simi Scout дава
възможност да се види ясно комплексната последователност на действията и да се разберат случайните свързаности.
 Програмата осигурява статистическа информация, като се

Полуфинал

Фиг. 2

използват графики и таблици. Също
така показва пътища за движение,
скорост и посоки и помага за определянето и виждането на серията от
действия.
Представяме пример за приложението на ‘’Simi Scout’’ при изследване
количеството и ефективността на
прилагането на пресата като основно защитно действие във футбола
през различните фази на турнира на
отборите участници в Шампионската лига през сезон 2008/2009. Ефективността на пресата се оказа показател, по който участниците на
различни фази на шампионата не се
различават достоверно. Дори на четвъртфиналите броят на неуспешно
реализираните преси е по-малък, отколкото на финалите, но разликата
не е значима.
Системата първоначално е развита в Швейцарския федерален институт по технологии през 1997 г. Тя произхожда от новаторска технология,

Осмина финал

Групова фаза

1,3
3

68,5
91

0
2,3
2
0,8
0,1
1
1,3
1,1
5

4,8
85,4
82,4
49,9
9,2
49,5
64
1
96

3,9
0,1
4

74,7
7,7
82,4

синхронизираща налагането на многочислени образи върху един екран.
Програмата може да бъде използвана за анализ на конкретно движение
в спорта, на спортен мач, така и за изследване на движенията от медицинска гледна точка с цел подобряване на
техниката, тактиката и биомеханичното коригиране на движенията.
Софтуерът ‘’DARTFISH TEAMPRO’’
дава възможност да се прехвърлят
цели футболни срещи на компютъра
по време и след мач. Треньорският щаб
може да използва тази информация, за
да анализира тенденциите в играта
на своя отбор или на противниковия.
При категоризиране на заснетото видео по различен признак се създават
определени индекси (пример: подаване, гол, играч), като всяка определена
ситуация в играта от индекса, който
сте създали, позволява да направите
технически, тактически и статистически анализ в реално време.
Системата за анализ се използва
във футбола и в още няколко насоки:
 проучване на противника и
създаване на конкретна игрова стратегия;
 подобряване на техническите
умения на състезателите;
 при селекцията на нови състезатели;
 проследяване на развитието
на играчите през определен период
от време;
 коригиране на движенията
след контузия;
Медицина и Спорт
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С ПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

Фиг. 3

Фиг. 4

Повтаряне и анализ на игрова
ситуация в реално време „DARTFISH
TEAMPRO’’

Графично изобразяване на технико-тактически действия на отбора

 изчистване на тактическите
грешки;
 по време на обучение на млади
спортисти;
 спортно-медицински изследвания.
СИСТЕМА “TRACAB’’ - използва
технология, разработена във връзка
с шведския авиокосмически гигант
СААБ, за да следи всяко движение на
футболно игрище в 3D от две мултикамери сензори, разположени на трибуната.
 TRACAB Coach е предназначена
да създаде динамична и интерактивна система за анализ на футболен мач.
 TRACAB Track-Ing System™ събира данни за всички обекти на терена
в реално време 25 пъти в секунда.

избрани от ФИФА за проследяване и
запис на Купата на конфедерациите,
която се проведе в Южна Африка 2009
година, и за предстоящите световни
финали в ЮАР 2010 година, както и за
всички мачове в Шампионската лига.
Това е първият път, когато най-високото управителното тяло в света на
футбола разположи система за проследяване на основните си турнири и е
показател за нарастващото значение
на съвременните методики и продукти за анализ на футболни срещи .
‘’TRACAB’’ също има договори с много местни футболни лиги, включително тези в Швеция, Русия, Австрия и
Унгария.
СИСТЕМА “ASPOGAMO” е софтуерна система за анализ и се концентрира
върху използването на телевизионни предавания на футболни срещи за
анализ на технико-тактическите елементи от футболната игра, които
го правят подходящ за работа при
невъзможност за живо наблюдение.
Методиката за визуално проследяване
на футболни срещи, базирани на телевизионни предавания “ASPOGAMO”,
е представена от Michael Beetz, Suat
Gedikli, Jan Bandouch през 2006 година.
СИСТЕМА “HEGO AKI” излъчва в
реално време 3D картина и предоставя голям набор от инструменти
за анализ и контрол на тактико-техническите компоненти от страна на
футболните специалисти. Методиката предлага възможност за изготвяне
на разширени графики и база данни за
управлението на многобройната информация, характеризираща футболната игра.
СИСТЕМА ‘‘HOLZER’’. Новото техническо решение не се базира на видеорегистрация, а на поставени на
екипа на футболистите суперминиатюрни предаватели, работещи на

Напредналите технологии, разработени от ‘’TRACAB’’ за наблюдение,
запис и анализ на футболни срещи, бяха
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Система ‘’Tracab’’
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микровълнов обхват. Всеки играч носи
два предавателя, позволяващи да се
измерват посоката, дължината и честотата на неговите крачки при всяко
игрово действие. Такъв микрочип-предавател се поставя и във футболната
топка. Позицията на всеки футболист
в игралното поле се определя на всеки
0,0014 сек, а на футболната топка – на
всеки 0,0005 сек, в триизмерна координатна система.
Индивидуално кодираните сигнали
се приемат от шест или повече специални приемници, които са поставени около футболния терен на различни
нива. Получената от тях информация
посредством оптическа кабелна връзка се предава по централен процесор,
където чрез специализирана компютърна програма се определя местоположението на всеки футболист на
терена за по-малко от секунда.
СИСТЕМАТА “ЯСТРЕБОВО ОКО”
е създадена за целите на тениса, но
може да бъде приложена и във футбола. По този начин ще се избегнат случаите на зачитане или не на попадение, когато топката е минала или не
голлинията.
Президентът на ФИФА Сеп Блатер потвърди: “Не виждам друг начин,
за да разрешим проблема. Ще експериментираме, след което ще взема
окончателното си решение”, заяви
швейцарецът. УЕФА вече въведе подобен експеримент, след като в мачовете от турнира за Лига „Европа” двама
допълнителни рефери следят за събитията в наказателното поле. Проблемът с футболните съдии не е само
български, той е световен. Очевидно
няма как четиримата рефери на терена и покрай него да не допускат грешки, които често се оказват фатални.
Тук, разбира се, говорим за непредизвиканите грешки, но и предизвиканите

могат да бъдат намалени с определени промени в правилата.
Дори на най-високо ниво – в Шампионската лига, се допускат грешки.
В срещата между “Майчестър Юн’’ “Селтик”, играна на 20.10.2008 г., двата
гола на Бербатов за “Манчестър Юн”
бяха след немаркирани засади, а веднага след тях неправилно бе отменено
попадение на Рууни, който пък не бе в
засада. Всичко това се вижда отлично
след повторенията по телевизията.
Но съдиите нямат възможността да
променят решенията си, защото не
могат да гледат повторения.
Тиери Анри и Уилиям Галас спасиха
Франция от повторение на кошмара
от "Парк де Пренс" преди 16 години,
но капитанът на "петлите" едва ли
ще запомни с нещо положително в
мача с Ирландия. Той асистира на Галас
за попадението в 103-ата минута за
1:1, което изхвърли ирландците, но
съвсем явно игра с ръка. Това обаче
остана незабелязано за главния рефер
Мартин Хансон и Франция ще играе
в Южна Африка. Самият футболист
си призна, че е играл с ръка, но също
така твърди, че вината е на съдията,
защото не е отсъдил нарушение.
СИСТЕМАТА “Polar”
Новата система “Polar Telementry
System” - пулсов предавател, вграден
в подгащеризонното бельо на спортиста, събира информацията и я препраща чрез GPS мрежа. Този поток от
информация предоставя по-точна и
изчерпателна картина на физическото състояние на състезателите и
позволявa:
 контролиране на интензивността на всяка тренировка и получаване на моментна обратна връзка
за резултатите от нея;
 създаване и анализиране на
индивидуални тренировъчни планове,
използвайки софтуера;
 по-лесно сваляне на тренировъчни данни;
СИСТЕМАТА “Super Fast GPS”
Технологията обединява 11 сензора
за проследяване и контрол на елитни
спортисти. Разработена е във връзка
с Австралийския институт на спорта, сега се използва в повече от 20
спорта на елитно ниво за тактикотехнически анализ, рехабилитация,
фитнес и др.
Системата е напълно преносима
- за използване на всички терени, по
време на лагери и т. н. Предоставя
възможност за проследяване в реално
време на футболна среща на:
 Аеробни показатели

Фиг. 6

Система “Super Fast GPS”

Фиг. 7

Регистриране и анализ аеробни и
технико-тактически
показатели на футболистите

Мониторинг на ключовите променливи като висока интензивност на
усилията, сърдечни показатели или ускорение. Автоматично генериране на
информацията от показателите на
всеки отделен състезател . Синхронизиране на подробни данни за ускорение
или скорост.
Персонализиране на целевите зони
за всеки отделен играч като макс. скорост, сърдечна честота, възстановяване.
 Тактически анализ
Повторение на игрова ситуация 10
секунди след приключването, възпроизвеждане на триизмерни анимации и съобщаване на тактически стратегии в
реално време за бърза обратна връзка
между треньори, спортно-технически
щаб и играчи. Генериране на тактически схеми, показва се разположението
на играчите по целия терен.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

гични решения и апаратурни системи
за регистрация и анализ на игровата
дейност. Това позволява:
 да се получи напълно достоверна информация за количествените характеристики на състезателните натоварвания и специфичната дейност
на футболистите;
 по време на футболен мач
треньорът да получава конкретна
информация за характера на техникотактическите действия и на двата
отбора, което дава възможност същият да взема адекватни управленски
решения;
 подобрява се съществено съдържанието на тренировъчния процес по футбол на базата на обективно
получена и актуална информация за
игровата дейност в реалните условия
на официална футболна среща;
 да се обективизира дейността на съдиите в реалните условия на
футболна среща чрез установяване
положението на топката при засада
или преминаване на гол линията.
В тази насока препоръчваме и на
българските специалисти в областта
на футбола да се запознават актуално
и да прилагат адекватно в своята дейност подобни съвременни апаратурни
системи. С удовлетворение забелязваме, че все повече български отбори по
футбол проявяват интерес и прилагат в състезателно-тренировъчния
си процес тези нови технологии.
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Съвременното управление на състезателния и тренировъчния процес
по футбол е немислимо без познаване
и прилагане на най-новите техноло-
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Катедра ”Теория на спорта”, НСА,
треньор по футбол,
e -mail: pepisv@gmail.com
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Пети медицински симпозиум на УЕФА
9 - 11 февруари 2010 г. - Стокхолм

Доц. д-р Антони Георгиев, д-р Мишел Дог,
д-р Валентин Матев

Медицинската комисия на УЕФА съвместно с
Шведския футболен съюз организира V традиционен симпозиум за лекари на национални отбори
и медицински комисии. Тази проява е най-високото ниво на представителност и значимост в
рамките на период от четири години. В отлични условия за творчески дискусии бяха обсъдени
проблемите, с които се сблъскват лекарите на
клубни и национални отбори. Участваха клубните лекари на Манчестър Юн., Арсенал, Челси,
Реал Мадрид, Милан, Интер, Шахтьор и др.
Модератори на сесиите бяха д-р Мишел Дог президент на медицинската комисия на УЕФА и
ФИФА, проф. д-р Ян Екстранд - вицепрезидент,
и както винаги най-атрактивният лектор
Анди Роксбърг - технически директор на УЕФА.
За съжаление това беше последното участие
на г-н Роксбърг на такъв форум, защото той
се оттегля от активна дейност. Темите за
травматизма, тренировките и възстановяването, допинга и поведението на лекарите при екстремни ситуации бяха основни.
Най-много дискусии породиха в отделните
комисии въпросите, свързани с евентуални
нововъведения във футболната игра. Предлаганото на обсъждане допускане на четвърта
смяна при тежка контузия беше категорично
отхвърлено от болшинството колеги. Визираше се възможността за симулации, практическа невъзможност кой определя тежестта
на контузията и придобиване на тактическо
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преимущество по некоректен начин.
С изключителен интерес беше проследена
лекцията на д-р Маркус Мерк (елитен международен рефер) за подготовката и травматизма при футболните съдии. Особено внимание
бе отделено на психологическата подготовка
за съдийството на срещи от Шампионската
лига, световни и европейски първенства. Актуализиран списък на забранени субстанции
от WADA и антидопинговите комисии на
ФИФА и УЕФА бе представен от д-р Жак
Ленард. Не беше категорично заявена необходимостта от предизвестие TUE при апликация на кортикостероиден препарат. Нашият
съвет е задължително при такива ситуации
да се изпраща уведомително писмо до Националната антидопингова комисия, както и до
МК на УЕФА - факс: 0041 22 990 3131.
По време на официалните вечери, дадени от
УЕФА и Футболния съюз на Швеция, в неформални разговори с колеги от балканските и рускоговорещите държави бе изявено желанието им
да участват на традиционната Международна
конференция, организирана от МК на БФС. Това
беше поредното признание за активната научна
дейност на Медицинската ни комисия в лицето
на доц. д-р Антони Георгиев – председател, и д-р
Валентин Матев – зам.-председател.
Лекарят на Националния отбор д-р Михаил Илиев презентира условията в комплекс
“Царско село” и тематиката на научната
програма.

Д-р Мишел Дог и д-р Михаил Илиев

А НТИДОПИНГ

Списък на забранените вещества за 2010 г.
(Новите допълнения)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Какви са главните промени
в Списъка на забранените вещества и методи за 2010 г., в сравнение със списъка за 2009 г.?
 Списъкът отразява последните научни достижения.
 Много от промените, които ще се въведат през 2010 г., ще
позволят на антидопинговите
организации да управляват голям
брой вещества и методи по-значително по административно и
разходно-ефективен начин. Поконкретно:
Салбутамол
 След редица години практика и разглеждане на цялата налична
информация от заинтересуваните страни и от други комитетът
по списъка на забранените вещества на WADA препоръча промяна
на статуса на бета-агониста салбутамол – вещество, включено в
списъка за 2009 г. като специфично
вещество.
 През последните няколко години почти всички случаи, в които
е установен салбутамол, бяха покрити от изключенията за терапевтична употреба (TUEs).
 В списъка за 2010 г. терапевтична употреба на салбутамол за
инхалиране не се забранява и по
тази причина не се нуждае повече от TUE. За целите на наблюдението от спортистите, които
употребяват салбутамол за инхалиране, се изисква да декларира
употребата му с формуляр за допинг контрол, когато са подлагани
на тест.
 Салбутамол продължава да
бъде забранен в концентрации в
урината, по-високи от 1000 нанограма на милилитър. В такива

случаи ще съществува презумпцията, че веществото не е прието
чрез инхалиране и е задължение на
спортиста да демонстрира чрез
контролирано фармакокинетично
проучване, че нивото, установено
в урината му, е в резултат на терапевтична употреба чрез инхалиране.
Анаболни стероиди
 Подробните технически коментари за управлението на аналитичните резултати, свързани с
анаболни агенти, сега са преместени в преработения технически
документ на WADA за минимални
изисквани нива за установяване
на забранени вещества. За случаи,
при които съотношението тестостерон към епитестостерон
(Т/Е) е по-високо от 4 и тестът с
масспектрометрия с определяне
на изотопно съотношение (IRMS)
или кой да е друг надежден аналитичен метод не е установил доказателства за
екзогенно въвеждане на забранено вещество, не се
изисква допълнително събиране на
проби или анализи.
Кои са другите заслужаващи
внимание промени, включени в списъка на забранените вещества за
2010 г.?
Псевдоефедрин
 Псевдоефедрин се въвежда
отново в списъка на забранените
вещества.
 До 2003 г. псевдоефедрин бе
забранен в спорта. От 2004 г. той
е включван ежегодно в програмата за наблюдение на WADA (програмата за наблюдение включва
вещества, които не са забранени
в спорта, но се наблюдават чрез
антидопингови лаборатории, за
да се установят схемите на злоупотреба).
 Резултатите от програма-

та за наблюдение за последните
пет години показват устойчиво
нарастване на проби, съдържащи
псевдоефедрин. Програмата показва ясно злоупотреба с това вещество с високи концентрации за
редица спортове и региони. Освен
това наличната литература привежда научни доказателства за
ефекта на псевдоефедрин за подобряване на спортните резултати
над някои дози.
 На базата на резултатите
от програмата за мониторинг,
както и на научната литература и
резултати от контролирани проучвания на екскреции, проведени
от WADA, псевдоефедрин ще бъде
забранен над 150 микрограма на милилитър.
Кислород
 Списъкът на забранените вещества за 2010 г. изяснява това, че
не е забранен добавъчен кислород
(хипероксия).
Тромбоцитно получени препарати
 Изяснен е статусът на
тромбоцитно получени препарати (например плазма, обогатена
на тромбоцити, „центрофугиране на кръв”). Тези препарати се
забраняват, когато се въвеждат
интрамускулно. Други пътища на
въвеждане ще изискват декларация за употреба в съответствие с
Международния стандарт за TUE.
Какъв е статусът на силденафил (Viagra)?
 Силденафил (Viagra) не е в
списъка.
 WADA е запозната с представените проучвания във връзка
с потенциала на силденафил за възстановяване на белодробния капацитет на много големи надморски
височини. WADA финансира редица
изследователски проекти за проМедицина и Спорт
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учване ефекта на силденафил при
различни надморски височини. Тези
проекти продължават.
Допълнителна
информация
относно въвеждането отново на
псевдоефедрин в Списъка на забранените вещества за 2010 г.
Комитетът по списъка на
Световната антидопинг агенция
(WADA) върна псевдоефедрин (PSE)
в Списъка на забранените вещества за 2010 г., защото е конкретен
стимулант, забранен по време на
състезание при праг в урината от
150 +g/mL. Това решение се основава на резултатите от контролирани проучвания на екскрецията,
както и на тези от научната литература [1-5].
Поради широкото разпространение на лекарства, съдържащи
PSE, WADA препоръчва връщането
на PSE да се подкрепи с активна информационна/образователна кампания на всички заинтересовани
страни.
В тази връзка WADA препоръчва следната информация да бъде
предоставена възможно най-бързо
на спортистите и помощния персонал:

 При някои лица може да се
достигнат установените прагови нива (рядко, но е възможно) в
рамките на 6-20 часа след прием на
някои терапевтични препарати с
дълготрайно действие.
 Спортистите да бъдат информирани да прекратят взимането на PSE хапчета най-малко
24 часа преди състезание. За терапевтично прилагане по време на
периода на състезание да се обмисли употребата на алтернативни
разрешени лекарства след предварителна консултация с лекар или да
се подаде молба за изключение за
терапевтична употреба (TUE), за
употреба на PSE за терапевтични
цели.
 Праговото ниво е установено на базата на прием на терапевтични дози от PSE, дефинирано
като максимална дневна доза от
240 mg PSE, приета като:
1) четири (4) дневни приема
(един на всеки 4-6 часа) на хапче от
60 mg (или 2 х
30 mg хапчета) , или
2) два (2) дневни приема (един
на всеки 12 часа) на хапче от 120 mg
(удължено освобождаване), или
3) един (1) дневен прием на хапче от 240 mg (удължено освобожда-

ване).
В съответствие с тази дозировка приемът например на единична
дневна доза от 3 х 60 mg хапчета
представлява свръхтерапевтичен
прием, което може да доведе до
неблагоприятен аналитичен извод.
ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ*
ЗА 2010 Г.
В програмата за наблюдение за
2010 г. са поставени следните вещества:
1. Стимуланти: Само при състезание: бупропион, кофеин, фенилефрин,
фенилпропаноламин,
пипрадрол, псевдоефедрин (< 150
микрограма на милилитър), синефрин.
2. Наркотични вещества: Само
при състезание: морфин/кодеин съотношение.
* В Световния антидопингов
кодекс (Член 4.5) се казва: „WADA,
в консултация с членовете и правителствата, създава програма за наблюдение относно веществата, които не са в Списъка на забранените
вещества, но които WADA желае да
наблюдава, за да установи схеми на
злоупотреби в спорта.”

Н ОВОСТ В ГРЕБНИТЕ СПОРТОВЕ

Първи шампионат по гребен ергометър в България
Състезанието, организирано от БФ „Кану-каяк”, бе
спечелено от Даниела Недева
и Мирослав Кирчев от клуб
„Локомотив”. Повече от 70
участници, включително четирикратната олимпийска
шампионка Наташа Янич,
премериха сили на осем тренажора в мултифункционалната зала на Националната
спортна акедемия. За мъжете и младежите дистанцията бе 1000 м, а за жените и
девойките – 500 м.
БФКК ще осигури такива тренажори, неизискващи
водна среда и симулиращи
истинско гребно състезание
за клубовете-центрове от
София, Пловдив и Русе.
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