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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Синдром на синовиалната плика
като причина за болка в коляното.
Анатомия, патофизиология и
класификация
Проф. д-р Аспарух Аспарухов

РЕЗЮМЕ
Макар и отдавна известни на анатомите, синовиалните плики в
колянната става едва през последните петдесет години се изтъкват по-настойчиво като причина за вътреставно разстройство. Терминаът „синовиални плики” се отнася до остатъци от
синовиалната тъкан, които в ранните стадии на ембрионалното
развитие разделят ставата на три самостоятелни кухини и
които нормално биха могли да се установят в колената на възрастните.
Plica syndrome понастоящем се приема безрезервно за една от
възможните нозологии в пателофеморалната патология. Предизвиква се от четирите типа синовиални плики, най-често от
медиопателарната и по-рядко от супрапателарната, предимно
цалостната. Травмата – директна или индиректна, и системното спортно или професионално натоварване са основните етиологични моменти за клинична изява на синовиалните плики.

SUMMARY
Plica syndrome as a source of anterior knee pain.
Anatomy, pathophyseology and classification
Even though anatomists have been aware of them for quite some time now,
synovial plicas are ever more often being pointed out as the source of internal
derangement of the knee joint.
The term “synovial plicas” refers to remainders of synovial tissue dividing the
knee joint into three independent cavities which are observable in the early
stages of embryonic development and may occur in the knees of adults.
Currently, plica syndrome is often taken unreservedly as the most likely
nosology of patellofemoral pathology. It may be prompted by each of the four
types of synovial plicas, quite often by the mediopatellar and very seldom by
the suprapatellar plica. Trauma – direct or indirect – and systemic weariness
during work or sport are some of the main etiological indicators of the clinical
expression of synovial plicas.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: коляно, болка, артроскопия.
KEY WORDS: knee, pain, arthroscopy.

УВОД
Състоянието на дискомфорт в
предния отдел на коляното в млада
възраст е един от най-трудните в
диагностично и терапевтично отношение проблеми в ортопедията.
Невъзможността често пъти да се
открият явни обективни причини
за болката и недостатъчното познаване на пателофеморалната патология наложиха широкото и безкритично използване в практиката
на термина „chondropathia patellae”
или „chondromalatia patellae” като
клинична диагноза.
Макар и отдавна известни на
анатомите, синовиалните плики в
колянната става едва през последните петдесет години се изтъкват по-настойчиво като причина
за вътреставно разстройство. Plica
syndrome понастоящем се приема
безрезервно за една от възможните
4
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нозологии в пателофеморалната патология.
Целта на предлаганото съобщение е да се представи честотата
и значимостта на синовиалните
плики в патологията на колянната
става.
СИНОВИАЛНИ СТРУКТУРИ.
ВАРИАБИЛНОСТ
Синовиалната кухина на коляното при зрелия индивид е най-голямата и най-сложната в цялото тяло и
в завършената си форма представлява краен резултат от точно
последователно развитие, което е
така добре проучено, както при никоя друга става в тялото (Warwick
R, Williams P, 1980).
Терминът „синовиални плики” се
отнася до остатъци от синовиалната тъкан, които в ранните стадии
на ембрионалното развитие разделят ставата на три самостоятелни

кухини и които нормално биха могли
да се установят в колената на възрастните (Deutsch A et al., 1981). Те са
описани твърде отдавна (Gruber W,
1857; Heineke,1868; Schwartz E, 1880;
Poirier P,1886; Moser E, 1892; Testut L,
1899; Lucien M, 1904; Fick R, 1910; Poirier
P et al., 1911; Mayeda T, 1918; Hohlbaum
J, 1923; Ino S, 1939; Mizumachi S et al.,
1948), но по-сериозно внимание се
отдели едва слeд публикацията на
Pipkin (Pipkin G,1950), въпреки че още
Mayeda (Mayeda T,1918) посочи патологичните им прояви.
Разбирането същността на коленните плики е свързано с познанието върху ембриологията на колянната става. В 6-седмичен ембрион
хрущялите, включени във формирането на коляното и проксималната
тибиофибуларна става, са разделени един от друг чрез аваскуларна,
недиференцирана бластемна зона
(Gray D et al., 1950). С нарастването на ставата и преди да се е раз-

вила ставната капсула, съседният
мезенхим се вмъква вътреставно,
давайки началото на менискусите и
кръстосаните връзки приблизително през 8-ата седмица. Съществуващите в синовиалния мезенхим и преди появяването му в бластемната
част на интерзоната малки цепки
се разрастват и през 9-ата седмица
формират главно три кухини: една
феморопателарна и две фемороменискални, разположени под първата
и разграничени от нея и помежду си
чрез мембрани (Gray D et al., 1950).
След като се отделят от бедрото
бъдещите менискуси /все още като
дисковидни образувания, задебелени
по периферията и изтъняващи се
към центъра/ се отделят от тибията, формирайки две по-малки менискотибиални кухини (Grynfelt E, 1904;
Langer M, 1929; Dubinkin C et al., 1931;
Sieglbauer F,1940; Sonnenschein A,
1951; Zippel H, 1973). Тъканта, която
покрива тези кухини отвътре, произхожда от синовиалния мезенхим и
наподобява тази при възрастните.
Прогресивната инволуция на синовиалните прегради между отделните
кухини, свързана с тяхното уголемяване и последователното формиране на медиалния и латералния мeнискус, водят до обединяването
им в цялостна кухина най-рано през
14-та седмица (Gray D et al., 1950)
или по-скоро след това (Schwartz
E, 1880; Moser E, 1892; Hohlbaum J,
1923). Персистирането на някои от
тези синовиални прегради или само
на части от тях в колената на възрастните представляват синовиалните плики.
Многообразието във формата,
големината и мястото на прикрепване на синовиалните гънки, различията в методиките на изследване
/ембриологични и анатомични проучвания, трупни дисекции, клинични
изследвания и артроскопски наблюдения/, често пъти едностранчивият подход, както и липсата на
общоприета терминология създадоха затруднения в изграждането на
една единна концепция.
Съществуват
противоречия
между авторите относно анатомичната локализация и терминология на различните плики, произлизащи главно от въпросите дали и до
каква степен всяка от тези плики
трябва да бъде считана, че има самостоятелна патологична функция
(Schulitz K et al., 1983).
С усъвършенстването на артро-

скопската техника през последните
две десетилетия значително се разви познанието върху морфологията
и патоморфологията на синовиалните плики и тяхната роля във
вътреставното разстройство на
коляното. Нормално в коляното след
раждането могат да съществуват
главно четири синовиални гънки, които според анатомичната им зависимост към пателата се означават
като: инфрапателарна, супрапателарна, медиопателарна и латеропателарна (Harty M et al., 1977; Patel
D, 1978; Mital M et al., 1979; Hardaker
W et al.,1980; Munzinger U et al.,1981;
Deutsch A et al., 1981; Blatz D et al., 1981;
Blackburn T et al., 1982; Frija G et al.,
1982; Verdonk R et al., 1982; Richmond
J et al., 1983; Boven F et al., 1983; Aprin
H et al., 1984; Dupont J, 1985; Левенец
B и съавт., 1985; Broom B et al., 1986;
Аспарухов A, 1987; Schafer H, 1989;
Dandy D, 1990; Zidorn T,1991 и други).
Автори като Hughston (Hughston
J et al., 1963; Hughston J et al., 1973),
Andrews (Andrews J, 1978), Krahl (Krahl
H et al., 1980) и други приемат, че
супрапателарната и медиопателарната плика анатомично и функционално могат да се разглеждат като
една обща структура /фиг. 1/. Медиалната синовиална плика има латерално съответствие Plica synovialis
lateropatellaris (Sakakibara J, 1976), което е по-малко, не се разполага в близост до латералния бедрен кондил и
рядко е причина за симптоматика
(Harwin S et al., 1981; Vaughan-Lane T
et al., 1982; Jackson R et al., 1982; Patel
D,1986). Индивидуално всяка от тези
прегради post partum може да варира значително по форма и големина
и същевременно да бъде в различни
комбинации с останалите.
Остатъци от ембрионално съществуващите синовиални прегради се установяват нормално в 18.9%
(Patel D, 1978) до 67% (Schulitz K et al.,
1983) от колената на възрастните.
Значителното вариране на честотата в публикуваните статистики може да се обясни с различията
в методите на изследване, с чисто
субективната преценка на отделните автори, а освен това в значителна степен е отражение и на
старанието и настойчивостта на
изследващия (Jackson R, 1980).
ИНФРАПАТЕЛАРНА ПЛИКА
Инфрапателарната
плика
Plica synovialis infrapatellaris, Plica

synoviaslis patellaris (Sieglbauer F, 1940),
Ligamentum mucosum (Struthers,
1982; Fullerton A, 1916), Plica synovialis
patellae или адипозен лигамент на
коляното (Derganc F, 1969) представлява остатък от сагиталната
мезенхимна преграда, която ембрионално разделя същинската колянна
кухина на две: медиална и латерална. Разположението на пликата не е
винаги строго срединно (Derganc F,
1969). Описана е от белгийския анатом и лекар André Vesalius през ХVI
век (Wachtler F, 1979).
През време на онтогенезата
части от преградата се развиват
обратно и изчезват около 10-ата
седмица на феталния период (Langer
M, 1929; McDermott L, 1943). Този
процес включва преди всичко тази
част, която е разположена между
Plica synovialis и Ligamentum cruciata,
както обикновено и малка ивица до
вентралната стена на капсулата,
поради което Plica synovialis се спуска
свободно през ставата (Каданов Д,
1954). Еволюцията на тази формация
е завършена преди първите четири
месеца от ембрионалното развитие
и тя съществува под същата форма
и в зряла възраст (Derganc F, 1969).
Инфрапателарната плика е найчесто срещаният остатък от ембрионалните синовиални прегради
в колената на възрастните (Mital
M et al., 1979; Hardaker W et al., 1980;
Deutsch A et al., 1981; Kinnard P et al.,
1984; Aprin H et al., 1984; Broom M et
al., 1986; Аспарухов A и съавт, 1986).
В анатомично проучване върху 200
трупни колена Frija (Frija G et al.,
1982) установяват инфрапателарна плика в 65% от колената, като
в 50% е била симетрично проявена.
Върху също толкова колена Derganc
F, 1969, я намира съответно 80% и
42%. В съобщението на Kim (Kim S-J
et al, 1997) върху 400 колена на 363
пациенти инфрапателарната плика
достига до 86%.
В многообразието на формите
си, според Derganc F, 1969, са възможни 10 различни варианта, инфрапателарната плика може да бъде като
лента, фенестрирана преграда или
поредица от повлекла, но винаги е
ориантирана паралелно на предната кръстосана връзка, с която може
да остане сраснала както през ранния ембионален период.
Тя най-често е ветрилообразна по
форма с тясна начална инсерция от
Fossa intercondylaris femoris, разширявайки се при спускането си дистално
Медицина и Спорт
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 1
Супрапателарната и медиопателарната плики
анатомично и
функционално
могат да се
разглеждат като
една обща структура (H.Krahl et
al.,1980).

Фиг. 2
Plica infrapatellaris
най-често е
ветрилообразна по форма с
тясна начална
инсерция от fossa
intercondylaris
femoris, разширявайки се при
спускането
си дистално и
напред, за да се
прикрепи към върха на пателата и
чрез plicae alares
към мастното
тяло и тибията.

и напред, за да се прикрепи към върха на пателата и чрез Plicae alares
/т. нар. гънки на Morris (Morris H,
1879)/ към мастното тяло и тибията /фиг. 2/. Инфрапателарната плика рядко може да персистира като
пълен септум, т. нар. от Struthers
(Struthers, 1892) “Septum mucosum”,
подобно на Septum genus при земноводните (Sonnenschein A, 1951; Pfeil
E, 1981), какъвто се наблюдава найчесто при пациенти с Nail-patella
syndrome (Nickerson S, 1945; Deutsch
A et al., 1981) или в комбинация с дискоиден латерален менискус (Reider B
et al., 1981; Patel D,1986). Вероятната
връзка обаче между аномалиите на
пателата и нарушеното развитие
на ставата остава ненапълно изяснена (Darlington D et al., 1967).
СУПРАПАТЕЛАРНА ПЛИКА
Bursa suprapatellaris се формира отделно от колянната става,
като най-рано се появява през 4-ия
ембрионален месец (Moser E, 1892;

6

Медицина и Спорт

Hohlbaum J, 1923; Pipkin G, 1971).
Hohlbaum J, 1923, оборва разпространеното между ембриолозите и
анатомите становище, че ембрионално не съществува комуникация
между Bursa suprapatellaris и колянната става (Moser E,1892; Fick R, 1910;
Strasser H, 1917), като върху голям материал доказва, че такава комуникация се явява още към края на 5-ия ембрионален месец и през 6-ия или 7-ия
ембрионален месец по правило с някои изключения, е неоспорим факт.
Супрапателарната плика /Plica
synovialis suprapatellaris/ представлява остатък от преградата, т.
нар. “Septum suprapatellare” (Mayeda
T, 1918), която ембрионално разделя
Bursa suprapatellaris от разположените под нея пателарна и медиална
феморо-менискални кухини.
Post partum по честота се нарежда след инфрапателарната плика /
от 20% до 80% според Frija (Frija G et
al., 1982) и 87% в проучването на Kim
(Kim S-J et al, 1997)/ и варира значително, като обикновено е непълна и

най-често приема една от следните
форми според Zidorn (Zidorn T, 1991):
1.
Медиалната
супрапателарна плика е най-разпространеният остатък. Тя представлява
сърповидна гънка, започваща по долната повърхност на сухожилието
на m.quadriceps, на различно разстояние проксимално от основата на пателата, като се прикрепва към медиалната стена на ставата (Pipkin
G, 1950; Pipkin G, 1971). Между колянната кухина и Bursa suprapatellaris, означавана вече като Recessus superior
genus (Sieglbauer F, 1940) или Recessus
suprapatellaris, съществува широка
комуникация. Медиалният контур
на отвора се разполага медиално от
средата на Facies patellaris femoris, а
латерално достига до външния контур на латералния бедрен кондил,
понякога и извън него.
2.
При втория тип комуникационният отвор е по-малък, локализира се латерално от средата на
Facies patellaris femoris, като често
е с надлъжно-овална форма или е добре окръглен и е наречен образно от
Jackson “porta” (Jackson R et al., 1976).
3.
По
изключение
Bursa
suprapatellaris може да се свързва с
кухината на колянната става с точно централно оформен в синовиалната преграда отвор /”porta”/, съвпадащ с браздата върху Facies patellaris
femoris /фиг. 3/. Свободният ръб на
непълните синовиални плики, независимо от формата им може да е
заострен, гладък и неправилен, но
много често е загладен и задебелен
по периферията или силно изтънен в
някой участък. За съществуващите
различия в локализацията, формата
и размерите на отвора в синовиалната мембрана, която ембрионално разделя Bursa suprapatellaris от
двете фемороменискални кухини, в
литературата има различни обяснения. Едно от становищата е, че
формата и размерите на всички части на колянната става са генетично детерминирани (Pipkin G, 1971).
Привържениците на механичната
генеза свързват индивидуалните
различия в механиката на колянната
става и екстензорния апарат със започващите още през 5-та-6-а седмица движения в ембриона като причина, определяща възникването и
индивидуалната локализация, форма
и размери на комуникиращия отвор
(Strasser H, 1917; Hohlbaum J, 1923).
4.
Рядко Bursa suprapatellaris
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Фиг. 3
По изключение Bursa
suprapatellaris
може да се свързва с кухината
на колянната
става с точно
централно оформен в синовиалната преграда
отвор /”Porta”/,
съвпадащ с браздата върху Facies
patellaris femoris.

Фиг. 4
Медиопателарната плика е
синовиална гънка,
разположена в
предно-медиалния
отдел на коляното, между пателата и медиалния
бедрен кондил и
според формата
и ширината си
контактува различно с пателофеморалната става.

остава напълно изолирана от кухината на колянната става в зряла възраст и преградата, която ги
разделя представлява цялостна супрапателарна плика (Gruber W,1857
– 11%; Santesson,1885 – 24% цит. по
Hohlbaum J, 1923; Mayeda T, 1918 –
15%; Hohlbaum J, 1923 – 16%; Каданов
Д, 1964 – 12%; Frija G et al., 1982 – 20%;
Dorfmann H et al.,1982 – 5 до 13%; Аспарухов A и съавт., 1986 – 6%). При
внимателно оглеждане в комплетната супрапателарна плика винаги
се установява участък, по-голям или
по-малък и с различна форма, който
е определено по-тънък от основната част на преградата, понякога е
дори прозрачен и съответства на
мястото на ненастъпилата перфорация.
Hughston (Hughston J et al, 1973)
и Andrews (Andrews J, 1973; Andrews
J, 1978) описват супрапателарната
плика като широка структура, която започва по долната повърхност
на сухожилието на m.quadriceps в
участъка на m.vastus lateralis, разполага се напречно и се залавя за медиалната стена на ставата, откъдето
се насочва косо дистално, инсерирайки към синовиата, покриваща ин8

Медицина и Спорт

фрапателарното мастно тяло. Преобладава становището, че такова
обединяване на супрапателарната
и медиопателарната плики в една
обща структура е необосновано, защото когато в едно коляно и двете
са налице, те често съществуват
разделено (Allen R, 1978; Harty M, 1978;
Patel D,1978; Hardaker W et al.,1980;
Munzinger U et al.,1981; Dandy D,1981;
Vaughan-Lane T et al., 1982; Schulitz K
et al., 1983; Boven F et al., 1983; Aprin
H et al., 1984 и други), а и ролята им
за вътреставното разстройство
на коляното се преценява като различна.
МЕДИОПАТЕЛАРНА ПЛИКА
Медиопателарната
плика
е
синовиална гънка, разположена в
предно-медиалния отдел на коляното, между пателата и медиалния
бедрен кондил и според формата и
ширината си контактува различно
с пателофеморалната става /фиг.
4/. В литературата се съобщава за
честота от 18.5% до 72% (Lino S,
1939; Aoki T, 1973; Sakakibara J, 1976;
Jackson RW et al., 1982; Kim S-J et al.,
1997). Според Mayeda при човека Plica

mediopatellaris и Plica lateropatellaris
/означени от него като тип I/, както и Plicae alares са остатъци от
срещащата се при някои животни
/кон, говедо и др./ преграда между
феморопателарната и феморотибиалната стави (Mayeda T, 1918).
Във всичките варианти медиопателарната плика е била наричана с много имена, като и досега
номенклатурата не е окончателно
стандартизирана. Mayeda сецира
100 трупни колена и описва 6 типа
синовиални гънки под общото означение „chorda cavi articularis genu”
(Mayeda T, 1918). Между тях тип I с
парапателарното си разположение
съответства на Plica mediopatellaris,
респективно на Plica lateropatellaris.
Iino първи изследва тази структура системно и я нарича с немската
дума “Band”, поради лентообразния
вид (S.Iino, 1939). Оприличавайки я на
полица /етажерка/ Mizumachi я кръщава “shelf” (S. Mizumachi et al., 1948),
а Watanabe предлага името “Plica
alaris elongata” (Watanabe M, 1954;
Watanabe M et al., 1969; Sakakibara J,
1976). В съобщение пред ХII конгрес
на SICOT през 1972 година Aoki я нарича “ledge” /издатина, полица/ (Aoki I,
1973). Известни са и други наименования на медиопателарната плика:
“Pseudoménisque
fémoro-patellaire”
(Pidholz L et al., 1980); “Plica patellaris
medialis” (Weh L et al., 1982); “Plica
alaris infrapatellaris medialis (Farid F
et al., 1984; “Plica articularis synovialis
medialis” (Спасов B и съавт., 1985).
Популярно в публикациите през
последните години е латинското
означение, въведено от Sakakibara
(Sakakibara J, 1976) – “Plica synovialis
mediopatellaris” (Patel D, 1978; Blatz D
et al., 1981; Jackson R et al., 1982; Frija G
et al., 1982; Klein W, 1983; Ушакова O и
съавт., 1985; Asparukhov A et al., 1986;
Аспарухов A и съавт., 1987).
Дистално пликата започва от
синовията, покриваща медиалната част на мастното тяло и се
прикрепва към медиалната стена
на коляното проксимално до горновътрешния ъгъл на пателата или в
комбинация със супрапателарната
плика, като една непрекъсната анатомична структура, както я описва Hughston (Hughston J et al., 1973),
достига до долната повърхност на
сухожилието на m.quadriceps. Изолираната медиопателарна плика
обикновено е по-широка дистално,
непосредствено над инсерцията на
мастното тяло. В случаите, при

които е комбинирана със супрапателарна плика се разширява и проксимално и често контактува със
ставните повърхности на пателата и Facies patellaris femoris (De la
Caffinier J et al., 1981).
Iino (Iino S, 1939) систематизира
многообразието от форми, размери
и място на прикрепване на медиопателарните плики в една артроскопска класификация /табл. I/.
Като не се съгласяват с направеното от анатомите описание
на медиопателарните плики De
la Caffiniere (De la Caffiniere J et al.,
1986) предлага своя класификация
/табл. II/.
ЛАТЕРОПАТЕЛАРНА ПЛИКА
Латеропателарната плика се
среща значително по-рядко, според
Kim (Kim S-J et al., 1997) в 1.3% в проучване от 400 колена. Разполага се
по латералната синовиална стена,
като започва над hiatus popliteus и
достига дистално до инфрапателарното мастно тяло.
PLICA SYNDROM
Исторически Mayeda вероятно
е първият, който обръща внимание върху ролята на синовиалните
гънки в патологията на колянната
става (Mayeda T, 1918). Независимо
че извършва проучването си върху
100 трупни колена, той допуска основните клинични прояви на симптоматичните плики: derangement
interne, псевдоблокажи и крепитации, предизвикани главно от т. нар.
от него тип I.
Съобщения върху единични случаи
на симптоматични плики в предномедиалния отдел на коляното през
следващите десетилетия се появяват отново в Япония (Mizumachi S et
al., 1948; Aoki T et al., 1965; Watanabe
M, 1972; Aoki T, 1973).
За ролята на супрапателарните плики във вътреставното разстройство на коляното съобщават немалко автори (Pipkin G, 1950;
Pipkin G, 1971; Hughston J et al., 1963;
Hughston J et al., 1973). Едва след работата на Patel с широкото навлизане на артроскопията и натрупването на опит на пликите се погледна
сериозно като важен източник на
дискомфорт в предния отдел на коляното, предимно при млади хора
(Patel D, 1978).

Клиничната изява на синовиалните плики е означена с много имена:
“Synovial shelf syndrome” (Broukhim B
et al., 1979; Vaughan-Lane T et al, 1982),
“Medial plica shelf syndrome” (Mital M
et al, 1979), “Plika Krankheit” (Klein W et
al., 1979), “Syndrome l’étagére” (Vives V,
1980), “Odd facet syndrome” (Radin E,
1985), “Le syndrome pseudo-meniscsal”
(De la Caffinier J, 1986) или най-често споменаваното “Plica syndrom”
(Pipkin G, 1950; Pipkin G, 1971; Patel D,
1978; Jackson R, 1980; Hardaker W et
al., 1980; Muller H, 1981; Kinard P et al.,
1984; Asparuchov A et al., 1986; Аспарухов A и съавт., 1986 и други).
Наличието на плики в едно коляно само по себе си не представлява патология. Синовит по разни
причини - остеохондрални фрактури, капсулно-връзкови увреди или
менискусна лезия, сублуксация на пателата, дисециращ остеохондрит
или системен възпалителен процес,
слабост или неефективно действие
на m.vastus medialis obliqus (Beck J,
1981 – цит. по Blackburn T et al., 1982)
предизвиква промяна в морфологията на пликата и отключва нейната
симптоматология (Asparuchov A et
al., 1986; Аспарухов A и съавт., 1986;
Patel D,1986; Tindel NL et al., 1992 и
други).
Най-честата причина според нашите наблюдения за клинична изява
на синовиалните плики е травмата
– директна или индиректна (Аспарухов A и съавт., 1986). Форсираното
торквиране в коляното предизвиква
разтягане на тази структура, а понякога дори частично разкъсване. Затова Plica syndrome е много чест при
активно занимаващи се със спорт
младежи, като не само травмата,
но и системното претоварване на
ставата с интензивни тринировъчни занимания превръщат съществуващата плика в източник за колянна болка. Понякога първопричината
може да отзвучи без резидуални прояви, но да остане персистиращата
симптоматика на патологично променената плика.
Хронифицирането на възпалителния процес предизвиква прогресивно редуциране на еластичните
елементи в синовията и заместването им с функционално непълноценна фиброза. Някои автори, а също
така и ние съобщихме за наблюдавана хиалинизация и дори вкалцяване в по-напредналите случаи (Pipkin
G,1950; Patel D,1978; Reid G et al., 1980;
Hardaker W et al., 1980; Asparuchow A

et al., 1987). Системното травмиране на синовиалната плика при спортисти предизвиква постепенното
превръщане в жилава, груба и нееластична фиброзна лента. Загубили
в различна степен еластичността
си, ретрахирани и задебелени, синовиалните гънки нарушават нормалното си поведение с движенията в
коляното и предизвикват биомеханичен дискомфорт в предния отдел
на коляното /фиг. 6/.
Patel разви т. нар. „контактна
хипотеза” за вторичните хрущялни лезии в коляното (Patel D, 1978).
Ретрахираната и втвърдена плика действа като шлайфаща лента,
триейки върху бедрения кондил или
пателата с увеличаване на флексията и външната ротация /фиг. 7/.
От това динамично и постоянно
съприкосновение с кондила в някои
случаи се оформя обикновено хрущялна бразда, т. нар. “impingement
lesion” (D. Dandy, 1981), известна още
като бразда на Dandy и различна по
тежест хондромалация върху медиалната пателарна фасета (Amatuzzi
M et al., 1990; Tindel NL et al., 1992).
Hughston (Hughston J et al., 1973) и
неговата школа, Andrews (Andrews J,
1978) и други приемат, че за хрущялните лезии по ставните повърхности не е абсолютно задължителен
контактът им с пликата. Превърналата се във фиброзна, нееластична
лента супрапателарна плика чрез
т. нар. “bowstring” ефект нарушава
нормалната функция на екстензорния апарат на коляното, с който е
директно свързана, предизвиквайки
по такъв начин пателофеморална
патология.
Ролята, която играят различните синовиални гънки във вътреставното разстройство на коляното,
е дискусионна. Медиопателарните
плики - било само по-широките, покриващи медиалния бедрен кондил
(Sakakibara J, 1976; Mital M et al., 1979)
или и по-тесните като корда структури в предно-медиалния отдел на
коляното, по общо мнение при определени обстоятелства могат да
станат симптоматични.
Съществуват разногласия дали
само медиопателарната или и супрапателарната плика може да предизвика Plica syndrom. Причината за
тези различия е не само в недостатъчното им анатомично дисециране и терминологична неточност.
Налице е и фактологично разминаване в становищата, като се формиМедицина и Спорт 
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рат три групи:
Първата група автори (Patel D,
1978; Watanabe M et al., цит. по D.
Patel, 1978) напълно отхвърля супрапателарната синовиална гънка като
причина за Plica syndrome.
Други автори приемат, че само
пълните супрапателарни плики могат да се свържат с патология в коляното (Jackson R et al., 1976; Moyen B
et al., 1980; Frija G et al., 1982; Dupont
J, 1985). Немалко привърженици има
и тезата, че както пълните, така
и непълните супрапателарни плики
могат да станат симптоматични
(Pipkin G, 1950; Pipkin G, 1971; Hardaker
W et al., 1980; Apple J et al., 1982;
Martin B, 1983 – цит по Dupont J,
1985); Aprin H et al., 1984; Asparukhov
A et al., 1986). Тук се числят и онези,
които разглеждат супрапетларната и медиопателарните плики като
една единна структура (Hughston J
et al., 1973; Andrews J, 1978; Krahl H et
al., 1980; Blatz D et al., 1981; Dorchak J
et al., 1991; Johnson D et al., 1993; Kim
S-J et al., 2001). Първичната инсуфициентност на m.articularis genus,
който нормално тегли ставната
капсула на коляното проксимално,
създава възможност за прищипване
на супрапателарната плика, когато
съществува, между пателата и бедрените кондили (Moore J цит. по
Pipkin G, 1971), което причинява нейната патологична промяна. От друга страна според нас задебелената,

втвърдена и фиброзирала вече по
някоя от посочените по-горе други
причини супрапателарна плика не е
възможно да се изтегли в супрапателарния рецесус и при нормално
функциониращ m.articularis genus, с
което се нарушава функцията на екстензорния апарат.
Преобладава мнението, че инфрапателарната плика не е отговорна
за Plica syndrome или че не може да
предизвика особени клинични изяви
(Frija G et al., 1982). Тя е от значение
за клинициста при пункция на ставата, артрография или отстраняване
на свободни тела, особено когато
персистира в зряла възраст като цялостна преграда (Pipkin G, 1950; Pipkin
G, 1971; O’Connor R, 1977; Hardaker W et
al., 1980). Със сигурност обаче може
да се каже, че тази структура е подложена на механично натоварване
при ежедневните движения в коляното – напряга се при флексия и се
отпуска при екстензия. Derganc съобщава за наблюдавани от него възпалени и разкъсани, по-тесни /като
корда или лента/ инфрапателарни
плики, като допуска, че отворите
във фенестрираните мембрани
биха могли също така да се дължат
на силни едномоментни напрежения
(Derganc F, 1969). Има автори, които
предполагат, че травмата може да
предизвика фиброзно задебеляване и
хипертрофиране на инфрапателарната плика (Mital M et al., 1979); Patel

Табл I. Артроскопска класификация на S. Iino,1939 за медио-пателарните плики.
Тип А:

Малка, подобна на корда издатина по медиалната стена на ставата.

Тип В:

Структура, подобна на лента /”Band”/, която не покрива медиалния бедрен
кондил.

Тип С:

Широка медиопателарна плика, която покрива по-голямата част от предната повърхност на медиалния бедрен кондил.

Тип D:

Подобен на тип С, но „полицата” е отделена чрез цепка от медиалната
синовиална стена като лента, прикрепена само в крайщата си.

Табл II.
Класификация на J. De la Caffiniere et al., 1986, за медио-пателарните плики.
Тип I:
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D, 1996, и други). Deutsch съобщава
два случая след оздравяло супракондилно счупване на бедрената кост
(Deutsch A et al., 1981). Kim наблюдавал три колена с дефицит на разгъването поради фиброзно ретрахирана инфрапателарна плика (Kim S-J
et al., 1996; Kim S-J et al., 2002).
Латеропателарната плика изключително рядко се съобщава като
причина за plica syndrome (Fujisawa
Y et al., 1976; Kurosawa S et al., 1979;
Bough BW et al., 1985; Kurosaka M et
al., 1992).
ИЗВОДИ
1. За болезнения дискомфорт в
предния отдел на коляното съществуват немалко потенциални причини и отъждествяваната до скоро с
него „хондромалация” представлява
клиничен спектър от диагнози.
2. Post partum в коляното на
човека нормално могат да съществуват като остатъци от ембрионалните
синовиални
прегради
самостоятелно или в различни комбинации четири вида синовиални
гънки: инфрапателарна, супрапателарна, медиопателарна и латеропателарна. Наличието на плики в едно
коляно само по себе си не представлява патология.
3. Plica syndrom е отделна нозология, една от причините за дискомфорт в предния отдел на коляното.
Предизвиква се от четирите типа
синовиални плики, най-често от медиопателарната и по-рядко от супрапателарната, предимно цалостната.
4. Травмата – директна или индиректна, и системното спортно
или професионално натоварване са
основните етиологични моменти
за клинична изява на синовиалните
плики.
БИБЛИОГРАФИЯ
Библиографията е на разположение при
авторите

Под формата на лента, разширяваща се незначително проксимално и дистално. Като варианти на този тип се предлагат:

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Вариант А: Лента с централна перфорация под формата на „дръжка на
ведро” – откачена от периферната си инсерция към стената на ставата
и прикрепваща се в действителност само в крайщата си – проксимален и
дистален.

Клиника по ортопедия и травмато-

Вариант В: Раздвоена по дължина във фронтален план лента.

Д-р Пиро Андон,

Тип II:

Подобен на класическия тип I, но с по-малка дължина и много широка дистална инсерция.

Д-р Тома Аспарухов

Тип III:

Най-често срещания, неописан от анатомите вид /според J. De la Caffiniere
et al., 1986/, източен като език на дистална основа към мастното тяло.

Тел/факс 064 886 553
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Проф. д-р А. Аспарухов, дмн
логия
Медицински университет, Плевен
Съавтори
Д-р Константин Тотев,

5800 Плевен бул.”Русе” 89
Е mail: asparouhov@el- soft.com
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Възстановяване след оперативна
реконструкция на предна кръстна
връзка при футболисти личен опит в методиката
Д-р Ивайло Якимов

РЕЗЮМЕ
През последните 10 г. подходът към възстановяването след оперативна реконструкция на предна кръстна връзка /ПКВ/ претърпя
своето развитие. През първите два месеца след операцията рехабилитацията би могла да бъде идентична за професионалния футболист и за пациент извън професионалния спорт, но след този период
възстановяването за футболиста има друга посока! След втори
постоперативен /п. о./ месец рехабилитацията подготвя оперирания
футболист за връщане към максимални теренни натоварвания чрез
система от разнообразни методи: упражнения под вода, стречинг,
специфична мускулна стабилизация, силови натоварвания, бегова активност и най-накрая специфични футболни упражнения.

SUMMARY
Rehabilitation after surgical reconstruction of anterior cruciate ligament /
acl/ in football players
In the past 10 years the approach to recovery following surgical reconstruction
of ACL has developed. In the first two months after surgery rehabilitation
could be the same for a professional football player and a patient outside
of professional sport, but after this period the recovery of the football
player has a different way! After the second postoperative /p.o./ month the
rehabilitation prepares the player to return to the maximal field loads through
a system of various methods : underwater exercises, stretching, specific
muscle stabilization, power loads, active running and finally football specific
exercises.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: възстановяване след реконструкция на ПКВ, рехабилитация под вода, проприоцептивни упражнения, мускулна хипертрофия,
вторична профилактика.
KEY WORDS: recovery after reconstruction of ACL, rehabilitation underwater, proprioceptive exercises, muscle hypertrophy, secondary prevention

Завръщането на футболния терен
след оперативна реконструкция на ПКВ
се превърна в едно от най-големите
предизвикателства за рехабилитацията през последните 10 г. Целта на целия възстановителен процес е не само
да върне подвижността на ставата, а
да направи нея и съответния крайник
готови да понасят отново максимални
спортни натоварвания!
Личният ми опит, представен
в тази статия, касае възстановяването и натоварванията след втори
постоперативен /п. о./ месец, когато
започва въвеждането на оперирания в
активен двигателен режим. Посоченият начин на работа не е универсална
възстановителна програма, тъй като
при всеки пациент е необходимо да
има индивидуален подход.
В края на 2-ри постоперативен
месец пациентът би трябвало да е
с възстановен обем на движение на
ставата, да има правилна симетрична
походка и да натоварва активно мускулните стабилизиращи групи около коляното. Предстои му да започне бегова
работа.
12
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Целта на рехабилитацията през
7-10-та п. о.седмица е да поддържа достигнатия пълен обем на ставна подвижност и правилната походка и да се
засили мускулната стабилизация.
Тези цели се постигат максимално
ефективно, ако част от рехабилитационните мероприятия се провеждат
във водна среда. Използването на подемната сила на водата позволява дозираното натоварване на мускулатурата, сухожилните и лигаментарните
структури при щадене на ставните
повърхности и участъците на оперативна пластика. Упражненията във
вода се изпълняват в ходови режим или
на място, редувани с плуване и подводен стречинг.
ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС ВЪВ ВОДА
 ходене с повдигане на коляно
пред гърдите
 ходене с изнасяне на пети към
таза
 имитация на вело-педалиране с
опора на стена
 едновременна флексия/екстен-

зия от ТБС и колене.
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАНИМАНИЯ
ВЪВ ВОДА
 НЕ В МИНЕРАЛНА ВОДА – опасност от асептично възпаление!
 ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА – 26 –
30 градуса С
 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 30 – 45
мин
 ПЪРВО ЗА ДЕНЯ ЗАНИМАНИЕ
Второто за деня занимание със
силов характер цели да хиперемира
мускулатурата на долните крайници,
което е естествен стимулатор на
мускулната хипертрофия!
ПРИМЕРНИ УПРАЖНЕНИЯ В
КОМПЛЕКС ЗА ГЪВКАВОСТ И СИЛА
Без допълнителни тежести :
 проприоцептивни упражнения
 флексия от ТБС от тилен лег
 екстензия от ТБС от коремен
лег
 аддукция от страничен лег

 Възстановен обем на движение
на ставата.
 Възстановен обем на бедрената мускулатура – изравнени обиколки
на симетрични места.
 Възстановена походка.
Практиката показва, че неизпълнението дори на един от тези критерии води до затруднение на прехода
към бегова работа!
КАК ОПЕРИРАНИЯТ ДА ЗАПОЧНЕ ДА
БЯГА?






гигантско ходене
полуклек на един крак
навеждане на един крак
клек с два крака до 90 г на стол

С допълнителни тежести :
 екстензия, флексия, аддукция и
абдукция на долен крайник с ластик или
пясъчна тежест
 повдигане на коляно пред гърди и
разгъване с пясъчна тежест.
Методиката на работа за мускулна хипертрофия изисква изпълнение на
3-5 серии от всяко упражнение, по 15-25
бройки в серия. Техниката на изпълнение на силовите упражнения през този
етап е с т. нар. „тройно забавена скорост”.
Целта на рехабилитацията през
11-16-а п.о. седмица е увеличаването на
мускулния обем, подобряването на силовите възможности и започването на
беговата работа.
Силовите занимания през този
етап са с различни помощни средства,
за да се избягва еднотипното мускулно
натоварване.

Все по-активно в силовите занимания се използват тренажорни уреди!
ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАБОТАТА НА
ТРЕНАЖОРНИ УРЕДИ
 Достатъчна загрявка, вкл. динамичен стречинг и аеробна част.
 Изолирана работа с всеки крак
поотделно.
 Серии с „тройно забавена скорост” с варианти „в малък работен
ъгъл” и „в пълен работен ъгъл”, последвани от серии с дозирано динамично
изпълнение.
 3-5 серии на уред, поне 15 бр. в
серия.
В повечето следоперативни програми е указан моментът за начало на
беговата работа, който е в този етап
на възстановяването. Липсват строго
фиксирани стандарти за това как да
стане въвеждането на оперирания в
бегови режим и аз ще представя следните:

СИЛОВИ ЗАНИМАНИЯ :

КРИТЕРИИ ЗА НАЧАЛО НА БЕГОВА
РАБОТА

 упражнения с тежестта на
собственото тяло
 упражнения с помощни средства
– ластици, мед.топка, сандъци, швейцарска топка
 условия от терена – стълби/ходене/
 уреди в силова зала

 Спазване на срока, указан в рехаб.
програма от оператора.
 Липса на субективни оплаквания.
 Липса на обективни симптоми
за патологичен процес в и около коляното: повишена лок. температура, оток,
излив, крепитации.

Цялата бегова програма се провежда по един дозиран стъпаловиден
начин на натоварване до постепенното достигане на пълна бегова активност. Етапите на тази програма са:
 преходен период с бягане на батут и под вода – 5-7 дни
 редуване на ходене/багане на
затревен терен – 5-7 дни
 равномерно бягане за 7-10 дни с
преминаване през 5 км тест без времеви норматив
- променливо бягане, специалнобегови упражнения, бягане с отклонения от фронталната равнина - 21-28
дни
 пълна бегова активност с преминаване през краен бегови тест.
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕГОВА РАБОТА
Без бягане на пясък, синтетично
покритие, пресечен терен, асфалт и
бягаща пътечка
През този етап не практикувам
ползването на бягаща пътека! Считам, че такова бягане води до претоварване на всички ставни и околоставни структури, дори при отлично
рехабилитирано коляно и възстановена мускулатура! За нуждите на загрявката и за аеробна активност при
такива пациенти избирам между велоергометър и крос-тренажор!
В дневната програма първо за
деня е беговото занимание, а второсиловото.
Целта на натоварванията през 1720 п. о. седмица е да се подобрят силовите възможности и да се достигне
пълна бегова активност съобразно посочената по-горе бегова програма.
ОСОБЕНОСТИ НА БЕГОВАТА РАБОТА
 5-7 КМ ОБЩА ПРОБЯГАНА ДИСТАНЦИЯ НА ЗАНИМАНИЕ
 ПОДГОТОВКА С ДЪЛБОКА МУСКУЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Медицина и Спорт
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 РАБОТА В СМЕСЕН МЕТАБОЛИТЕН РЕЖИМ
 ОСНОВНА ЧАСТ - ТРИ БЕГОВИ СЕРИИ ПО 10 МИН СЪС СБУ ПО
6-10
СЕК. ПРЕЗ 30-45 СЕК РАВНОМЕРНО БЯГАНЕ
Както установявате, въпреки разширената двигателна активност
ЛИПСВА РАБОТА С ФУТБОЛНА ТОПКА!!!
Практиката показва, че упражненията с футболна топка е правилно да
се включат едва след като възстановяващият се е направил безпроблемно
всички бегови упражнения с максимална
скорост, вкл. рязка промяна на посоката във всички равнини и подскоци
Около 20 постоп. седмица футболистът би трябвало да достигне до
изпълнението на всички бегови упражнения със субмаксимална и максимална
скорост! При безпроблемна работа в
продължение на 7 дни състезателят
следва да бъде подложен на КРАЕН БЕГОВИ ТЕСТ!
ЦЕЛ НА БЕГОВИЯ ТЕСТ – ДА ОБЕКТИВИЗИРА СПОСОБНОСТТА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ ДА ИЗПЪЛНИ ВСЯКАКЪВ ВИД
БЕГОВИ НАТОВАРВАНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ
ВЪЗМОЖНИ РАВНИНИ С МАКСИМАЛНА
ИНТЕНЗИВНОСТ!
При успешно преминаване на пълния
бегови тест следват натоварванията
след 20-ата п. о. седмица, чиято цел е
съчетаването на беговите упражнения
с елементи на футболна техника, т.е.
започва работа с футболна топка, поддържане на силовите качества и специфичната мускулна стабилизация, занимания във всички метаболитни зони.
В заниманията на терен вече се
акцентира на типични елементи от
играта, представляващи кратки максимални усилия на фона на пробягана дистанция в едно занимание от 6 - 7 км!
Мускулната стабилизация включва упражнения за проприоцептивни упражнения и такива за дълбоките мускулни
влакна на бедрата. Силовите тренировки са 2 или 3 седмично, съобразно
състоянието на футболиста.
Добър физиологичен и психологичен
ефект имат кросовите бягания на пресечен терен, непровеждани досега!
В края на този етап – около 24 – 28
седмица, при липса на противопоказания, се провежда ТЕСТОВА ТРЕНИРОВКА!
ЦЕЛ НА ФИНАЛНАТА ТЕСТОВА ТРЕНИРОВКА:
ДА СЕ ДЕМОНСТРИРАТ С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ВСИЧКИ БЕГОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ТИПИЧНИ ЗА ФУТБОЛНАТА ИГРА :
14
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 СПРИНТОВЕ, ПОДСКОЦИ
 РЯЗКА СМЯНА НА ПОСОКА
 ПОДАВАНИЯ НА ТОПКА НА ВСЯКАКВА ДИСТАНЦИЯ
- ДРИБЪЛ, ШУТИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ
 ЕДИНОБОРСТВА И „МЪРТВА ТОПКА
След успешното преминаване през
финалния тест футболистът може да
се включи в отборните занимания!
„КОГА ЩЕ УЧАСТВАМ В МАЧ?”
Това е постоянно задаваният въпрос през последния месец от възстановяването! Моят отговор на този
въпрос е, че за участие в официален мач
би трябвало да се мисли след покриване
на следните критерии:
 2-4 СЕДМИЦИ ПЪЛНОЦЕННИ ОТБОРНИ ТРЕНИРОВКИ съобразно функционалното и психологическото състояние на футболиста.
 УЧАСТИЕ В МАЧ ОТ ПО-НИСКА
КАТЕГОРИЯ – с юношески или резервен
отбор или в приятелски мач –за 45-60
МИН, НА ТРЕВНО ПОКРИТИЕ
ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА
След включването на състезателя
в стандартната отборна програма за
системно спазване се назначават:
 индивидуален комплекс от упражнения за специфична мускулна ста-

билизация 2 – 3 пъти седмично, изпълняван непосредствено преди отборните
тренировки
 поне веднъж седмично силова
тренировка в тренажорна зала за поддържане на мускулната маса и сила на
долния крайник
 криотерапия след тренировка
 контрол на състезателното
тегло
 контрол на спъпалния свод и
прецизност в избора на състезателни
обувки
 периодична и системна хондропротекция
 забрана за тренировки на синтетична или твърда настилка
 забрана за плуване в минерална
вода поне до 1 г. след операцията, а по
мое мнение изобщо!
Спазването на методичните принципи от рехабилитиращия екип и недопускането на компромиси е гаранция за
успешния край на една продължителна
колянна рехабилитация!
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Д-р Калин Михов

Д-р Мариела
Сиракова

Лечение на дегенеративна
дискова патология с
автоложна кондиционирана
плазма

РЕЗЮМЕ
Кръвно и клетъчно базираните терапии са широко използвани през
последните години за лечение в стоматологията, ортопедията,
травматологията, неврохирургията и редица други специалности.
Обогатената с тромбоцити плазма съдържа растежни фактори,
стимулиращи биологичните процеси, необходими за възстановяване на меките тъкани след травми или заболявания от пренапрежениe. Зачестяването на дегенеративната гръбначна патология
и „подмладяването” й налага търсенето на нови методи за лечение, базирани на регенеративната медицина. Въпреки широкото
приложение на различните системи за обогатена с тромбоцити
и растежни фактори плазма, не открихме публикация за интрадискалното приложение на който и да е продукт.
Arthrex ACP системата позволява бърза и ефективна концентрация
на тромбоцити и растежни фактори от автоложна кръв. Уникалната двойна спринцовка осигурява сигурно и стерилно производство
в затворена система. Предимство в интрадискалното приложение
е и отсъствието на бели и червени кръвни клетки в продукта.

SUMMARY
Application of Conditioned Autologous Plasma in the Treatment of
Degenerative Disc Disease
In recent years, the application of blood- and cell-based therapeutic methods has
become widespread in a range of medical areas, including dentistry, orthopedics,
traumatology, neurosurgery and many others. Platelet rich plasma contains growth
factors that stimulate the biological processes required for the recovery of the soft
tissues from a variety of traumas and exercise induced exhaustion. Yet, the increase
in the cases of degenerative disc disease cases, particularly among the young,
requires new therapies based on the methods employed by regenerative medicine.
In spite of the vast application of a number systems for enriching plasma with
platelet and growth factors, our search for publications on the intradiscal application
of such products has proved futile.
The Arthrex ACP system allows for a fast and effective concentration of
platelet and growth factors derived from autologous blood. The unique
double syringe of the Arthrex ACP system ensures a secure and sterile
production in a closed environment. The advantage of the intradiscal
application is the absence of white and red blood cells in the product.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: плазма, растежни фактори, arthrex ACP - система.
KEY WORDS: plasma, growth factors, arthrex ACP.

Кръвно и клетъчно базираните
терапии са широко използвани през
последните години за лечение в стоматологията, ортопедията, травматологията, неврохирургията и редица
други специалности. Все по-често е приложението им и в спортната медицина. Появиха се и високотехнологични хирургични техники като коблационната,
стимулираща увеличаването на някои
растежни фактори в третираните
тъкани, чрез което се стимулира оздравителният процес в различните структури на мускулно-скелетната система.
Нуждата от такава регенеративна
медицина е продиктувана от няколко
факта:
 Съединителната тъкан на мускулно-скелетната система и особено
тази в интервертебралните дискове
има ограничен или липсващ кръвен ток и
изключително нисък клетечен tutnover.
 Както професиолналните атлети, така и любителите искат бързо
завръщане към спортната си актив16
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ност.
 Нараства броят на възрастните
хора, желаещи да поддържат активен
начин на живот и спорт.
Една от възможностите на тази
регенеративна медицина е терапията
с обогатена на тромбоцити плазма.
Обогатената с тромбоцити плазма съдържа растежни фактори, стимулиращи биологичните процеси, необходими
за възстановяване на меките тъкани
след травми или заболявания от пренапрежение.
Тромбоцитите са фрагменти от
клетки (мегакариоцити) с живот между 5 и 9 дни. Те съдържат растежни
фактори и други молекули, контролищи зарастването на раните и хомеостазата. При активацията си те освобождават тези растежни фактори
след контакт с увредените тъкани.
Растежните фактори действат чрез
рецептори за съответните растежни
фактори, разположени върху мембраната на таргетните клетки. Активира-

нето на рецепторите води до появата
на фосфорилирани протеини, активиращи ядрените протеини и транскрипционни фактори, стимулиращи
траскрипцията на специфични гени. Резултатът е клетъчен растеж и делене
и продукция на специфични протеини.
Растежните фактори са протеини, секретирани от много различни
клетки и органи с мощен ефект върху
клетъчния метаболизъм. Всички те
имат кратък полуживот и ефектът
им е изключително в мястото на приложението им. При тромбоцитите
растежните фактори се съхраняват
в алфа гранулите им. Активацията на
тромбоцитите води до освобождаване на съдържащите се в алфа гранулите
растежни фактори: IGF-1, TGF-β1, VEGF,
PDGF, bFGF, EGF.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода от 10.2010 до 10.2011 г.
сме извършили интрадискална апли-
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
РАСТЕЖЕН ФАКТОР
IGF-1 (Инсулиноподобен
растежен фактор 1
TGF-β1
(трансформиращ
растежен фактор β)
VEGF (васкуларен
ендотелиален
растежен фактор)
PDGF (тромбоцитен
растежен фактор)
bFGF (базов фибробластен
растежен фактор)
EGF (епидермален
растежен фактор)

ФАЗА НА АКТИВНОСТ
инфламация,
пролиферация
инфламация

пролиферация,
ремоделиране
пролиферация,
ремоделиране
пролиферация,
ремоделиране
пролиферация,
ремоделиране

кация на автоложна кондиционирана
плазма (ACP - Arthrex) при 14 пациенти.
Средната възраст е била 22 години,
като 12 са били жени и 2-ма мъже. Третирани са били интервертебралните
дискове на нива L4-L5 при 10 от случаите и L5-S1 при 4. Дисковата дегенерация при всички случаи е била тип 3 по
Pfirrmann. Клиничната проява е била
лумбалгия и/или ишиялгия, неподдаваща
се на консервативно лечение за повече
от 6 седмици. Манипулациите са извършени под рентгеноскопичен контрол
при дълбока седация на пациента. При
всички пациенти е използвана системата на Arthrex с двойна спринцовка за получаване на автоложна кондиционирана
плазма. Времето за оперативната интервенция е било между 5 и 7 минути.
Постоперативното поведение е било
покой в първите 24 часа и рехабилитационна програма с постепенно нарастваща програма през следващите 2-3
седмици.
РЕЗУЛТАТИ
Клиничните резултати сме оценявали по визиално-аналоговата скала и
модифицирания въпросник на Роланд –
Морис. На първия месец са отчетени
отлични резултати при 57%, добри и
задоволителни при 29% и незадоволителни при 14%. 6-ма от пациентите са
проследени на 6-ия месец със запазване
на клиничния резултат, като при 5-има
от тях е проведено и контролно магнитно-резонансно изследване. При 4 от
контролните изследвания е регистрирана рехидратация на интервертебралния диск.
ДИСКУСИЯ
Все повече са събщенията в литературата, касаещи приложението на
различни богати на тромбоцити автоложни терапии. Дискутабилни са предимствата на една или друга система,
като се коментират различната концентрация на тромбоцити, растежни
18
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ФУНКЦИЯ
промотира пролиферацията и миграцията на клетки, стимулира матриксната
продукция
регулира клетъчната миграция, протеиназната експресия, фибронектинсвързващите
взаимодействия, терминация на клетъмната пролиферация, стимулира продукцията
на колаген
стимулира ангиогенезата

регулара протеиновата и ДНК синтезата на мястото на увредата, регулира
експресията на други растежни фактори
промотира клетъчната миграция и ангиогенезата
стимулира пролиферацията и диференциацията на епидермални клетки и стимулира
ангиогенезата

фактори, наличието на бели кръвни
клетки или хемолизирани еритроцити
и други.
Зачестяването на дегенеративната гръбначна патология и „подмладяването” й налага търсенето на нови
методи за лечение, базирани на регенеративната медицина. Отсъствието
на кръвоносни съдове, както и пълната
изолация на нуклеус пулпозус в интервертебралния диск обуславя забавения
или липсващ отговор на регенеративните промени. Наскоро публикуваното
(8 юли 2010 г. Spine, Bianco JF) проучване показва съизмеримото количество
и характеристика на мезенхималните
стволови клетки, намиращи се в дегенеративния човешки нуклеус пулпозус с
тези от костния мозък на същия индивид. Именно това изследване обезсмисля терапията със стволови клетки и
акцентира върху факторите на обкръжаващата клетките среда и биомеханичните сили.
Въпреки широкото приложение
на различните системи за обогатена
с тромбоцити и растежни фактори
плазма, не открихме публикация за интрадискалното приложение на който
и да е продукт. Акцентирането върху
средата, обкръжаваща стволовите
клетки, налични в дегенеративния диск
и мощния локален стимулиращ ефект на
доставените чрез тромбоцитите растежни фактори, насочи нашето внимание към този аспект на регенеративната медицина. При избора на системата
за получаване на богата на растежни
фактори плазма се ръководехме както

от бързината и рентабилността на
системата, така и от по-важното за
нас отсъствие на левкоцити и хемолизирани еритроцити (пълната изолация
на нуклеус пулпозус от имунната система), характерни за другата налична на
пазара в България система на Харвест.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарастващата честота на дегенеративната гръбначна патология
и зачествяването й при млади хора,
активно и/или професионално занимаващи се със спорт, налага търсенето
на алтернативно биологично лечение.
Насърчителните ни ранни резултати
стимулират по-задълбоченото проучване и анализ на сложните биохимични
и клетъчни промени, характеризиращи
дегенеративния диск.
Arthrex ACP системата позволява
бърза и ефективна концентрация на
тромбоцити и растежни фактори от
автоложна кръв. Уникалната двойна
спринцовка осигурява сигурно и стерилно производство в затворена система.
Предимство в интрадискалното приложение е и отсъствието на бели и червени кръвни клетки в продукта.
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Травми в художествената
гимнастика и възможности за
тяхната превенция
Д-р Мариела Сиракова

РЕЗЮМЕ
Анализ на спортния травматизъм в художествената гимнастика за
един период от над 20 години в международен мащаб. Най-често срещаните травми и изменение на вида и характера на травматизма
през годините. Причини за възникването на травмите и възможности за тяхната превенция.

SUMMARY
Traumatism in rhytmic gymnastics and possibilities of prevention
The following article is an analysis of the injury patterns in rhythmic gymnastics
on an international scale over the last twenty years. I shall expound on the
most frequent traumas, the changes in the overall patterns of traumatism in
this sport, the reasons for the injuries and the possibilities of prevention.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Спортен травматизъм и микротравматизъм, превенция, гимнастички, художествена гимнастика.
KEY WORDS: sport traumatism, microtraumatism, prevention, gymnasts, rhythmic gymnasts.

През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване
на травматизма в повечето спортни дисциплини. По своята честота
спортните травми заемат най-голямо място сред общата заболеваемост в спорта.
Подобна тенденция е валидна и за
такъв красив и артистичен спорт,
какъвто е художествената гимнастика. С динамичното развитие на
спорта и поставянето на все посложни, но атрактивни упражнения
и елементи с многократна повторяемост, изискващи невероятна гъвкавост, се стигна до увеличаване на
травматизма.
Анализът показва, че за изминалите години травматичните увреждания в гимнастиката не само са се увеличили по честота, но се е променил
и техният характер. През периода
1990-2000 г. с висока честота се срещат следните травматични увреждания:
 Травматични увреждания на
колянна става:
тендинити и инсерционити на
колатералните връзки и на сухожилието на пателата на коляното; руптура на мениск – в гимнастиката има
прекалено много движения с ротация
в коляното на опорен крак; хондромалация на пателата - най-често в резул20
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тат на микротравматизъм и чести
спадания на колене; луксация и сублуксация на пателата – дължащи се обикновено на прекалено халтави стави,
на висок стоеж на капачката или на
слабост на четириглавия мускул.
 Дисторзия на глезенната става с или без руптура на лигаменти –
най-често се получава при отпуснати
крака по време на тренировка.
 Стрес-фрактури на метатарзални кости на ходилото - от пренапрежение на костта и нарушаване
на кръвоснабдяването в засегнатата
зона.
 Сколиоза на гръбначен стълб
- в резултат на мускулен дисбаланс
вследствие бързия костен растеж и
сравнително неадекватната мускулна маса през периода на израстване
на организма. При неправилна работа
с едностранно натоварване на корпуса и крайниците сколиозата се увеличава, но при правилна работа и ЛФК
може и да не се задълбочава.
 Травмите на ахилесовото сухожилие. Най-често срещана е ахилодинията - възпаление на сухожилието в
резултат на пренапрежение и претоварване, особено когато в ежедневните тренировки се практикуват
много и различни видове отскоци. За
този вид травми е много важен теренът, на който се тренира. Колкото

теренът е по-твърд, толкова по-вероятни са контузиите.
 Болест на Scheuermann. Най-често се засягат торакалните прешлени, но в гимнастиката не е рядкост
и засягане на лумбалните прешлени
поради това, че те са подложени
на екстремно натоварване. Основна роля за развитието на болестта
имат фактори от травматично естество, но също така и нарушение
на хормоналното равновесие.
 Апофизит на os. ischiadicus, където е залавното място на мускули
на бедрото. Травмата е в резултат
на пренапрежение и преразтягане.
Двадесет години по-късно, от
2000-2010 г., се наблюдава изменение
в характера на травматизма в художествената гимнастика.
На преден план излизат травматичните увреди на гръбначния стълб
- най-често в лумбо-сакралния и торако-лумбалния сегмент. Това са зоните,
подложени на най-голямо пренапрежение при упражненията за гъвкавост.
Най-често дискови протрузии, дискови хернии, луксации и сублуксации на
малките интервертебрални стави,
както и преразтягане на връзки и мускули, разположени по протежението
на гръбнака.
• На второ място по честота са
травматичните увреждания на тазо-

бедрената става. Докато в миналото се срещаха повече инсерционити
и тендинити на мускулни групи на бедрото и таза, сега зачестяват травмите в самата тазобедрена става
с развитието на фемуро-ацетабулен импиджмънт на ставата, ранни
дегенеративни промени в ставния
хрущял, частични руптури на labrum
acetabuli и други. Тези травми се получават в резултат от изпълнението
на специфични елементи с ротация в
тазобедрена става.
Причините за травматичните
увреждания и възможности за тяхната превенция.
 Твърде ранната спортна специализиция. В ранна детска възраст
повторяемостта на определени
сложни елементи може да доведе до
микротравматични увреждания на
опорно-двигателния апарат. Важно
условие за превенция е младите треньори да бъдат добре обучени, да познават спецификата на травмите.
Да се знае, че в периода на усилен растеж костите нарастват по-бързо от
мускулите и сухожилията, получава се
дисбаланс. Това създава предпоставка
за травматизъм.
 Недостатъчно детайлизиран
подбор на гимнастички. Изключително важен момент е селекцията на
гимнастички за различните видове
национални гарнитури. Известно е,
че в художествената гимнастика се
подбират възможно най-гъвкавите
деца и това качество е голямо предимство в спорта. Но обикновено
тази гъвкавост е съпроводена с халтавост на ставите както на крайниците, така и на гръбначния стълб,
което от своя страна предразполага
към по-чести травми.
Важен момент при подбора на
гимнастичките е те да нямат вродени аномалии. Обикновенно в началото
те нямат клиническа изява и по тази
причина не се откриват. Това налага
да се търсят активно възможни аномалии, които биха увредили здравето
на гимнастичките при интензивни
физически натоварвания с необходимите клинични и образни изследвания
- рентгенови снимки, МРТ и други.
 Недостатъчна обща физическа
подготовка и недостатъчно загряване. В последните години с налагането
в съчетанията на гимнастичките
на висока интензивност и динамика
се осъзна необходимостта от ежедневно провеждане на достатъчна

по обем и качество обща физическа
подготовка. Повишаването на общата издържливост е важна и неотлъчна част от спортно-тренировъчния
процес. В това отношение много
добре се отразяват на състезателките лагерите за високопланинска
общофизическа подготовка, които се
провеждат два пъти в годината на
Белмекен.
 Режим на тренировките. Дългите и интензивни тренировки в
млада възраст водят до натрупване
на умора, намаляване на координацията и концентрацията, а оттам до
риск от сериозни контузии. Необходимо е да бъдат фиксирани оптимални
за съответната възраст и етапа на
спортна подготовка часове за тренировка и почивка. Спортно-състезателният календар трябва да бъде
изготвен така, че състезателките
да имат достатъчно време след участие на състезание за почивка и възстановяване.
 Поставянето в съчетанията
на прекалено много елементи с гъвкавост на тялото, които при многократна повторяемост могат да
доведат до травми, трябва да се
редуцират.
 Непълноценно и нерационално
хранене. Добре известна е връзката
между храненето и някои патологични състояния при спортистки. В художествената гимнастика начинът
на хранене е изключително важен за
поддържането на оптимално тегло и
работоспособност. Много от гимнастичките се хранят оскъдно и непълноценно, приемат малко количество
хранителни вещества и течности,
а това се отразява неблагоприятно
върху опорно-двигателния апарат кости, мускули, сухожилия и стави.
 Непълноценно медикаментозно възстановяване. В елитния спорт,
в това число и в гимнастиката, е
немислимо извършването на високо
интензивни физически натоварвания без адекватно медикаментозно
възстановяване. То има съществено
значение за компенсиране на загубите
от минерали, витамини и други биологично активни съставки. Приемането на хранителни добавки трябва
да бъде строго индивидуализирано в
зависимост от конкретните нужди
на всяка състезателка, като се спазва
принципът за безвредност и безопасност на продуктите.
Недостатъчно
физикалното
възстановяване също има важно

значение. Ежедневните интензивни физически натоварвания водят
до натрупване на умора във всички
мускулни групи. Спортният масаж,
релаксацията на мускулите и упражненията за стречинг са задължителни за успешно възстановяване
и предотвратяване на травмите.
Изключително положителен ефект
оказва комплексното физикално възстановяване с топлинни, водни и физиотерапевтични процедури, което
се извършва един път седмично. Физикалното възстановяване съдейства
не само за премахване на умората, но
повишава адаптационните способности и имунобиологичната защита
на организма.
Наред с другите физикални методи, плуването може също да се използва като средство за възстановяване
на спортистките и за профилактика на заболяванията и травмите на
гръбначния стълб.
 Ранно връщане към спортносъстезателна дейност. Включването
в тренировъчния процес на реконвалесцентни състезателки, както и на
недоизлекувани след травми и/или
хирургични интервенции води до увеличаване на срока на възстановяне.
 Неизползване на лични предпазни средства по време на тренировка.
Използването на наколенки, пояси, глезенки и всякакви други ортези може
да предотврати някои травматични увреждания и да намали болката и
напрежението.
 Терени за тренировки и състезания. Тренирането на твърди
терени, върху килими без подиум и
субконструкции предразполагат към
сериозни травми на долните крайници.
В заключение искам да подчертая
необходимостта от извършване на
ранна и задълбочена профилактика с
активно търсене на травматични
увреди. Ранното откриване на патологични промени, които все още нямат клинична изява, е от съществено
значение за ефекта на последващото
лечение на спортните травми.
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Ролята на мотивацията за
повишаване ефективността
в спортната дейност

РЕЗЮМЕ
В съвременната спортна дейност формирането на реално действаща мотивация е от съществено значение. Познаването на
особеностите на потребностно-мотивационната сфера на спортистите оказва положително въздействие при подготовката им
и участие в състезания. В учебно-тренировъчния процес подобряването на мотивацията е необходимо да се изгражда успоредно с
усъвършенстване на физическото и техническото майсторство
на спортистите.

SUMMARY
Motivation and Its Role in the Effectiveness of Sport
The formation of an attitude of high motivation is an essential part of
contemporary sport. Knowing what athletes need and what motivates
them has a positive effect on both athletic training and performance.
Athletes’ motivation should increase throughout the education and training
process as physical abilities and technique improve.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Мотивация, потребност, спортна дейност, ефективност.
KEY WORDS: Motivation, needs, sport, effectiveness.

Мотивацията (Motivation) във
всяка една дейност стимулира хората към целенасочени действия,
свързани със задоволяване на техните потребности и постигане
на определени резултати.
Всяка потребност може да
бъде удовлетворена по различен
начин, в зависимост от спецификата на дейността и в рамките
на конкретните условия на живот.
Обикновено обстоятелствата налагат правилния избор за определено действие. Тогава решението
произлиза от само себе си и дори
без ясно осъзнаване на процеса.
Мотивите са подбудите, на които се позоваваме, и те са твърде
много във всекидневието. Когато
обясняват подбудите си, хората
са склонни да се позовават на мотиви. За тях е валидно следното
определение: Според Б. Минчев
мотивът е вид подбуда, функционираща на съзнателно равнище.
Съдържанието на мотива може
да е предмет, ценност, дейност,
склонност, която се изразява с
22
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думи. Индивидът е убеден, че осъзнаваното съдържание на мотива
има причинно действие върху неговите преживявания и действия.
В тази връзка, когато се говори за мотивация, обикновено
се задават следните въпроси:
кои са факторите, които дават
енергия на човешкото поведение;
кое направлява човешкото поведение и как може да се поддържа
то? Несъмнено потребностите,
желанията и очакванията дават
енергия на човешкото поведение.
Чрез мотивацията човек се доближава до целите си. Постигането
на целите оформя поведението,
човек се зарежда с енергия, която
по същество е обратната връзка
към потребностите, желанията и
очакванията. Най-известните теории в тази област са на Х. Марей,
на Ейб. Маслоу, на Д. Маклилънд и
на Ф. Хърцбърг. Според теорията
на Х. Мърей разнообразието от
потребности може да мотивира
поведението на човека за определено време. Трябва да се има

МОТИВАЦИЯТА
се отнася до това, което
кара хората да се движат.
Тя е това, което ги кара да
действат или да се държат
по определен начин. Да
бъдеш мотивиран, означава
или да искаш да отидеш
някъде по собствено желание или да бъдеш окуражен
с всички налични средства,
да тръгнеш целенасочено
и да постигнеш успех при
пристигането си.
Майкъл Армстронг
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Фиг. 1

Форми за
мотивиране в
спорта.

предвид, че потребностите се
променят в резултат на опита
и познанието на хората. Изследователят Маклилънд счита, че
хората имат три много важни
потребности - от власт, от постижение, от обвързаност. Мотивацията на хората и поведението
може да се изгражда на тяхна основа. Според друга теория на Хърцбърг мотивацията се предизвиква от две групи фактори. Едната
е свързана с конкретната среда
на труд — работни условия, контрол, заплащане. Втората група
носи удовлетвореност от труда.
В нея се включват потребностите от постижения, които стимулират хора да работят по-добре,
качествено и усърдно.
В
съвременната
спортна
дейност формирането на силно
действаща мотивация е от изключително значение. Познаването на особеностите на потребностно-мотивационната сфера на
спортистите оказва положително
въздействие при подготовката и
участието в състезания. В учебнотренировъчния процес подобряването на мотивацията е необходимо да се осъществява успоредно
с физическото усъвършенстване
24
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и техническото майсторство на
спортистите. Необходимо е да се
отбележи, че според изследователя Мърей всяка потребност има
два аспекта, изразяващи се в това
- какво е нейното направление и
каква е нейната сила.
Мотивите, подтикващи младите хора към избор на определен
вид спорт и свързаните с това
тренировъчна и състезателна
дейност, са с динамична характеристика и имат определена насоченост:
1. Водещи мотиви за занимаване със спортна дейност.
 Биологична потребност от
двигателна дейност.
 Удовлетвореност от оформянето на красиво и хармонично
тяло.
 Стремеж към демонстриране на собствени изяви в трудни и
екстремни ситуации.
 Амбиция към постигане на
високи резултати по време на
състезателна дейност и стремеж
към победа.
 Потребност от самоутвърждаване, стремеж към обществено признание и слава.
 Материални потребности.
2. Допълнителни мотиви за

практикуване на спортна дейност.
 Потребност от занимания
със спорт чрез осъзнаване социалната значимост на спортната
дейност.
 Стремеж на спортуващия
да бъде по-здрав и силен от другите.
 Необходимост от спортна
дейност с цел преодоляване трудностите в живота.
 Потребност от клубна и национална принадлежност.
В спорта могат да бъдат приложени разнообразни форми за мотивация (фиг. 1).
Всички фактори за мотивация могат да бъдат разделени
на материални (икономически) и
нематериални (неикономически)
стимули. При висококласните
спортисти мотивиращите фактори имат отношение освен към
усъвършенстване на спортната
форма, по-доброто финансиране,
както и към социално-битовите
условия и микроклимата в отбора,
което ще се отрази върху жизнения
им стандарт. Поради това, паралелно със системата за материално стимулиране, е необходимо да
бъде разработена и такава за не-

материална мотивация, насочена
към удовлетворяване на психологическите и неикономическите потребности. От спортната практика е известно, че участието в
състезания оказва силно въздействие върху психиката на спортиста
и върху физическото му състояние, което дава отражение върху
неговата мотивация. В случаите,
когато тренировъчният и състезателният процес се провеждат,
без да се отчитат особеностите на психиката на спортиста и
свързаната с това мотивация, се
наблюдава застой в спортното му
развитие. В резултат на допуснати грешки в методиката на подготовка на спортистите у тях
може да се формира неадекватна
мотивация, вследствие на което
да се наруши емоционалната им
устойчивост.
Учебно-тренировъчният процес е необходимо да
бъде планиран така, че да се отчитат индивидуалните особености
на спортистите и да се формира
мотивация за постигане на високи
спортни резултати, както и непрекъснат стремеж към победа.
Положителната
мотивация
е насочена към поощряване на
спортистите за високи спортни
постижения, докато отрицателната се състои от система за наказания и различни видове санкции за
неудовлетворителни резултати и
нарушаване на дисциплината (неспазване на правилата и спортния
режим). Преценката кой подход да
преобладава се решава в зависимост от значимостта на спортното състезание и целите, поставени пред отделния спортист или
отбор. Мотивацията трябва да
бъде осмислена (преценена) и съответстваща на резултатите.
Трябва да се има предвид, че тя
може да има и негативен ефект в
случаите, когато се прилагат предимно санкции.
В спорта мотивацията се формира от вътрешните и външните желания за постигане на определени резултати. Вътрешната
мотивация се проявява, когато
спортистите са амбицирани да
постигнат нещо, което предизвиква удовлетворение у тях. Тя
зависи от темперамента, чертите на характера и различни други

фактори. Външната мотивация
настъпва, когато състезателите
се мотивират от финансови стумули, оценка за тяхното представяне и др. Източниците на мотивация при спортистите зависят
предимно от особеностите на
психиката и характера на всеки състезател. Важна роля имат
стремежът към успех и признание,
общуването в колектив, както и
изявата на индивидуалните възможности за двигателна дейност.
Напоследък все по-често се говори за необходимостта от индивидуално стимулиране на спортистите, както и за колективното
(сегментирано) стимулиране на
отделни отбори (в спортните
игри), получаващи висока оценка
на постиженията. Отделните
спортисти имат различни потребности и интереси, поради
което индивидуалната форма на
мотивиране добива все по-голяма
популярност.
В практиката се среща и така
нар. форма на лична мотивация,
базирана на вътрешните стимули. Такива могат да бъдат: интерес към спортната дейност като
цяло; радост от практикуването
на даден вид спорт; удоволствие
от постигнати успехи; признание
на собствената дейност като
необходима за обществото и др.
В тази връзка още при първоначалния избор на определен вид
спорт младият човек трябва да
бъде ориентиран и мотивиран
за спортуване. В началния етап
на спортната дейност високото
ниво на мотивация е наложително, тъй като спортистът трябва
да преодолее бариерата на дискомфорта и да се стреми да преодолява умората и напрежението
в тренировъчния и състезателния
процес. Поносимостта към натоварване също може да бъде силен
мотив, който да подбужда спортиста към определени действия.
Впоследствие с възрастовото
развитие на спортуващия мотивацията все повече се превръща в
осмислен процес, който има своя
решителен дял при постигането
на високи спортни резултати.
Личната мотивация на
треньора и неговото отношение към работата оказват пря-

ко влияние върху спортистите.
Взаимовръзката между треньор
и състезател по отношение на
мотивацията се явява сериозна предпоставка за подобряване
на резултатите. Според автора
Самоукина, Н. Б., в някои случаи
треньорът предава (проектира)
собствената си мотивация върху
своите спортисти, смятайки, че
потребностите, които стимулират за работа самия него, трябва
да присъстват и в състезателите му. Определянето на потребностите, които са от значение
за спортистите и организирането на мероприятия за тяхното
мотивиране, е необходимото
външно условие за активиране и
поддържане на механизма за лична мотивация. В действителност
именно той е най-ефективен в
цялостната мотивационна система. Ако се познават реалните
интереси и желанията на спортистите и се разработи система за
мотивация, която да отговаря на
тези потребности, от една страна, между ръководството, и от
друга страна, между треньорите
и спортистите, може да възникне
ползотворно сътрудничество.
Потребностите на спортиста
за самоизява и реализирането на
положения труд в тренировките
се отразява положително върху
ефективността на тренировъчния процес. Добре мотивираният
спортист по-лесно понася тренировъчните натоварвания и поефикасно реализира поставените
му задачи от треньора. От друга страна по време на участие в
състезание силната мотивация се
явява определящ фактор за постигане на високи спортни постижения.
Доминиращите мотиви служат за стимулиране активността на спортистите и се променят през определени етапи от
спортното им развитие. В началния етап на спортната подготовка мотивиращите фактори за
изява не са така осъзнати, както
при високото спортно майсторство. Впоследствие, натрупвайки
опит, спортистът си поставя за
разрешаване задачи, чрез които да
преодолее трудностите и да постигне по-голямо съвършенство.
Медицина и Спорт
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С ПОРТНА ТРЕНИРОВКА
и стимулира интелектуалните,
моралните, волевите и физическите усилия на спортистите,
свързани с постигането на конкретни високи цели. Мотивите
са важно средство за преднамерено ругулиране на индивидуалната
дейност, тъй като хората проявяват стремеж към задоволяване
на своите потребности и нагласи. За спортистите мотивите се
явяват движеща сила на техните
преживявания и поведение по време на тренировъчната и състезателната дейност. Чрез тях занимаващите се със спорт придават
насоченост на амбициите си и се
стремят да постигат успех в своя
спортен път.

При висококвалифицираните спортисти мотивите за постигане на
успех са по-силно изразени, отколкото при спортистите с по-слаба
квалификация и като цяло определят смисъла на техните действия.
Като ефикасен подход се счита
да се отдава значение на постъпващата иформация относно възможностите на противниковите
състезатели. Това внася необходимото самочувствие в състезателите, мотивира ги за борба с противника и е важна предпоставка
за постигане на значими успехи.
Някои автори, изследващи
спортната мотивация (А. Пилоян,
А. Ц. Пуни и др.), посочват различни степени на мотивация. Според
тези автори потребностите и
мотивите могат да бъдат осъзнати, неосъзнати или полуосъзнати.
По правило поставените високи
цели в спорта са осъзнати и те са
като резултат на осмислена дейност. В този процес спортистът
се стреми в най-добра степен да
се приспособи към характерните
изисквания на спортната дейност
и нейните специфични особености. При силна мотивация това
е възможно да се постигне със
собствени способности и адап26
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тиране към тези особености. Във
връзка с това, поставените цели
се явяват като регулатор на активността и оказват съществено влияние въху мотивацията и
избора на конкретни средства за
постигане на желания резултат.
Може да се каже, че в общата
структура на спортната дейност
мотивацията е призвана да бъде:
 Базов механизъм в учебно–
тренировъчния процес.
 Поддържаща високото ниво
на активност в тренировъчната
и състезателната дейност.
 Регулираща
активността
при използване на различните
средства и методи за постигане
на желаните резултати.
В заключение може да се отбележи, че като съвкупност мотивацията в спортната дейност се
оформя от потребностите, мотивите и целите. Ако приемем, че
потребностите се явяват източник на активност, то мотивите
са мощен фактор, придаващ определена насоченост върху действията на спортиста за задоволяване
на конкретните потребности и
амбиции. Регулиращата сила на
мотивите се проявява в тяхното
активно влияние, което поддържа
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С ПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Д-р Здравко П.
Тарълов

Д-р Здравко З.
Тарълов

Серумни имуноглобулини
при системно тренирани
спортисти в младежка
възраст

РЕЗЮМЕ
Доказано е, че повишена физическа активност оказва влияние върху имунния статус, което може да е отговорно за намаляване на
заболяваемостта. От друга страна е добре известно, че интензивните тренировки водят до имуносупресия. Този тип имунен
отговор е изследван в голям брой проучвания, за разлика от дългосрочния ефект на системни тренировки върху имунната функция.
Целта на настоящето проучване бе да се оцени имунният статус
чрез измерване на серумните концентрации на IgA, IgG и IgM при
млади, здрави атлети, практикуващи различни видове спорт, и да
се сравнят резултатите с контролна група от нетрениращи лица.
Бяха взети кръвни проби от 582 системно трениращи спортисти (възраст 14,01±1.47 години; тегло 56.35±011.81 кг и ръст
164.9±12.53 см, спортен стаж 3.44±0.73 г., X±Sx), разделени в
7 групи, в зависимост от практикувания спорт: лека атлетика
(n=66), плуване (n=70), гребане (n=143), вдигане на тежести
(n=40), борба (n=149), футбол (n=90) и други спортове (n=24).
Изследваните лица тренираха 1-2 пъти дневно, 5-6 пъти в седмицата (9 тренировки седмично). Контролната група се състоеше
от 61 нетренирани лица (на възраст 14.12±0.43 години). Кръвните
проби бяха взимани от кубиталната вена при покой и бяха измерени
нивата на IgA, IgM и IgG в g/l. Серумните концентрации на IgA при
спортисти беше значително по-високи в сравнение с контролната група (1.96±0.03 и 1.39±0.10 g/l, р<0.001), докато обратният
ефект се наблюдаваше при IgM – те бяха значително по-високи при
нетренираните лица (1.23±0.09 и 1.05±0.02 g/l, р<0.01). Серумните нива на IgG бяха по-високи при трениращата група (12.37±0.16
и 11.06±0.44 g/l, р<0.01). Средните стойности на всички подгрупи
от спортисти бяха в референтните граници. Най-високите IgA
концентрации бяха измерени при лекоатлети, а най-ниски – при плувци. Най-високите концентации на IgM отново се установиха при
лекоатлети, а най-ниски - при щангисти. Най-високите IgG концентрации имаха футболисти, а най-ниските - щангисти. Получените
резултати потвърждават директната връзка между системното
физическо натоварване при подрастващи и серумния имуноглобулинен статус.

SUMMARY
Serum immunoglobuline profile in regularly trained young athletes
The immune system has been proved to respond to increased physical
activity, which can account for the exercise-related reduction of morbidity.
On the other hand, intense exercise have repeatedly been shown to cause
immunosupression. This type of immune response is investigated in a
great number of studies unlike the effect on long-term training on the
immune function. The aim of the present study was to assess the immune
status by measuring the serum IgA, IgG and IgM concentrations of young
healthy athletes practicing different sports, and compare the results
obtained with those of a control, non-trained group. Blood samples were
taken from 582 regularly trained sportsmen ( age 14.01±1.47 years;
weight 56.35±11.81 kg; height 164.9±12.53 cm, X±Sx), practicing
seven groups of sports: track and field athletics (n=66), swimming
(n=70), rowing (n=143), weight lifting (n=40), wrestling (n=149),
footbаll (n=90), and other sports (n=24). Length of sports practice
was 3.44±0.73 years. These subjects trained 1-2 time 90 minutes daily
5-6 days a week (9 training weekly). The control group consisted of 61
non-trained subjects ( age 14.12±0.43 years). The samples were drown
from the cubital vein at rest and the IgA, IgM and IgG concentrations
(g/l) were determined. Serum IgA concentrations in sportsmen were
found to be higher than these in the control group ( 1.96±0.03 vs.
1.39±0.10 g/l, p<0.001), whereas the opposite was true for the IgM
levels – the where higher in the non-trained control group (1.23±0.09 vs.
1.05±0.02 g/l, p<0.01). The serum IgG levels were higher in the blood
samples obtained from the trained group (12.37±0.16 vs. 11.06±0.44
g/l, p<0.01). The mean values of all subgroups of sportsmen were
found to be within the normal ranges. The highest IgA concentrations
were found in track and field athletes, and the lowest - in swimmers. The
highest concentrations of IgM were also found in track and fields athletes,
and the lowest – in weight lifters. The highest concentrations of IgG were
measured in football players, and the lowest – in wrestlers. These data
obtained confirmed the direct link between long-term physical training at
pubescence and the serum immunoglobulin pattern.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Имунитет, имуноглобулини, тренировка, спорт, футбол.
KEY WORDS: Immunity, immunoglobulins, exercise, sport, foоtball.
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Имуноглобулините (Ig) са белтъци, които имат функция на антитела. Електрофоретично те се
придвижват в зоната на гама и/
или бета-глобулините. Синтезират
се в медуларната част на лимфните възли от плазмоцитите, които
произхождат от В-лимфоцитната популация. Имуноглобулините
обуславят хуморалния имунитет
в организма. В кръвната плазма
се намират около 50% от общия
pool на Ig. Изградени са от 2 типа
вериги – леки (L, light), които са
еднакви за всички класове Ig и тежки (H, heavy), специфични за всеки
отделен клас Ig. Общата формула
на имуноглобулиновата молекула е
(L2H2)n. Имуноглобулините се разделят на 5 класа – A,M,G,D,E, които
от своя страна се делят на подкласове. Нивата на имуноглобулини A,
M, G в кръвната плазма се покачват при някои системни заболявания като колагенози, ревматоиден
артрит, язвен колит. При остри и
подостри възпалителни процеси се
повишават предимно стойностите на IgM, а при хронични възпаления – тези на IgA и IgG.
Известно е, че повишената физическа активност повлиява имунната система на оганизма. Съществуващите данни в литературата
в тази насока на пръв поглед са
противоречиви – от една страна,
се съобщава, че физическото натоварване стимулира имунитета
(неспецифичен и специфичен), с което намалява риска от остри възпалителни заболявания(20,33), а, от
друга – че интензивната физическа
работа предизвиква имунодепресия
и във връзка с това активно спортуващите имат по-висока инфекциозна заболеваемост в сравнение
с неспортуващите, особено от
остри респираторни заболявания

(35). Реакцията на имунната система зависи от редица фактори, в
това число и от нивото на спортната подготовка, типа (остро/
хронично), интензитета и продължителността на натоварването
(3,10,32,39). Редица изследвания
върху спортисти и неспортуващи
показват, че острото физическо
натоварване незначително повлиява серумните концентрации на
имуноглобулините им (1,5,31,38).
Други изследователи намират значима транзиторна супресия на
имунната система, преценена чрез
намаляване концентрацията на серумните имуноглобулини и количеството на отделяния секреторен
IgA (7,8,13,17,19,30,40). В трета група изследвания пък се установява
нарастване на концентрацията на
някои или дори на всички субкласове на серумните имуноглобулини
като резултат от остро, еднократно физическо натоварване
(10,14,27,30,44).
Надделява схващането, че в повечето случаи еднократното натоварване е свързано с намаляване на
имунната реактивност. Повтарянето му след определен кратък период от време обикновено заварва
имунната система все още депресирана, така че спортисти, които
тренират ежедневно, независимо
от обема и интензивността на
тренировката, перманентно имат
по-ниски нива на имуноглобулините
в серума в сравнение с нетрениращите (35). При такива случаи, след
неколкодневни състезания или тренировки, се установява и намалена
продукция на слюнчния секреторен
имуноглобулин А (16,41,42). Без да се
намира промяна в количеството
на В-лимфоцитите след натоварването, се предполага, че намалява
тяхната възможност да произвеж-

дат IgA, IgM и IgG. Вследствие на
това се допуска, че потискането
на хуморалния имунитет има изцяло функционален характер (35).
Други изследвания сочат, че острото интензивно натоварване на
организма с ангажиране на големи
мускулни групи само по себе си не
води до имуносупресия, но предизвиква манифестен имунен отговор
в случай на неговото повтаряне
(23,29). Oписва се и намаляване на
серумните нива на IgA, IgM и IgG в
резултат на продължителни тежки
тренировки, водещи да преумора и
претренираност (21,22).
За разлика от голямото количество изследвания, посветени на влиянието на острото натоварване
върху имунния статус, сравнително
по-малобройни са проучванията върху промените в имунитета при хронични натоварвания, на каквито са
подложени активните спортисти
от различни възрастови групи в периода на тяхната подготовка(43).
Лонгитудинални проучвания показват намаляване на серумните
концентрации на IgA, IgM и IgG
(2,6,9,15,36) или на секрецията на
слюнчния sIgA, който е важен протектор на лигавицата на горните
дихателни пътища срещу инфекциозни агенти (8,18). Съществуват и
лонгитудинални изследвания, при които не се установява повлияване на
показателите на хуморалния имунитет след продължителен период на
повтарящи се физически натоварвания при хора (25,38) или експериментални животни (12). Някои проучвания дори показват нарастване
на концентрацията на серумните
имуноглобулини като резултат от
системно повтарящи се физически
натоварвания (4, 20, 24, 26, 28).
Влиянието на хроничното физическо натоварване върху имунитета се изучава добре и в cross
sectional-тип изследвания, в които
се сравняват стойностите на
показателите на имунитета на
лица, активно ангажирани в продължение на години със спорт и на
нетрениращи контроли в условия
на покой. Но тези изследвания са
свързани главно с търсенето на
различия във функцията на неутрофилните клетки, в активността
на NK клетките (natural killer cell
activity) (37) или в лимфоцитния
пролиферативен отговор между
трениращите и контролните групи (34). Малко проучвания са посМедицина и Спорт
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ветени на сравнителния анализ на
серумните концентрации на имуноглобулините при активно спортуващи в продължение на години
младежи в пубертетна възраст и
неспортуващи контроли.
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цел на настоящето изследване
е да се оценят и сравнят някои от
показателите на хуморалния имунен
статус, като се съпоставят серумните IgA, IgM, IgG концентрации на
широк контингент системно тренирани спортисти от различни видове спорт в пубертетна възраст,
с тези на неспортуващи момчета
и се потърсят зависимости между
стойностите им и типа на практикуваното при тренировките натоварване, специфично за конкретния
спорт.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на проучването: Бяха
изследвани 582 високотренирани
спортисти от спортното училище
в Пловдив, на възраст 14.01±1.47 години, с ръст 164.90±12.53 см, телесна маса 56.35±11.81 кг и със спортен
стаж 3.44±0.73 години (X±Sx) (таблица 1). Всички изследвани лица преминаха задълбочен лекарски преглед,
както и лабораторни анализи. В изследвания контингент са включени
само клинично здравите, с нормални
стойности на лабораторни показатели за наличие на възпалително заболяване (СУЕ, С-реактивен протеин) и чернодробни проблеми (АсАТ,
АлАТ). В зависимост от практикувания вид спорт те бяха разпределени в 7 подгрупи: лекоатлети (n=66),
плувци (n=70), гребци (n=143), борци
(n=149), щангисти (n=40), футболисти (n=90) и практикуващи други
спортове – гимнастика, акробатика, тенис на маса, тенис на корт
(n=24).
Контролната група се състои
от 61 неспортуващи младежи, на
възраст 14.12±0.43 години, с телесна
маса 57.01±1.79 кг и ръст 163.80±3.43
см. Няма статистически значима
разлика в стойностите на изброените показатели между експерименталната и контролната група.
В течение на индивидуалния
спортен стаж спортистите са
тренирали 5-6 дни в седмицата,
един или два пъти на ден по около
90 минути (9 тренировки седмич30
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но). Физическата активност на
контролната група в последните
3-4 години се изразява в до 2 занимания по 45 минути седмично
– умерено натоварване в рамките
на часовете по физкултура в училище.
ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА
БИОЛОГИЧНИЯ МАТЕРИАЛ
Кръвните проби бяха вземани
от кубиталната вена на всяко изследвано лице сутрин, между 7.00 и
9.00 часа, в седнало положение, при
спазване изискванията EPTRV при
IFCC (11) и 48 часа след последната
тренировка. Пробите бяха събирани в Sarstedt (Germany) затворена
система. Серумната концентрация
на IgA, IgM и IgG беше определяна на анализатор Optima (KONE,
Finland) чрез имунопреципитация на
полиетиленгликол (PEG) и нефелометрично отчитане в UV областта
на 340 nm на получения имунопреципитат с китове, съдържащи съответно anti-IgA, anti-IgM и amti-InG
антитела (кат.No: 980695, 980694,
980693, KONE, Finland).
СТАТИСТИКА
Беше използван Stat View 4.51
статистически софтуер (Abacus
Concept Inc., U.S.A.). За оценка на
достоверността на статистическите разлики се приложи ANOVAfactorial анализ. Данните са представени като mean±SEM.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Получените резултати за стой-

ностите на IgA, IgM, IgG са представени на фигура 1. Разпределението
на резултатите по вид практикуван спорт е показано на таблица 2.
Разпределението на стойностите на концентрацията на серумния
IgA в отделните подгрупи е представено на фигура 2. При всички
подгрупи спортисти, както и при
контролната група серумната IgA
концентрация бе в референтни граници (0,7 - 4.5 g/l). Не бяха намерени
дори отделни случаи на спортисти
или контроли със серумна концентрация на IgA извън тези граници.
Беше установено, че серумната
концентрация на IgA стойности е
по-висока при групата на спортистите, в сравнение с контролната,
нетренирана група (1.96±0.03 g/l
срещу 1.39±0.10 g/l, p<0.001, (фигура
1). Всички подгрупи спортисти, с
изключение на плувците, имаха достоверно по-високи стойности на
този показател, в сравнение с контролната група, като най-висока
серумна концентрация на IgA бе намерена при лекоатлетите (таблица
2, фигура 2). Тя двукратно надвишаваше намерената при контролната
група (p<0.001). Подгрупата, практикуваща други спортове, от своя
страна имаше с 58.99% по-високи
стойности (p<0.001). Гребците и
футболистите имаха съответно с
47.48% и 44.60% по-високи IgA серумни концентрации от контролната
група (p<0.001), а представителите на силовите спортове – борци
и щангисти – съответно с 27.34% и
23.02% по-високи от контролата (
съответно p<0.001 и p<0.05).
Получените данни показват, че
системните, няколкогодишни актив-

ни спортни занимания в пубертетна
възраст водят до трайно повишаване на серумната концентрация на
IgA, независимо от вида на практикувания спорт. Единствено изключение
в нашия случай прави спортът плуване, но и при него не се установяват
стойности на показателя по-ниски
от тези на контролната група.
Серумната IgM концентрация бе
в границите на референтния интервал (0.6–2.8 g/l) при всички изследвани спортисти и контроли. За разлика
от намереното по отношение на
IgA бе установено, че серумната концентрация на IgM при спортисти в
пубертетна възраст е достоверно
по-ниска от тази на контролната,
неспортуваща група – 1.05±0.02 g/l
срещу 1.23±0.09 g/l, p<0.01 (фигура 1).
Анализът на стойностите на този
показател по подгрупи спортове
(таблица 2, фигура 3) дава възможност да се установи следното: спортистите, практикуващи лека атлетика, вдигане на тежести, футбол и

други спортове, имат по-ниски стойности на IgM в сравнение с контролната група, но без статистически
значима разлика. Плувците и борците
имат достоверно по-ниска серумна
IgM концентрация от контролната
група – съответно със 17.07% (p<0.05)
и с 14.63% (p<0.05). Най-ниска серумна
IgM концентрация имаха гребците
– 0.96±0.03 g/l - с 21.95% по-ниска от
тази на контролната група (p<0.001).
Получените данни показват, че
системните, няколкогодишни активни спортни занимания в младежка възраст водят до трайно понижаване на серумната концентрация
на IgМ при упражняващите спортовете борба, плуване и гребане.
Стойностите на IgG при всички подгрупи спортисти, както и
при неспортуващата група, бяха в
референтни граници (8.0 – 18.0 g/l).
Серумната IgG концентрация при
спортистите бе намерена по-висока в сравнение с тази при контролите (12.37±0.16 g/l срещу 11.06±0.44

g/l, p<0.01) - фигура 1. Не бяха установени различия между контролната
група и подгрупите, практикуващи
борба и вдигане на тежести. Всички останали подгрупи показаха повисоки серумни IgG концентрации
от контролата – гребците с 10.67%
(p<0.05), плувците с 15.19% (p<0.01),
лекоатлетите с 15.73% (p<0.05),
футболистите с 20.34% (p<0.001) и
тези от други спортове – с 24.86%
(p<0.001) (таблица 2, фигура 4).
Получените данни показват,
че системните, няколкогодишни
активни спортни занимания в ученическа възраст водят до трайно
повишаване на серумната концентрация на IgG при активно спортуващите с изключение на борците и
щангистите.
ИЗВОДИ
1. Активните спортни занимания в дългосрочен план повлияват
серумния имуноглобулинен профил в
Медицина и Спорт
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младежка възраст.
2. Системно
спортуващите
в тази възраст имат по-високи серумни IgA и IgG и по-ниски IgM концентрации от неспортуващите.
3. Футболистите имат значимо по-високи стойности на IgA
(с 44.6%) и IgG (с 20.4%) в сравнение с неспортуващите, докато
стойностите на IgM не се разли-

чават значимо от контролната
група.
4. По-високите нива на IgA и
IgG и по-ниските на IgM при активно спортуващите дават основания
да се приеме, че това е една възможна причина за по-честа остра
заболеваемост при спортисти, както и за по-добрата устойчивост
на организма им към подостро про-

тичащи инфекции и по-ниска склонност към хронифициране на тези
заболявания.
5. Ефектът на тренировката
върху серумните нива на отделните класове имуноглобулини е
разнопосочен и зависи от типа на
физическото натоварване, характерно за конкретния вид упражняван спорт.
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Спортното сърце - на границата
между норма и патология

Д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
Спортното сърце по традиция се приема за бенигнено състояние
на адаптация на организма към интензивните тренировки. В контекста на нарастващия брой случаи на внезапна сърдечна смърт
/ВСС/ при млади спортисти се натрупват данни, че ремоделирането
на сърцето, в резултат на спорта може да маскира потенциално
опасни подлежащи сърдечносъдови заболявания. Ето защо лекарите,
занимаващи се с тази специфична популация, трябва добре да познават критериите за разграничаване на норма от патология и да
прилагат активни скринингови мероприятия сред спортистите. При
диагностициране на заболявания, криещи риск от внезапна сърдечна
смърт, спортистите трябва да бъдат категорично съветвани да
прекратят активните спортни занимания.

SUMMARY
Athletic heart syndrome - on the verge of standard and pathology
The athlete’s heart has been considered to be a benign condition for a long
time. But the increased number of cases of sudden cardiac death among
young athletes created the conception that the signs of benign cardiac
remodeling may mask potentially fatal unrecognized cardiac diseases. That
is why the sports doctors should be train to distinguish the normal athletes
heart from cardiac diseases and advice the threatened athletes to stop the
active training.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортно сърце, сърдечно съдов риск , внезапна смърт.
KEY WORDS: athletes heart, cardio-vascular risk, sudden death.

Общоприетото схващане гласи,
че спортното сърце е бенигнено
увеличение на сърдечната маса, съпроводено със специфични циркулаторни адаптационни механизми и
морфолгично ремоделиране на сърцето като резултат на физиологична адаптация към системните
тренировки /1/. През последните
десетилетия обаче в резултат на
бързото развитие на диагностичните методики за изследване на
активните спортисти понятието
„спортно сърце” придоби нови измерения /2/.
В контекста на нарастващия
брой случаи на внезапна сърдечна
смърт /ВСС/ при млади спортисти
се натрупват данни, че ремоделирането на сърцето в резултат на
интензивното натоварване може
да маскира потенциално опасни
подлежащи сърдечносъдови заболявания /3/.
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Поставя се на обсъждане и въпросът дали интензивните спортни занимания не повишават, макар
и в малък процент от случаите, сърдечносъдовия риск /3, 4, 10/.
Няколко обсервационни проучвания посочват, че след интензивни
натоварвания се регистрират леки
до умерени покачвания на сърдечните тропонини и натриуретичния пептид при спортове с голямо
и продължително натоварване /1,
10/.
Тези епизоди на преходна миокардна лезия са били третирани
като клинично несигнфикантни, но
данните от проучванията на Andre
La Gerche и сътрудници върху дясната камера сочат, че повтарящите
се епизоди на дяснокамерна увреда могат да доведат до хронично
ремоделиране с неблагоприятен
ефект върху помпената функция на
ДК, както и до оформяне на арит-

могенен субстрат /10/.
Установени са съществени разлики в изявата на спортното сърце
при спортове, свързани с тренировки за издръжливост /динамични, аеробни или изотонични/ - например
бягане на дълги разстояния, плуване
и такива, свързани с тренировки за
сила /статични, анаеробни, изометрични/ - като например вдигане
на тежести и борба.
Тренировките за издръжливост
водят до съществено увеличение
на максималната кислородна консумация, сърдечния дебит, ударния
обем, систоличното артериално
налягане, както и намаляване на периферното съдово съпротивление.
Непосредственият ефект на
силовите тренировки се изразява
в леко повишение на кислородната
консумация и сърдечния дебит и
съществено повишаване на артериалното налягане, сърдечната чес-

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

тота и периферното съдово съпротивление.
Дългосрочното влияние на аеробните тренировки се изразява в
повишена максимална кислородна
консумация поради повишен сърдечен дебит и повишена артерио-венозна разлика в кислородната сатурация.
Силовите тренировки водят до
малко нарастване на кислородната
консумация.
По този начин динамичните
тренировки водят до предимно
обемно натоварване на лявата камера, докато статичните тренировки увеличават предимно тензионното натоварване /1/.
На фиг. 1 е представено влиянието на вида спорт върху размерите
на лявата камера и дебелината на
стените и.
Спортистите имат малко, но
все пак статистически значимо увеличение на размерите на сърдечните кухини и дебелината на стените
от порядъка на 10-20%
При около 50% от спортистите
се наблюдават прояви на сърдечно

ремоделиране, изразяващи се в увеличаване на размерите и обемите
на лявата и дясната камера и лявото предсърдие, при запазена систолна и диастолна функция /1, 5, 6,
7, 8/.
На фиг. 2 е представено влиянието на различни фактори върху
теледиастолния размер на лявата
камера при спортисти. Вижда се,
че най- голяма е ролята на телесните размери, затова е редно всички
ехографски измерени параметри да
се индексират според телесната
повърхност на конкретния спортист.
Лявопредсърдното ремоделиране е допълнителна проява на физиологичната адаптация към натоварване. Това се отдава на обемното
обременяване и е свързано с уваличаване и на ЛК. Повишен трансверзален размер на лявото предсърдие
/ЛП/ над 40 мм е установен при 20%
от спортистите, а над 45 мм - при
5%.
Тези изменения са обикновено бенигнени и обратими и като правило
се наблюдават при тренировки за

издръжливост. Много рядко увеличението на ЛП при спортисти се
асоциира с предсърдно мъждене< от
1 % от случаите /9/.
През последните 4 години се натрупват все повече данни, че системните тренировки за издръжливост водят до по-сериозни промени
в дяснокамерната функция и морфология, които в някои случаи могат
да доведат до трайно ремоделиране и повишен риск от животозастарашаващи аритмии /10/.
По време на физическо натоварване стресът върху стените на дясната камера драматично нараства.
Това се дължи на факта, че докато
пониженото периферно съдово съпротивление на тялото съумява да
поеме повишения дебит на лявата
камера, то в белите дробове съдовите компенсаторни възможности
са ограничени и дясната камера започва да работи срещу повишено
съпротивление.
Трябва да отбележим, че промените в обемите на сърдечните кухини търпят значително обратно
равитие при по-продължително
Медицина и Спорт
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Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

спиране на активните тренировки
/фиг. 3/.
Отклоненията в ЕКГ при спортисите варират значително според критериите, използвани в
различните проучвания. Те също се
влияят от вида спорт.
На фиг. 4 са показани процентите на значими и незначими отклонения в ЕКГ при различни видове
спорт.
Най-често описваните промени
са по типа на ранна реполаризация,
повишена амплитуда на QRS комплекса, дифузно негативни Т вълни,
дълбоки Q-зъбци.
Поради повишения вагусов тонус при спортистите възникват бенигнени ритъмно-проводни нарушения като синусова брадиаритмия,
нодален ритъм, АV блок I степен и II
степен тип Венкебах /1, 3, 4, 13/.
С широкото навлизане на Холтер мониторирането при спортисти се установяват камерни и
надкамерни екстрасистоли, включително и куплети и епизоди от непродължителна камерна тахикардия.
Най- често тези аритмии не во36
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дят до сериозни нежелани събития
и изчезват след спиране на интензивните тренировки, както и по
време на тестове с натоварване
/1/.
На фиг. 5 е показано драстичното намаляване на камерните екстрасистоли при спиране на активните тренировки, както и пример
за кратка, безсимптомна камерна
тахикардия при 24-годишен баскетболист.
Внезапната сърдечна смърт при
млади спортисти е едно от найшокиращите медицински събития с
огромен обществен отзвук.
Смъртта обикновено настъпва
на терена, при голямо физическо
натоварване и без предшестващи
симптоми. 12-годишно проучване
от Минесота е докладвало честота
на ВСС 1:200000 /годишно при млади
спортисти от 27 вида спорт /11/.
Доказано е, че екстремните физически натоварвания повишават
2,8 пъти риска от ВСС при юноши и
младежи. Физическото натоварване действа като тригер за летални
камерни тахиаритмии най-често

на фона на неразпознато в миналото сърдечно заболяване /1, 3/.
На фиг. 6 са посочени основните
причини за ВСС при млади спортисти в САЩ спорд проучването на
Maron и сътрудници.
От тази диаграма се вижда, че
най-голям е делът на смъртните
случаи, причинени от хипертрофична кардиомиопатия /ХКМП/
-26%, следвана от травматичното
комоцио кордис - 20%, и коронарните аномалии - 14 %. Значително
по-малък е относителният дял на
аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия - 3%, миокардитите
-5 %, клапните пороци, синдромите
на удължен QT интревал, ИБС, Дилатативна кардиомиопатия, както и
други некардиологични причини за
смърт като топлинен удар, астма,
травма , злоупотреба с медикаменти, руптура на мозъчна аневризма
и др.
По-различни са данните, представени от италиански учени. Там
аритмогенната дяснокамерна кардиомиопатия е посочена като водеща причина за ВСС по спортните

терени. Тази контрастна разлика
с американските данни може да се
обясни с генетични различия, но повероятната причина е дългосрочната национална скрининг програма
на италианските спортисти, при
която ХКМП се разпознава значително по-често и лесно /и такива
спортисти биват дисквалифицирани/, в сравнение с АДКМП /13/.
На фиг. 7 е представена схема
за диференциална диагноза между
спортно сърце и някои сърдечносъдови заболявания.
Трябва да отбележим, че съществува припокриване на ЕКГ и Ехо КГ
промените при болестни състояния и нормалното спортно ремоделиране на сърцето, които оформят
т. нар. „сива зона”.
Особено важна е диференциалната диагноза между хипертрофичната кардиомиопатия и спортното
сърце. Тук сивата зона обхваща случаите с дебелина на миокарда 13-15
мм. При стойности над 15 диагнозата ХКМП е по- вероятна. Важно
е да отбележим, че при ХКМП обикновено теледиастолният размер на
лявата камера е малък - до 45 мм,
докато при спортно сърце често е
над 55 мм. Много важни за разграничаване на норма от патология са характеристиките на диастолното
пълнене - диастолната дисфункция
е характерна за ХКМП, докато при
спортно сърце диастолният профил
на трансмитралния кръвоток е нормален. За по-прецизната диференциална диагноза на този компонент
от голяма полза са и по-съвременни
ехографски техники като тъканен
доплер, стрейн и стрейн рейт. Важна роля за доказване на ХКМП има
и прецизната фамилна анамнеза и,
макар и понякога, и генетични тестове. Когато въпреки всички усилия диагнозата остава несигурна,
спирането на активните тренировки може да даде отговора, тъй
като промените по типа на спортно сърце претърпяват значително
обратно развитие.
На фиг. 8 е представен диференциално диагностичен алгоритъм за
разграничаване на ХКМП от спортно сърце.
Още по-труден е казусът с АДКМП, където решаването на диагнозата изисква прецизна оценка на
ЕКГ промените, серия от ехографски изследвания с насоченост към
дясната камера, както и сърдечен

ЯМР. Понякога за уточняване на диагнозата се стига и до миокардна
биопсия на ДК /14/.
В заключение можем да кажем,
че активните спортисти се нуждаят от прецизен скрининг за недиагностицирани сърдечни заболявания, който освен физикален преглед
и подробна анамнеза, би трябвало
задължително да включва ЕКГ.
Подобен подход е довел до 90%
редукция на случаите на ВСС при
спортисти в Италия за последните
години.
Предвид масовата достъпност
и високата диагностична стойност, ехокардиографията също би
следвало да се включи сред задължителните методи на изследване на
спортистите.
Кардио-пулмоналните тестове
с натоварване дават много добра
информация за нивото на тренираност на атлета, но също могат да
разкрият някои неизвестни до момента патологични състояния.
При трудни за диференциална

диагноза случаи в съображение влизат някои нови ехокардиографски
техники, ЕКГ холтер мониторирането, сърдечният ЯМР и, макар и
рядко, инвазивни техники - сърдечна катетеризация и миокардна биопсия, електрофизиологични изследвания.
Временното въздържане от активен спорт може да помогне много за разграничаване на физиологичните от патологичните сърдечни
изменения при спортисти /особено
при гранични случаи, попадащи в т.
нар. сива зона /15, 16/.
При диагностициране на заболявания, криещи риск от внезапна сърдечна смърт /като ХКМП,
АДКМП, синдром на удължен QТ
интервал, синдром на Бругада,
Синдром на Марфан и др./, спортистите трябва да бъдат категорично съветвани да прекратят
активните спортни занимания,
независимо от високата социална
и икономическа цена на такова решение /2, 17/.
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Метод за бърза реанимация куацу (каппо, катсу)

Д-р Владимир Христов

РЕЗЮМЕ
Методът „Куацу“ (Каппо, Катсу ) е създаден в Древна Япония в
школите по бойни изкуства на основата на древнокитайския метод
„Шоу-да -фа“.
Метода „Куацу“ се прилага за първа помощ при извеждане от погранични състояния, получавани по време на бойни практики или
единоборства – загуба на съзнание, клинична смърт, остър болеви
синдром, задух или спиране на дишането и др.
Дадената методика не се явява традиционна за съвременната медицина, а се базира на древни познания и включва в арсенала си елементи от известните и намиращи все по-голяма популярност в
съвремието ни методи като рефлексотерапията, акупунктурата,
мануалната терапия, както и биоенерготерапията.
Методът за реанимация „Куацу“ (Каппо) ползва подобни на ударните
бойни техники позиции и положения на ръцете или краката, както и
аналогичните зони и точки за поразяване, но в модифициран „мек“
вариант. Затова са необходими познания както по бойни изкуства,
така и по акупунктура, акупресура и рефлексотерапия.
Даденият метод може да се препоръча за по-широко внедряване в
практиката на инструкторите по бойни искуства у нас, както и да
се ползва като спомагателен метод от спортните лекари.

SUMMARY
Kappo: the resusciation method
Kappo was created in the martial arts schools of ancient Japan. It is based
on an ancient Chinese method.
Kappo is applied as a first aid resuscitation method in martial practice and
martial matches in the event of unconsciousness, clinical death, disruption
of breathing, etc.
Kappo is by no means traditional to modern day medicine. It is entirely based
on ancient knowledge, its arsenal primarily featuring elements of the ever
more popular methods of reflexotherapy, acupuncture, manual therapy and
bioenergotherapy.
Kappo involves positioning of the arms and legs and striking techniques with
a milder impact on various points and zones of the body.
Therefore, to be able to practice Kappo, one should have some experience in
martial arts, acupuncture acupressure and reflexotherapy.
A larger-scale implementation of Kappo may be recommendable for the
practice of martial arts instructors and as an auxiliary method for team
doctors.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Реанимация, бойни изкуства, акупресура, мануалната терапия, рефлексотерапия, Куацу.
KEY WORDS: resuscitation, martial arts, acupressure, manual therapy, reflexotherapy, Kappo.

Методът „Куацу“ (Каппо, Катсу) е създаден в Древна Япония в школите по бойни изкуства на основата на древнокитайския метод
„Шоу-да-фа“.
Методъг „Куацу“ се прилага за първа помощ при извеждане от погранични състояния,
получавани по време на бойни практики или
единоборства – загуба на съзнание, клинична
смърт, остър болеви синдром, задух или спиране на дишането и др.
Дадената методика не се явява традиционна за съвременната медицина, а се базира
на древни познания и включва в арсенала си
елементи от известните и намиращи все поголяма популярност в съвремието ни методи
като рефлексотерапията, акупунктурата, мануалната терапия, както и биоенерготерапията.
В частност арсеналът на Куацу включва
три метода на въздействие:
1. Акуперкусия (удари или „контраудари“)
по определени акупунктурни точки и рефлексогенни зони по тялото.
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2. Акупресура (точков масаж по определени акупунктурни точки).
3. Звуково въздействие.
Методът „Куацу“ се явява като противодействие на техниките за нанасяне на поражения по човешкото тяло, разработени от
източните бойни изкуства на древността.
Тези техники се основават на удари по рефлексогенни зони и акупунктурните точки и са
били ревниво пазени в древността от бойните школи като „Диен-сюъ“ - удари по точки,
(Дим мак) „отровна ръка“, и др. Известно е,
че майсторите на тези изкуства са можели
да убиват с удари по точки, да „програмират
забавена смърт“, след дни или месеци да предизвикват парализи, както и след контра удари
и масаж да премахват тези неблагоприятни
последици.
Методът за реанимация „Куацу“ (“Каппо”)
ползва подобни на ударните бойни техники
позиции и положения на ръцете или краката,
както и аналогичните зони и точки за поразяване, но в модифициран, „мек“ вариант. За-

това са необходими познания както по бойни
изкуства, така и по акупунктура, акупресура и
рефлексотерапия.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ „КУАЦУ“
(„КАППО“)
Всички методи на „Куацу“ се подразделят
на 8 групи в зависимост от зоните на поражение и техниките на въздействие.
1. АГЕ-КАЦУ - първа помощ при загуба на
съзнание от удар в главата.
2. МИКЕН-КАЦУ - прилага се при кръвотечение от носа вследствие удар.
3. КОКЮ-КАЦУ - при рефлекторно спиране на дишането вследствие удар в слънчевия
сплит, възстановяване на дишането след душене.
4. КЬОТОЦУ-КАЦУ - прилага се при удар в
областта на сърцето, сънната артерия, нарушена сърдечна дейност, шок.
5. ТАНДЕН-КАЦУ - общовъзстановяващ
метод (съживяване на центъра).
6. ДЗИНДЗО-КАЦУ - прилага се при удари

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

в областта на бъбреците и пояса или падане
по гръб.
7. КИН-КАЦУ - при болкови синдром след
удар в тестисите.
8. КИАЙ-КАЦУ - реанимация с помощта
на звуково въздействие.
АГЕ-КАЦУ - ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЗАГУБА
НА СЪЗНАНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ УДАР В ГЛАВАТА
1. Прави се акупресура (точков масаж) в
точка Т 26 чрез 6-10 натиска с върха на нокътя
на палеца. Фиг. 1
2. Енергични защипвания на върха на носа
със завъртания. Фиг. 2
3. Акуперкусия (леки почуквания) по точка
Т 20 с възглавничката на средния пръст или със
сгъната междуфалангова става на същия пръст
в седнало положение.
4. Масажиране на тила с лек релаксиращ
похват. Фиг. 3
5. Акупресура в точка GI 4 (хе-гу).Фиг. 4
ВНИМАНИЕ !
При загуба на съзнание от удар в главата,
падане по гръб или други подобни състояния
винаги се проверява дали езикът на пострадалия е в нормално положение. Ако дихателните
пътища са запушени от т. нар. „гълтане на
езика“, то незабавно езикът се репонира и след

това се предприемат другите мероприятия,
като се проверяват и зеничните реакции!
МИКЕН – КАЦУ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
НОСА ПРИ НОСОВО КРЪВОТЕЧЕНИЕ
Има няколко начина на въздействие, които се прилагат поотделно или комбинирано
според случая.
1. Поразеният заема положението „сейдза“
(седеж върху ходилата със свити колене).
Реаниматорът е зад него и прилага акуперкусия в точка VB 20 със свитите в ставата
средна фаланга – т. нар. „драконов юмрук“. Фиг.
5и6
2. Пострадалият е в описаната по-горе
позиция, реаниматорът слага дланта си на челото му, а с палеца на другата ръка притиска
точка Т 16, като задържа натиска за 5-6 секунди. Това се повтаря 5-6 пъти. Фиг. 7
3. Пострадалият ляга по гръб. С резеца на
ръката реаниматорът осъществява натиск
или вибрация в точка PC 3 ( ин-тан) в междувеждието за 4-5 минути. Фиг. 8
4. Разновидност на тази техника може да
се направи и в право положение, като с резеца на ръката (в позиция на ръката „саблен
удар“) се нанасят няколко резки, но леки удари
в тила (в зоната на точка T 16 ) при отметната нагоре глава и придържана за челото от

реанимиращия.
5. Акуперкусия с основата на юмрука по
петата на поразения. Фиг. 9
КОКЮ-КАЦУ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДИШАНЕТО
Прилага се при рефлекторно спиране на
дишането в резултат на удар в слънчевия
сплит или задушаване.
1. Поразеният е по гръб и му се прави акуперкусия в областта на ключицата с резеца на
ръката – 10-15 удара. Фиг. 10
2. Акупресура на точка R 27 – 5-10 натиска,
както и масаж на точка J 22. Фиг. 11
3. Пострадалият лежи по гръб. С положени ръце на гръдната клетка на пострадалия
реаниматорът прави силов масаж с възглавничките на палците си в направление на пъпа
и под мечовидния израстък дълбоко натиска
точка J 14. Това движение се повтаря 5-10 пъти.
Фиг. 12
4. Поразеният е в седящо положение и при
наклонена глава му се прави акуперкусия в точка Т 14. Фиг. 13
5. Редуване на акуперкусия и акупресура в
точка V 10 . Фиг. 14
6. Пострадалият лежи по гръб с разтворени крака, свити в коленете. С палеца на крака
реаниматорът прави 8-10 дълбоки натиска в
Медицина и Спорт
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Фиг. 10

Фиг. 11

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 14

Фиг. 15

Фиг. 16

Фиг. 17

Фиг. 18

точка J 1. Фиг. 15
7. Когато поразеният се почувства по-добре, той прави самовъзстановяване: сяда в позиция „сейдза“ , поема въздух и опирайки глава в
пода, издишва. Прави се 10 пъти. Фиг. 16
КЬОТОЦУ–КАЦУ – ПРИ УДАРИ В ОБЛАСТТА НА СЪРЦЕТО, СЪННАТА АРТЕРИЯ, ПРИ
ШОК, НАРУШЕНИЕ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ
1. Акуперкусия по гръдната кост с края на
пръстите на ръцете или резеца на дланта.
Правят се 20-30 удара с честота 120-140 удара
в минута. Фиг. 17
2. Пострадалият е в седеж и му се прилага
акуперкусия по ребрата или с основата на дланта (т. нар. „меча лапа“) се нанасят 20-25 леки
удара в точка Т 14. Фиг. 18

Фиг. 19
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3. Силов масаж (с поглаждане) в областта
на сърцето с посока отгоре-надолу-наляво. Поразеният присяда и се придържа от реаниматора. Ритъмът на масажните движения е 16-18
в минута. Фиг. 19
3. Пострадалият сяда, реаниматорът го
захваща с ръце под мищниците и поставя коляното си в зоната между лопатките в областта на точка Т 10. Произвеждат се ритмични
движения, като реаниматорът натиска с коляното си напред и едновременно придърпва
раменете назад. Движенията са с честота 1820 в минута. Фиг. 20
Разновидност на този метод - в същото
положение, само че с коляното се нанасят ритмични 10-12 удара в точка Т 10 .
4. Модификация на горните прийоми е,

Фиг. 20

като поразеният е по корем. С основите на
дланите, положени една върху друга в зоната
на точка Т 10 между лопатките, с помощта на
собствената си тежест реаниматорът прави
8-10 натиска. Фиг. 21
ТАНДЕН – КАЦУ – ОБЩО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (СЪЖИВЯВАНЕ НА ЦЕНТЪРА)
1. Поразеният е в седнало положение.
Прихванат е от реаниматора с едната си
ръка, а с другата му прави пощипвания в точка
J 6 в течение на 2-3 минути Фиг. 22
2. Поразеният е по гръб. Дланите на
лекуващия са положени ниско на корема над
симфизата, като краищата на палците са в
района на пъпа. Останалите пръсти са в лява и
дясна посока. Правят се 20-30 натиска по посока

Фиг. 21

Медицина и Спорт
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Фиг. 22

Фиг. 23

Фиг. 24

Фиг. 25

Фиг. 26

Фиг. 27

Фиг. 28

Фиг. 29

Фиг. 30

на слънчевия сплит. Фиг. 23
3. Пострадалият е по гръб, а палците на
реаниматора са едни над други, положени на
точка J 6. правят се 10-15 дълбоки натиска. Фиг.
24
ДЗИНДЗО–КАЦУ – ПРИ УДАР В ОБЛАСТТА
НА БЪБРЕЦИТЕ И ПОЯСА
1. С палците на двете ръце се прави точков масаж с дълбок натиск в точка R 1 за 1-2
минути. Фиг. 25
2. Поразеният е по корем с извърната
настрани глава. С помощта на петата си
реаниматорът нанася около десетина леки и
ритмични удари върху точка Т 3 (на опашната
кост–ниво L 5–S 1).
3. Акуперкусия с основата на дланта с
честота 25-30 удара в минута в точка Т 4 и
акупресура в същата точка по посока на часовниковата стрелка за 2–3 минути. Фиг. 26
КИН–КАЦУ - ПРИ БОЛКОВИ СИНДРОМ
СЛЕД УДАР В ТЕСТИСИТЕ
1. Пострадалият е в положение по
гръб. Реаниматорът хваща с лявата си
ръка левия му крак в областта на ахилеса,
като го повдига и задържа. Едновременно
с това прави акуперкусия в точка R 2 с основата на дланта, резеца на ръката или с
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основата на юмрука на дясната си ръка до
постигане на задоволителен обезболяващ
ефект. Фиг. 27
2. След горната позиция пострадалият се оставя в седнало положение, като
му се хвашат подмищниците и реаниматорът го повдига и пуска рязко така, че
присядайки, той въздейства в зоната на
точка V 36 на седалището. След това поразеният става и подскача на пети няколко пъти. Фиг. 28
3. Пострадалият е прав със сгънати в
глезена ходила (контра шпиц). Реаниматорът
го е прихванал с две ръце под мищниците през
гърдите и от това положение го повдига и
пуска рязко 10-15 пъти. След постигане на удовлетворително състояние пострадалият подскача на пети 10-15 пъти. Фиг. 29
4. Друг похват е при седнало положение
на поразения му се направи акуперкусия с положение на ръката в „меча лапа“ върху точка Т 3.
Ударите са около 10 броя. Фиг. 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основа на различни публикации и личен опит може да се отбележи, че японската
техника „Куацу“ („Каппо“) може ефективно
да се прилага като метод за първа помощ

при травми, срещани в бойните изкуства:
при кръвотечение от носа, за бързо възстановяване след удар в главата, гърдите,
слънчевия сплит, бъбреците, слабините, след
захвати за задушаване, хвърляния с падане по
гръб, както и да се прилага като спомагателен комплекс с други реанимационни мероприятия, провеждани от или под лекарски
контрол. Даденият метод може да се препоръча за по-широко внедряване в практиката
на инструкторите по бойни искуства у нас,
както и да се ползва като спомагателен метод от спортните лекари.
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Оперативно лечение и
рехабилитация след фрактури на
олекранона
Доц. Евгения
Димитрова, дпн

Д-р Валентин
Иванов

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Да се представи собствен опит и
анализ на получените функционални резултати от лечението на 36
болни с фрактури на олекранона. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: Разместените фрактури на олекранона тип I и II (по Colton) са лекувани чрез анатомична репозиция и динамично напрегната остеосинтеза по Weber,
тип III – с плака и винтове. Според прилаганата кинезитерапия (КТ)
болните са разделени на две групи – опитна (20 болни) и контролна
(16 болни). При контролната група е приложена традиционна методика на КТ, а при опитната - собствена методика на КТ, включваща
мануални лечебни техники – ставно-мобилизационни, миорелаксиращи и техники за невродинамика.
РЕЗУЛТАТИ: Функционалните резултати са анализирани относно болка,
стабилност и ограничен обем на движение на лакътната става, мускулен баланс и сила, включване в дейностите от ежедневния живот.
Крайните резултати са статистически достоверно по-добри при
експерименталната група (97% отлични или добри), спрямо контролната. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Анатомичната репозиция и фиксация на фрактурите на олекранона позволяват ранна мобилизация и профилактика
на хумеро-улнарния остеоартрит. Сравнителният анализ на двете
групи болни сочи, че собствената методика на КТ е по-ефективна за
цялостното функционално възстановяване и връщане към нормална
двигателна активност.

SUMMARY
Is Rehabilitation of Aneurysm of The Ascending Aorta Possible
PURPOSE AND MATERIAL: The purpose of this study is to present own
experience on treatment of 36 patients with olecranon fractures.
METHODS: Type I fractures were treated by anatomic reduction and tension
band wiring; all Type II – by tension band technique; Type III – with a plate
and screws (2,4,5). According to the used physiotherapy (PT) methods the
subjects were divided into two groups. The common PT (6) was applied to
the referent group (16 subjects). Original PT method improved with applying a
manual therapy – joint mobilization, muscle relaxation (3), and neurodynamic
techniques (1), was used in the experimental group (20 subjects).
RESULTS: Results were best in the patients treated by screw plus wire in
combination, following by the intramedullary screw, the figure-of -eight wire,
and AO tension-band wire. Functional results were analyzed for pain, elbow
stability, stiffness, muscle balance and strenght, interference with work and
daily activities. The final results were statistically verified better in patients
treated by original PT method (97% excellent or good) compared to those in
referent group. CONCLUSIONS: Anatomic reduction and fixation of olecranon
fractures allow early mobilization and prevention of ulnohumeral arthritis. The
comparative analysis of two groups showed the original PT method to be
more efficient for the general functional recovery, as well as return to normal
activity of the patients.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактури на олекранона, кинезитерапия, мануална терапия.
KEY WORDS: olecranon fractures, physiotherapy, manual therapy.

Фрактурите на олекранона се срещат често при възрастните (Pritchett
J, Porembski M, 2006). Все още няма
широко приети класификация и методи на лечение при тях (фиг. 1). Разместените фрактури се лекуват чрез открита репозиция и метална фиксация
– динамично напрегната остеосинтеза по Weber (фиг. 2), при напречните
счупвания, плака и винтове при раздробените и косите счупвания (Hak D,
Gollady G, 2000; Anderson M, et al., 2007).
Резултатите варират значително и в
литературата могат да се намерят
данни, поддържащи различни начини
на оперативно лечение и рехабилитация (Bell T, et al., 2010; Houglum P, Perrin
D, 2005; Gates H, et al., 1992; Gartsman G,
et al., 1981).
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ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Да се представи собствен опит
и анализ на получените функционални
резултати от лечението на болни с
фрактури на олекранона.
За период от 5 години – от 2005 до
2010 г., сме лекували 36 болни с разместени счупвания на лакътния израстък.
Характеристика на контингента
сме представили на таблица 1.
Средната възраст на болните бе
35,8 години (от 14 до 63 г.). Разпределението по пол бе 23 мъже и 13 жени,
на средна възраст съответно 35,7 и
43,2 години. При 17 болни фрактурата бе на дясната, а при 19 - на лявата
ръка. Според вида на травмата при 13

Фиг. 1

Фрактура на олекранона.

Таблица 1. Характеристика на контингента
Експериментална
група (ЕГ)
Възраст
36,6
Пол: Мъже/Жени
12/8
Травмиран лакът:
9/11
Ляв/Десен
Брой болни (n)
20

Контролна група
(КГ)
34,8
11/5
10/6

Средна стойност/
брой
35,8
23/13
19/17

16

36

Таблица 2. Разпределение на болните според типа на фрактурата
Експериментална
Контролна група
група (ЕГ)
(КГ)
Tип I. Авулзионни
6 (30%)
5 (31.3%)
Tип II. Напречни
8 (40%)
7(43.8%)
Tип III. Раздробени
4 (20%)
3 (18.7%)
Tип IV. Фрактури/
2 (10%)
1 (6.2%)
луксации
Брой болни (n)
20 (100%)
16 (100%)
болни установихме спортна травма,
при 2-ма - пътно-транспортно произшествие, при 3-ма - падане от колело,
при 6-ма болни – трудова травма, и
при останалите 12 – битова травма.
На табл. 2 сме представили разпределението на болните по класификацията Colton.
Изключихме от извадката болни с
открити фрактури на олекранона.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
Разместените фрактури на олекранона тип I са лекувани чрез анатомична репозиция и динамично напрегната остеосинтеза по Weber, тип
IIа напречните фрактури – чрез динамично напрегната остеосинтеза,
превръщаща тензионните сили в компресионни. Тензионната фиксация се
допълваше от 2 Киршнерови игли или
винт. Винтът намалява дразненето
от проминиращата метална фиксация. Косите фрактури (тип IIб) често
зарастват със скъсяване при фиксация
с динамично напрегната остеосинтеза. То се преодолява чрез използването
на интрамедуларен винт или плака.
Тип III разместените фрактури са ле-

Фиг. 2

Динамично напрегната остеосинтеза по Weber.

по Colton
Брой болни (%)
11 (30.6%)
15 (41.7%)
7 (19.4%)
3 (8.3%)
36 (100%)

кувани чрез плака и винтове (Bell T,
2010; Gartsman G, et al. 1981; Holdsworth
B, Mossad M, 1984). Неусложнените
счупвания на олекранона са отдиференцирани от счупванията, свързани с
увреда на лигаменти и лакътна нестабилност. Болните с фрактури-луксации
на олекранона (тип IV) са лекувани чрез
открита репозиция и стабилна метална остеосинтеза с плака (при тях динамично напрегната остеосинтеза не
осигурява достатъчна стабилизация
по отношение на значителните предно-задни механични сили).
Основните цели на приложеното
лечение бяха:
 Да се избегне ставната неконгруентност
 Да се запази функцията на m.
triceps brachii
 Да се възстанови функцията на
ставата
 Да се избегнат усложнения като
мекотъканна фиброза и цикатризация,
водещи до ограничение на движенията на лакътната става, дегенеративен остеоартрит (при неправилно
срастване праг >2 mm.), несрастване
или проминиране на металната остеосинтеза.
При 10/36 (27,8%) от случаите,
след операцията, лакътната става бе
имобилизирана чрез шина или циркулярен гипс за кратък период от време (10
до 21 дни). Горният крайник бе поставен на митела за комфорт. Хирургът
отстраняваше конците или скобите
10 до 14 дни след операцията.
Според прилаганата кинезитерапия (КТ) разделихме болните на две
групи – опитна (20 болни) и контролна
(16 болни). При контролната група бе
приложена традиционна методика на

кинезитерапия (КТ), а при опитната –
собствена методика на КТ.
Описание на традиционната методика на кинезитерапия
 Остра фаза (възпалителна реакция): 0 до 2 седмици след счупването
Задачи на КТ: Намаляване на болката или дискомфорта на лакътя, намаляване и профилактика на отока,
протекция на заздравяващите структури, поддържане на стабилизацията,
поддържане и увеличаване (постепенно и внимателно) на обема на движение (ОД).
Средства на КТ:
За увеличаване на ОД прилагахме
активни и активни-асистирани упражнения за ОД на лакътна става, когато
бе постигната стабилизация на счупването (за болни с тип I-II фрактури
упражненията започваха на следващия
ден след операцията; за болни с тип III
(многофрагментни счупвания) и тип
IV (фрактури/луксации) – към края на
2-ра седмица след операцията); активни упражнения за ОД за всички незасегнати стави на травмирания горен
крайник. Дозировка 5 пъти дневно.
Част от болните непосредствено
след операцията не можеха да движат
сами лакътя си. В тези случаи обучавахме болния да изпълнява упражненията с помощта на здравата ръка.
Активните и активните асистирани
упражнения за ОД подпомагаха заздравяването на костта и ставния хрущял, увеличаването на тензионната
сила на меките тъкани и намаляваха
интраартикуларните адхезии.
Дейности от ежедневния живот
(ДЕЖ)
Средства на КТ за поддържане на
мускулната сила: Прилагахме изометрични упражнения за мускулите, двигатели на лакътната става (само ако
няма противопоказания) и упражнения
за сила на ръчните захвати.
За редуциране на възпалението
прилагахме криотерапия – преди или
след упражненията за 20
мин, 3-4
пъти дневно.
Методични указания: Избягвахме
движенията пронация/супинация при
увреда на колатерални лигаменти.
Противопоказана бе изразената болка
или стрес при активните и активноасистираните упражнения за ОД, валгус и варус позиции и движения. Предпочитахме движения на лакътната
става в хоризонталната равнина или
при защитена позиция (или окачване в
суспенсия).
Имобилизация: Горният крайник
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
бе имобилизиран с шина тип гипсов
ръкав между процедурите по КТ и през
нощта за 3 седмици. След това постепенно се намаляваше времето за
носене през деня, докато през нощта
шината се носеше още 2-3 седмици.
 Подостра фаза (фибропластична): 2 до 8 седмици след счупването
Задачи на КТ: Продължава редуцирането на отока. Прогрес към омекотяване на цикатрикса, увеличаване на
ОД, подобряване на функцията, увеличаване на мускулната сила.
Средства на КТ за увеличаване на
ОД: Продължава приложението на активни и активни-асистирани упражнения за ОД на лакътната става с увеличаване на силата на контракциите
на мускулите; 6 седмици след операцията/травмата включвахме нежни пасивни упражнения за ОД на лакътната
става.
Масаж на цикатрикса и упражнения за локално десензитивиране (при
нужда) включвахме, когато оперативната рана е заздравяла. Дозировка: няколко пъти дневно за 5-7 мин.
Средства на КТ за поддържане и
увеличаване на мускулната сила: Прогресирахме към изотонични упражнения за мускулна сила (6-7 седмици операцията), упражненията при затворена
кинетична верига с частично обременяване подпомагаха увеличаването на
минералната плътност на заздравяващата кост. Упражненията за трениране на силата на ръчния захват (стискане на плътна гъба, малка топка или
уред) прилагахме 3 пъти дневно, по 10
мин. Упражнения с леки тежести или
еластично съпротивление за засилване
на мускулите двигатели на китката,
предмишницата и лакътя прилагахме
1-2 пъти дневно, последвани от 20 мин
криотерапия.
Прилагахме криотерапия в края на
процедурата за редуциране на евентуално възпаление на тъканите.
Методични указания: Дозирахме
внимателно съпротивлението, създаващо стрес на травмираните структури; мануалният натиск при пасивните упражнения за ОД бе в границите
на тъканния толеранс (лек, без болка)
така, че да се удължат и ремоделират
тъканите, без да се провокира възпалителна реакция.
 Фаза на връщане към нормална
двигателна активност (ремоделиране): 2 до 6 месеца след счупването
Задачи на КТ: Продължава увеличаването на обема на движение, силата
и функцията; прогрес към специфични
спортни и трудови упражнения.
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Средства на КТ за увеличаване на
ОД: Продължавахме приложението на
активни и активни-асистирани и пасивни упражнения за ОД на лакътната
става до възстановяването на нормален обем на движение.
Средства на КТ за увеличаване на
мускулната сила: Постепенно увеличавахме дозировката на резистивните
упражнения (с тежести и еластично
съпротивление).
Прилагахме водолечение непосредствено преди пасивните упражнения
за ОД, за увеличаване на еластичността на меките тъкани. В края на процедурата прилагахме криотерапия за
редуциране на евентуално възпаление
на тъканите.
Противопоказания: Лошо състояние на кожата, костен блок, свободни
тела или други вътреставни ограничения, видими на рентгеновата снимка.
Противопоказано бе и повдигането
на тежки предмети до 6 седмици след
счупването. Ограниченията за шофиране определяхме в зависимост от
травмирания горен крайник (например
с дясната ръка се сменят скоростите)
и дали се използват обезболяващи медикаменти и какви (някои от медикаментите имат подобно на алкохола
действие).
Описаната кинезитерапевтична
програма включваше основните насоки на лечение. Специфичното лечение
за всеки болен определяхме в зависимост от индивидуалните му особености и нужди и преценката на лекаря и
динамичната промяна във функционалните възможности на болния.
При експерименталната група (ЕГ)
от 20 болни приложихме собствена
методика на КТ, при която традиционната методика на КТ бе допълнена
със следните мануално-терапевтични
техники:
 Ставно-мобилизационни техники за раменния комплекс, лакътния
комплекс (фиг. 3) и китката (III-IV степен ставна мобилизация на лакътя прилагахме 2 до 6 месеца след счупването,
ако ограниченият обем на движение
бе вследствие на ставна контрактура. Отлагахме включването на тези
ставно-мобилизационни техники до
наличие на костно срастване – 6 до 8
седмици след счупването).
 Миорелаксиращи и стречинг
техники (фиг. 4) за мускулите двигатели на лакътния комплекс (Димитрова,
Е., 2008; Chaitow L., 2006). При техниките за бавно продължително разтягане на мускулите (2 до 8 седмици след
счупването) прилагахме задържане

Фиг. 3

Тракция на лакътната става.

Фиг. 4

Мануална миорелаксираща техника
за m. brachioradialis.

Фиг. 5

Мануална мобилизация на n.ulnaris.
минимум 30 сек, 4-5 повторения, 3
пъти дневно за 20 мин. Започвахме с
тежест 0,5 кг средно 3 седмици след
операцията.
 Техники за невродинамика (фиг.
5) за plexus brachialis и n. ulnaris (Barral J,
Croibier A., 2007). Упражненията за подобряване на плъзгането на n. ulnaris
спрямо околните тъкани прилагахме
3 пъти дневно за 10 мин.
Курсът на лечение за всички болни
включваше средно 25 процедури по КТ,

за 3 месеца – 3 пъти седмично до 6-та
седмица, 2 пъти седмично до 8-та седмица, след което 1-2 пъти месечно консултации, освен случаите, при които
имаше проблем с възстановяването
на обема на движение и необходимост
от продължаване на лечението.
РЕЗУЛТАТИ
Отчетохме най-добри резултати
при болните, лекувани чрез винт и
динамично напрегната остеосинтеза,
следвани от интрамедуларен винт,
осморка и АО динамично напрегната
остеосинтеза. Фрактурите зарастнаха средно за 6-8 седмици. Функционалните резултати анализирахме относно болка, стабилност и ограничен
обем на движение на лакътната става, мускулен баланс и сила, включване в
дейностите от ежедневния живот.
Обем на движение
Измерихме и отчетохме обема на
движение флексия-екстензия, пронация
и супинация със стандартен гониометър по SFTR-методиката.
Преди рехабилитационния курс
установихме умерено ограничение на
обема на движение при всички пациенти, свързано с наличието на болка
в областта на лакътната става. След
приложената кинезитерапия (средно
три месеца след счупването) бе възстановен почти нормален обем на
движение. Изследвана бе корелацията
между степента на възстановяване
на обема на движение и приложения
метод на лечение.
Първоначално при всички болни
отчетохме среден обем на движение
32°(от 10° до 65°), със среден дефицит
на екстензията 64° (от 30° до 90°), и
среден ъгъл на максимална флексия 76°
(от 60° до 115°). Установихме, че повече
от 2-3 седмици имобилизация за осигуряване на покой за костно срастване на
фрактурата значително увеличава риска от контрактура и болка на лакътя.
При проследяването 3 месеца след
операцията, при болните, лекувани по
традиционната методика на кинезитерапия, отчетохме среден обем на
движение 94° (от 40° до 125°), със среден дефицит на екстензията 36° (от
20° до 42°), и среден ъгъл на максимална флексия 110° (от 90° до 130°). Следователно средният обем на движение
бе увеличен с 62° (при α<0,001).
Средният обем на движение в сагиталната равнина при болните, лекувани по собствената методика на
кинезитерапия, бе 120°(от 90° до 145°),
със среден дефицит на екстензията

15° (от 0° до 32°), и среден ъгъл на максимална флексия 130° (от 110° до 145°).
Следователно средният обем на движение бе увеличен с 88°(при α<0,001).
Сравнителният анализ между двете
групи сочи, че собствената методика
на кинезитерапия е по-ефективна за
възстановяване на обема на движение
на лакътната става в сагиталната
равнина (при α<0,01). Според Gates, H.,
et al., (1992) силовите манипулации за
лечение на посттравматичните контрактури на ЛС увеличават риска от
хетеротропни осификации, докато
нежните и внимателни активни и
продължителни пасивни движения могат да ограничат този риск.
Изследвахме и корелацията между
степента на възстановяване на обема
на проно-супинаторните движения на
предмишницата и приложения метод
на лечение. Преди лечението средният обем на ротация на предмишницата бе 52°(от 20° до 105°), със среден
ъгъл на максимална пронация 34° (от
20° до 50°), и среден ъгъл на максимална супинация 46° (от 25° до 115°). Разликите между експерименталната и
контролната група болни бе статистически недостоверна. След кинезитерапевтичния курс средният обем
на движение ротация при болните,
лекувани по традиционна методика
на кинезитерапия, бе 65° пронация
(от 30° до 85°) и средният ъгъл на
супинацията 72° (от 35° до 90°). При
болните, лекувани по собствената методика на кинезитерапия, отчетохме
78° пронация (от 90° до 145°) и среден
ъгъл на супинация 85° (от 55° до 90°).
Следователно промяната на обема
на проносупинаторните движения бе
значителна при всички болни. Сравнителният анализ между двете групи
сочи, че собствената методика на кинезитерапия е по-ефективна и за възстановяване на обема на ротация на
предмишницата (при α<0,001).
При 14 фрактури, лекувани с динамична тензионна остеосинтеза и
Киршнерови игли или винт, резултатите бяха по-добри, в сравнение с
фрактурите, лекувани с плака и финтове. Получените резултати сочат,
че ранните активни движения са ключов фактор при рехабилитацията на
лакътната става след фрактури на
олекранона. Morrey, et all. (1981, 1994)
са установили “функционалния обем
на движение”, необходим за нормално
осъществяване на дейностите от
ежедневния живот (ДЕЖ) – екстензияфлексия съответно 30-130° и пронациясупинация – 50-50°. Според авторите

крайната флексия е по-важна от крайната екстензия при ДЕЖ. Резултатите при изследваните от нас болни са
по-добри от тези граници. Не установихме статистически значима разлика
в обема на движение на лакътния комплекс между двете групи болни на 6-ия
месец след операцията.
Ставна стабилност
Трудно е да се направи точно измерване и класификация на varus-valgus
стабилността на лакътната става.
Използвахме следната класификация
на ставната стабилност: стабилна
(0 точки); лека нестабилност – при
видим varus-valgus лакситет при физикалното изследване, но под 5° във всяка
посока и без провокиране на симптоматика (1 точка); умерена нестабилност – при varus-valgus лакситет от
5-10°, свързан с лека симптоматика (2
точки); и тежка нестабилност – при
изразен varus-valgus лакситет (повече
от 10°), създаващ проблеми при ДЕЖ
(3 точки). При крайните изследвания
установихме нестабилност на лакътната става при трима болни с тип III
или тип IV фрактури (1 от ЕГ и 2 от
КГ). Двама от тях бяха с лека асимптоматична нестабилност. Третият
болен от контролната група (тип IV)
бе с умерена нестабилност. Нямаше
разлика между групите по отношение
стабилността на ставата.
Болка
Преди рехабилитационния курс 8
болни от EГ имаха лека болка, 7 – умерена болка, и 5 – силна болка, съответно от КГ 7 болни имаха лека болка, 5
– умерена болка, и 3 – силна болка. След
рехабилитационния курс отчетохме
липса на болка или лека болка при 31
случая (88,9%) – 7 болни от EГ и 13 от
КГ имаха лека болка, и 4 (2 от EГ, и 2 от
КГ) имаха умерени или изразени симптоми. Нямаше болни, които да декларират увеличаване на болката след
проведения рехабилитационен курс.
Крайни резултати
Приложихме наш метод за оценка
на функционалните резултати, включващ 7 критерия: болка, стабилност,
мускулен баланс, миохипотрофия, и
ограничен обем на движение на лакътната става, мускулна сила, включване в
дейностите от ежедневния живот и
работата. Крайните резултати бяха
статистически достоверно по-добри
(α<0,05) при експерименталната група
(97% отлични или добри), спрямо контролната (75% отлични или добри).
До 4-ти месец след счупването повечето болни се върнаха към нормална двигателна активност (с изключение на
Медицина и Спорт
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спорт и тежка работа), въпреки че за
пълно оздравяване, при част от болните, бе необходимо повече от година.
Много от болните декларираха, че „не
са 100% възстановени, но се подобряват с времето”, въпреки наличието на
нормално срастване на рентгенографията. За възстановяване на силата бяха
необходими 6 или повече месеца.
Усложнения
Факторите, свързани с отчетените
по-лоши резултати, включват постоперативно разместване или недобро
наместване на фрактурата (по-голямо
или равно на 2 мм) и засягане на ставата
(по-голямо или равно на 60%). Симптоматично проминиране на метала бе относително често при АО динамичната
остеосинтеза при 26/36 случая (72,2%).
Всичките 7 раздробени фрактури бяха
лекувани с първична ексцизия. Една от
раздробените фрактури с по-голямо от
60% засягане на ставата бе с лош резултат поради ставна нестабилност.
Отчетохме задоволителен резултат
при 1 болен (33,3%) с фрактура/луксация
на олекранона – тип IV. Проблемът при
този болен бе недобро наместване на
фрактурата с остатъчна сублуксация
на проксималната радио-улнарна става.
Според редица автори посттравматичната артроза е най-честото усложнение при този тип фрактури (Broberg
M, Morrey B, 1987; Josefsson P, et al. 1989).
Усложненията при нашите болни бяха
свързани с високоенергийния механизъм
на травмата, с директна увреда на
ставните повърхнини, както и с остатъчната нестабилност.
ДИСКУСИЯ
Повечето автори съобщават за
благоприятни резултати след оперативно лечение на фрактурите на олекранона (Anderson M, et al., 2007; Gates
H, et al., 1992; Broberg M, Morrey B, 1987;
Holdsworth B, Mossad M.,1984; Gartsman
G, et al., 1981). Нашите резултати потвърждават, че динамично напрегнатата остеосинтеза дава отлични
функционални резултати при лечението на тип I и II фрактури на олекранона. Остеосинтезата не трябва да
пречи на плъзгането на сухожилието
на m. triceps brachii. Конгруентната
анатомична плака е сигурен и ефективен вариант за лечение на тип III
фрактури на олекранона, осигуряващ
нисък процент на махане на метала и
стабилност при ранни движения.
При тип I фрактури имобилизацията е за кратко или не се налага.
Активните и пасивните упражнения
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за обем на движение се включват веднага след травмата за поддържане и
възстановяване на пълния обем на движение. Поддържането под формата на
изометрични контракции за флексия,
екстензия, супинация и пронация на
лакътния комплекс, както и изотонични упражнения за раменния комплекс
се прилагат веднага (обикновено през
първата седмица) след травмата.
Три до 6 седмици е средният период
за функционално възстановяване. При
тип II фрактури обикновено се налага открита репозиция и вътрешна
фиксация. Често имобилизацията е за
кратко време, последвана от активни
и пасивни упражнения за ОД. При тип
III многофрагментни фрактури често
се налага стабилизация на лакътната
става и ексцизия на фрагментите и се
установяват известни функционални
ограничения. Пълният обем на движение рядко се възстановява и често персистира хронична лакътна болка. Тип
IV фрактури/луксации често водят до
посттравматична артроза (Broberg
M, Morrey B, 1987; Josefsson P, et al. 1989).
Профилактиката на контрактурата
на лакътната става се постита чрез
стабилна остеосинтеза и включване на
ранни движения в кинезитерапевтичната програма. Нашите резултати
потвърдиха данните, публикувани от
други автори, че ранната мобилизация
на ставата и ранната специализирана
кинезитерапия редуцират усложненията и остатъчната симптоматика
и водят до по-бързо възстановяване
обема на движение и силата на мускулатурата спрямо по-късното включване
на движения или специализирана кинезитерапия (Nash et al., 2004; Keppler et al.,
2005; Dias et al., 1987).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анатомичната репозиция и фиксацията на фрактурите на олекранона,
чрез метална остеосинтеза, позволяват ранна мобилизация и профилактика на усложненията.
Динамичната тензионна остеосинтеза, в комбинация с две Киршнерови
игли, осигурава стабилна фиксация на
фрактурата. Първоначално се предпочита приложението на упражнения в хоризонталната равнина или в суспенсия и
не се допуска валгус и варус стрес.
Сравнителният анализ на двете
групи болни сочи, че собствената
методика на кинезитерапия е поефективна за цялостното функционално възстановяване и връщане към
нормална двигателна активност.
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За спортни травми и ревматична болка
За спортни травми и ревматична болка

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

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

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

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост
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Приложната кинезиология – нов
подход към здравето на човека

Елена Тодорова, докторант

РЕЗЮМЕ
Приложната кинезиология е наука, която изучава механизмите на
формиране на човешките движения и причините за двигателните нарушения. Използвайки мануалното мускулно тестуване и стандартните методи за диагностика, тя оценява структурната, биохимичната и емоционалната страна на здравето и определя правилната
индивидуална терапия за всеки отделен човек.

SUMMARY
Heath-resort treatment by patients with bronhial
Applied kinesiology is a science that deals with the study of mechanisms
of formation of the human movements and the reasons for the movement
disorders. Using manual muscle testing with other standard methods of
diagnosis applied kinesiology evaluates structural, biochemical and emotional
aspects of health and finds the right individual therapy for every person.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: приложна кинезиология, мануално мускулно тестуване, мускулен тонус.
KEY WORDS: applied kinesiology, manual muscle testing, muscle tone.

СЪЩНОСТ
Приложната кинезиология e наука, изучаваща механизмите на формиране на движенията в човешкото
тяло във всичките му форми и прояви и причините за възникващите
нарушения при движение (кинезио –
движение, логос – наука). Тя разглежда
начините за диагностика на двигателните нарушения и избора на методи за тяхната корекция (мануална
терапия, алопатия, хомеопатия, иглотерапия, фитотерапия, психотерапия) чрез използването на универсалния метод за оценка на мускулния
тонус. Мускулният тонус може да се
регистрира и с помощта на различни
прибори, но най-информативният
метод остава мануалното мускулно
тестуване. Докато апаратурата
може да даде само количествена
оценка, ръката на изследващия е в
състояние да определи типа мускулно съкращение, последователността
на включване на мускулните влакна и
други функционални особености, които са недостъпни за апарата. Мануалното мускулно тестуване позволява не само да се определи тонусът
на мускула, но и дава възможност да
се установи причината за неговата
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промяна. Когато е известна причината за възникналия дисбаланс, може
точно и строго индивидуално да се
подбере правилната терапия и за
целта отново се използва мануалното мускулно тестуване. Необходимо
е именно такова въздействие (механично, химично или емоционално), което да възстанови мускулния тонус
на пациента, и само то ще е подходящо за него. Това дава възможност
даденото научно направление успешно да бъде приложено към традиционните методи на диагностика и лечение, откъдето произлиза и името
му – приложна кинезиология.
ОСНОВЕН ПОСТУЛАТ
Основният постулат на приложната кинезиология, отразяващ нейната главна идея, гласи, че езикът
на тялото никога не лъже. Затова
трябва да му позволим да ни каже
какво е необходимо да се направи,
използвайки го като инструмент за
нашата диагностика и терапия.
Сравнение между приложната кинезиология, кинезиологията и кинезитерапията:
Приложната кинезиология трябва
да се разграничава както от кинезиологията, така и от кинезитерапия-

та. Кинезиологията е наука за движението, включваща биомеханиката,
анатомичните и физиологичните
основи на движението, особеностите на предаване на невро-мускулния
импулс, принципите на основните
видове мускулно съкращение. Докато кинезитерапията представлява
лечение чрез движение, използващо
механизмите на регулация на движението и активното участие на пациента в процеса на възстановяване
на собственото му здраве. Обединяващо звено за трите научни направления е движението, но всяко едно
от тях има своите цели и задачи,
методика и области на приложение.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на приложната кинезиология е установяване и прогнозиране
на функционалните синдроми на пациента, както и тяхното анализиране, което дава възможност за оценка
на неговите физиологични функции. В
периода на лечение и рехабилитация
приложната кинезиология чрез неинвазивни методи проследява и контролира процеса на възстановяване.
Основната задача за постигането на тази цел е намирането на
терапия, насочена към подобряване
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ЕДИН ДЪХ НАПРЕД
Медицина
Диагностичното предимство на кардиопулмонарното изследване при физическо натоварване в
медицината и спорта е добре известно в целия свят. Новите технологии правят възможно конструирането
на малки, мобилни и портативни системи, високо ефективни и надеждни.

CORTEX Metalyzer

Кардиопулмонарното изследване при физическо натоварване е отличен инструмент за диагностика,
терапевтично мониториране и превенция. Във Вашите експертни ръце кардиопулмонарното изследване с физическо
натоварване и регистрация на ЕКГ е отличен инструмент за диагностика, лечение, мониторинг и превенция. С
позицията си на лидер на световния пазар, CORTEX е Вашият партньор.
Спорт

Физическото представяне зависи от надеждното функциониране на метаболитната система. По специално в
спорта, максимални физически постижения могат да се реализират само ако метаболизмът може да се адаптира към
изискванията на тренировката. Първо, това изисква редовно медицинско наблюдение на тренировката на индивида и,
второ, резултатите от тренировката трябва да бъдат обективно измерими, за да може планът за тренировъчни
упражнения бързо да се адаптира.

ВЪВ ФОРМА ЛИ СТЕ ЗА УТРЕ?
Отговорът е в един дъх

МЕДИЦИНСКА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АПАРАТУРА

www.elpak.com
Медицина и Спорт
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
на здравето на конкретния пациент
чрез оптимизиране на неговите биологични, биохимични и психологични
функции, или индивидуален и единен
подход към здравето, отчитащ всички негови компоненти – структурна,
биохимична и емоционална.
МЕТОДИКА
Основната методика, която използва приложната кинезиология, е
мануалното мускулно тестуване.
За да се разбере тази методика, е
необходимо по-задълбочено да се
разгледат законите на неврофизиологията, описани подробно от Л. Ф.
Васильева (2004) в статията „Хипотония на мускулите, мускулен дисбаланс и болка”:
1) „Закон на Шерингтон за взаимното инхибиране на аферентните пътища на нивото на гръбначния
мозък, според който хипераферентацията на единия път води до инхибиция на другия. Този закон може да се
разглежда по отношение на различни
структури:
* За мускулите антагонисти – изотоничното съкращение на един мускул се съпровожда от ексцентрично
съкращение на неговия антагонист.
По този начин хипотонията на един
мускул предизвиква хипертония в
друг, а клиничната картина се проявява като болка в съответния мускул
антагонист.
* За мускулното тяло и сухожилията – клиниката на хипотоничния
мускул се определя като болка в хипервъзбудимите сухожилия.”
2) „Стреч-рефлекс – повишаване
на тонуса и силата на съкращение
на мускула при пасивно разтягане.
Стреч-рефлексите имат пряко отношение към запазването на определено положение на тялото в
пространството. При наличие на
хипотонични мускули в дадена част
на тялото проекцията на центъра
на тежестта се измества в тази
посока, при което компенсаторно
възниква статично натоварване на
друга група мускули, последвано от
тяхното скъсяване. Клиничната картина на хипотоничните мускули се
проявява като локализация на болката в статично натоварената група
мускули.”
3) „Закон на Бернщайн за формирането на мускулната сила, според
който състоянието в покой на мускулите антагонисти е резултат от
баланса на двата компонента на тях52
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ното съкращение – тонуса на мускулите и силата на съкращението им.
Всеки от тези компоненти определя
фазите на мускулното съкращение:
* Първа фаза (фазична) – баланс на
силата на мускулите антагонисти.
Възниква при изотонично и ексцентрично съкращение на мускулите.
* Втора фаза (тонична) – баланс
на тонуса на мускулите антагонисти. Възниква при изометрично съкращение на мускулите.”
„При появата на аферентен сигнал в поддържането на съкращението се включва първата фаза, която
се регулира от коровите структури. При мускулното тестуване тя
се оценява като първи етап от оказваното от изследвания съпротивление. Втората фаза, която се регулира от таламо-палидарната система,
се включва едва три секунди след
възникването на изометричното
съкращение. При тестуването тя
се оценява като увеличаване силата
на изометричното съкращение (при
нормотонични мускули) или възникване на тремор и намаляване на мускулната сила (при хипотонични мускули). Следователно функционалната
хипотония се проявява като запазена сила на съкращението в първата
фаза и намалена сила във втората.
Тези закони дават възможност
да се разбере ролята на мускулната
хипотония при формирането на тонусно-силовия дисбаланс.”
За разлика от кинезиологията,
която прави количествен анализ на
мускулната сила въз основа на субективната оценка на съпротивлението, оказвано на изследващия (без

анализ на вида мускулно съкращение
– изотонично, изометрично или ексцентрично), приложната кинезиология използва качествения анализ на
мускулната сила, анализирайки всяка
една от фазите на мускулното съкращение. При това се преминава
през три етапа:
1) Изследваният оказва съпротивление спрямо натиска на ръката
на изследващия, при което се предизвиква изометрично съкращение
на мускулите. Изометричното съкращение се задържа 3 секунди. По
този начин се оценява първата фаза
на мускулното съкращение.
2) След това изследваният увеличава силата на своето съпротивление. Тази степен на увеличение на
силата на съпротивлението служи
като индикатор за мускулния тонус.
3) Анализира се активността
на стреч-рефлекса. При мускулите в
норма съпротивлението при кратковременно разтягане още повече
се повишава. В случай на мускулна
слабост във втората фаза на съкращението възниква тремор. При
кратковременно разтягане на такъв мускул силата на съпротивлението значително намалява.
Голямо внимание се обръща също
така и на анализа на позата и походката, анализа на обема на движенията и статичната палпация. Тези
методи се прилагат съвместно със
стандартните методи за диагностика, които включват анализ на
клиничната история и резултатите
от физикалните, лабораторните и
инструменталните изследвания на
пациента. По този начин се получава

ПРИЛОЖНА
КИНЕЗИОЛОГИЯ –
МАСТЕР КЛАС

цялостна клинична картина, необходима за определянето на начина на
лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От казаното дотук може да се
направи заключението, че приложната кинезиология предлага холистичен подход към здравето и може
да се използва във всички области на
медицината. Само при такъв подход
може да се разбере защо при дисфункция на дадена структура в организма
се преобразува цялата система, за
да може тялото да се адаптира и
да компенсира съществуващия проблем. Ако разгледаме като пример
мускулно-скелетната система, преобразуването може да се представи
във вид на верижни реакции, при които един мускул става точка за фиксация на друг. При това в мускулите,
които са тясно свързани функционално със засегнатия мускул (и особено
неговите антагонисти), възникват
тригерни точки. По този начин дисбалансът в една структура отключва верига от компенсаторни реакции в меките тъкани, активират се
мотовисцералните рефлекси и това
най-често се изразява като патология на вътрешните органи. Затова
клиничните задачи на приложната

кинезиология са въз основа на проявените функционални нарушения да
определи първопричината за включването на дадената компенсаторна
верига, да установи значението на
възникналите структурни нарушения за поддържането на ключовото
функционално нарушение и едва тогава да избере метод, с помощта на
който да реши възникналия проблем.
Не трябва да се забравя, че двигателната функция се контролира
от нервната система, а болковият синдром отразява реакцията й
спрямо нарушена двигателна функция, ограничение на движението
в определена посока, неправилно
положение на тялото в пространството, предпоставка за трайно
увреждане, нарушена функция на
вътрешен орган. От тази гледна
точка мускулът може да се разглежда като пряк ефектор на нервната
система. Затова при различни нарушения на опорно-двигателната
система невромускулните техники
са много по-ефективни от многократното повтаряне на определено движение при провеждане на
мобилизацията, а основното показание за избора на терапия е това
въздействие, което ще доведе до
възстановяване на мускулния тонус. (Левит К. Е., 2004)

От 06 до 12 май 2012 г. включително в Национална спортна академия
„Васил Левски” със съдействието на
катедра „Кинезитерапия” и на професор доктор Зоя Горанова ще се проведе курс по приложна кинезиология.
Заниманията ще са целодневни. Лектори ще бъдат д-р Татяна Николаевна
Чернишова, дмн, президент на Междурегионалната асоциация по приложна
кинезиология в Русия, действителен
член на Международния комитет за
научни изследвания и стандартизация
към Международната колегия по приложна кинезиология (ICAK), генерален
директор на Клиника за функционална
медицина „Манус”, и д-р Олег Сухоруков, неврохирург, дипломиран международен преподавател по приложна
кинезиология към ICAK.
Мастер клас е базовият семинар
на Международната колегия по приложна кинезиология и е предназначен
за лекари-специалисти във всякакви
области, за специалисти по кинезиология и кинезитерапия, по акупунктура
и акупресура, хомеопати, мануални
терапевти и др. Техниките и практическите знания, които се усвояват, имат
широко приложение в спорта. След
завършване на курса се издава сертификат с право на международна практика от МАПК – ICAK Русия. За 100
часа обучение - цена 900 лева.
За повече информация и записване
– 0887 760 332,
Елена и Иван Тодорови
info@radiestezia.com
www.applied-kinesiology.ru
www.manus.vladovostok.ru
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Психологични странични ефекти на
допинга
Доц. д-р Катерина
Георгиева

Радка
Масалджиева, дм

РЕЗЮМЕ
Честата употреба на различни вещества в спорта с цел увеличаване
на мускулната маса, намаляване на умората и подобряване на спортните постижения е установена в много проучвания. Независимо от
усилията на Световната антидопингова агенция и прилагането на
Забранителния списък, допингсубстанциите продължават да се употребяват не само от елитни атлети, но и от аматьори. Целта на
тази публикация е да представи наличните знания за психологичните
странични ефекти на допинга в спорта, които представляват интерес за лекари, треньори и атлети. Повишена агресивност, раздразнителност и избухливост, тенденция за насилие, колебания на настроението, мания, психози и зависимост са най-често съобщаваните
психологични странични ефекти на допинга.

SUMMARY
Psychological side effects of doping
Many studies have shown that different types of drugs are frequently used
in sports to increase the muscle mass, to reduce fatigue and to enhance
performance. Despite the activities of the World Anti-Doping Agency and
the existence of а Prohibited List, doping substances have remained in use
not only among elite athletes, but also among young amateurs. The aim of
this paper is to summarize current knowledge of the psychological effects
of doping substances in sport, that is of interest for doctors, coaches and
athletes. Increased aggression, irritability and short temper, violent tendencies,
mood swings, mania, psychosis and addiction are the most frequently
reported psychological side effects of doping substances.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: допинг, психологични увреждащи ефекти, агресивност, зависимост, централна нервна система.
KEY WORDS: doping, psychological adverse effects, aggressiveness, addiction, central nerve system.

ВЪВЕДЕНИЕ
Веществата, които повишават спортните постижения, са
били традиционна част от подготовката за състезания още в
Древна Гърция. Съществуват исторически данни за употребата
на различни вещества, от които
се очаквало да подобрят силата и
издръжливостта – сушени смокини, сусамови сeмена, варени задни
копита от магаре, ароматизирани
с листа от рози, стрихинин с вино,
специални гъби и т. н. [1].
Бързото развитие на фармацевтичната индустрия през последните десетилетия води до
значително увеличаване многообразието от вещества, използвани в спорта. До голяма степен
увеличеният в последните години
прием на медикаменти и хранителни добавки във всекидневния
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живот e в подкрепа на широката
употреба на различни вещества и
в спорта [1, 2].
Желанието и очакването за
победа са важни мотиви за прием
на допинг, тъй като победата в
спортните състезания дава възможности за личностен растеж
и себереализация, подобрен социален статус, финансови приходи
и други награди за спортиста [2].
Съревнованието е един от наймощните фактори, които влияят
върху употребата на забранени
субстанции, защото тя дава на
атлетите (нечестни) предимства
пред техните съперници.
Употребата на вещества, които повишават постиженията
в спорта, е забранена от Международния олимпийски комитет и
Световния антидопингов кодекс,
разработен от Световната антидопингова агенция. Най-важните
аргументи за забраната на тези

вещества са свързани с предпазване на здравето на спортиста и
честното провеждане на състезания.
Разпространението на знания
за вредните ефекти на допинга е
от съществено значение в борбата с употребата на забранени вещества. Тези знания дават на спортистите и на хората от техните
екипи възможност за адекватен,
информиран избор на суплементи,
което e по-ефективен и мощен
фактор в допинг превенцията от
формалните забрани.
На базата на наши предишни
проучвания по темата [3, 4, 5, 6]
ние фокусираме настоящата публикация върху психичните странични ефекти на допинга. Тази
разработка цели да популяризира
увреждащите ефекти на различните субстанции, употребявани
като допинг в спорта, сред лекари,
треньори, професионални спорти-

Терапията на д-р Шуслер с 12 минерални соли
Минералите изграждат всяка наша клетка, помагат й да функционира правилно, грижат се тя да бъде устойчива на атаките на различни заболявания и по този начин осигуряват необходимите предпоставки да бъдем в тонус и заредени с енергия. 12-те Шуслерови
соли помагат на тялото по-добре да усвоява минералните вещества от храната. Те са своеобразни ключове към здравето във всички периоди от живота. Особено са подходящи през изпълнените с изпитания за тялото месеци на бременността и майчинството.

1

2

3

Калциум флуоратум

Калциум фосфорикум

Ферум фосфорикум

Тонус и еластичност. Повишава елас-

Здрави кости и зъби. Важен минерал при
лечение на остеопороза и костни счупвания. Намалява оплакванията при калциеви отлагания или образуване на конкременти (камъни). Стимулира изграждането на
дентина на зъбите. Градивен елемент по
време на бременност. Подпомага възстановяването след боледуване.

Начален стадий на възпалението. Лечение на леки фебрилни (температурни).
състояния..Профилактично средство срещу
грип и настинка. Първа помощ при порязвания, охлузвания, натъртвания, контузии,
слънчеви изгаряния. Регулира обмяната на
желязото – като добавка към железните
препарати. Подобрява кислородното насищане на тъканите и помага при нарушена
концентрация и умора.

тичността на кожата, връзките и сухожилията..Предотвратява появата на целулит, бръчки и стрии. Поддържа тонуса
и еластичността на тъканите през бременността. Укрепва вените, склонни към
разширение. Изгражда защитните обвивки
на тялото и подобрява здравината на костите и зъбите.

4

5

6

Калиум хлоратум

Калиум фосфорикум

Калиум сулфурикум

Влошаващо се остро възпаление. Влоша-

Нервна система и психика. При заболя-

Хронични възпаления. Възпаление с жълто-зелени секрети. Кожни заболявания
(псориазис,.невродермит, екзема с люспи).
Пигментни петна по кожата. Нарушения
в растежа на ноктите и косата. При заболявания на черния дроб. Нарушена функция на панкреаса – помощно средство при
лечение на диабет. Недостиг на въздух,
клаустрофобия. Средство на избор при
астматични заболявания..

ваща се настинка и грип. Възпаления с гъсти, белезникаво-сиви,.влакнести секрети.
Кожни обриви с бял, наподобяващ брашно,
налеп. Стимулира дейността на различни жлези (диабет, кърмене, затлъстяване). Регулира гъстотата на кръвта – при
тромбози, хемороиди, разширени вени и
др. Изчерпва се при ваксинации, анестезии,
продължително медикаментозно лечение.

7

вания на главния, гръбначния мозък и нервите. Стимулира мозъка при умствено,
емоционално и психическо изтощение.
Подпомага лечението на депресии. Показан е при мускулна слабост, пареза или парализа. Стимулира сърдечния мускул и подобрява кръвообращението. Подпомага
оздравителните и възстановителните
процеси в организма.

8

9

Магнезиум фосфорикум

Натриум хлоратум

Натриум фосфорикум

Спазми и болки. Лечение на чести схващания и спазми на мускулите. Подходящ е
за мускулни болки като: менструална, колики и подуване, схващания на врата, раменете, гърба. Помага бързо при стягащо
главоболие и мигрена. Отпускащ ефект
при нервност, напрегнатост, страх от
изпит, страх от тъмното, безсъние. Регулира функцията на жлезите (менопауза,
менструални нарушения).

Воден баланс в организма. Прилага се при

Обмяна на веществата и киселинно
равновесие. Разграждане на млечната

10

11

12

Натриум сулфурикум

Силицея

Калциум сулфурикум

Отделителна система. Подпомага ця-

Красива кожа, здрава коса и твърди нокти. Укрепва функциите и забавя старее-

Гнойни процеси. Потиска възпалението на

лостното пречистване на организма от
токсини и продукти на обмяната. Стимулира функциите на черния дроб. Подпомага елиминацията на вещества през
бъбреците и разнасянето на отоци при
задържане на вода. Стимулира образуването на жлъчка. Подобрява функцията на
панкреаса – при оплаквания от нарушено
храносмилане.

www.schusslersalts.com

отоци с всякакъв произход. Подобрява
функцията на бъбреците. Особено подходящ при проблеми със стомашно-чревния
тракт като обезводняване и повръщане.
Ефективен е, както при водниста диария,
така и при запек. Подпомага образуването
на слюнка и регулира отделянето на пот.
Подпомага лечението при повишено кръвно налягане.

нето на кожата. При чупливи нокти и коса,
косопад, неправилно израстване на ноктите. Регулура изграждането и здравината
на зъбите. Стимулира оздравителния процес при кожни наранявания. Подпомага лечението на гнойни инфекции (циреи, акне,
панарициум). Стимулира подобряването
на слуха и зрението.

киселина в мускулите – при мускулна треска. Разграждане на пикочната киселина –
при подагра и ревматизъм. Разграждане
на мазнините – наднормено тегло. Влиза
в състава на нервните влакна и помага
при невралгии. Повишената киселинност
води до отслабване на имунната система
– полезен при гъбични инфекции и др.

кожата и лигавиците. Стимулира изхвърлянето на гной от тялото, ако е налице
изходен отвор. Лечение на гнойни пъпки,
акне. Помощно средство при гнойни ангини
и възпаление на ухото. Елиминира натрупаните в клетките киселини. Хронични
ревматоидни заболявания. Играе роля в изграждането на хрущялите.
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сти и аматьори.
Употребата на анаболни андрогенни стероиди (ААС), бета-2 агонисти, стимуланти, наркотици,
канабиноиди и други психотропни
забранени субстанции от професионалните и непрофесионалните
атлети е сериозен обществен
проблем заради потенциално сериозните странични ефекти на
тези вещества, много от които
върху централната нервна система (ЦНС), както и заради липсата
на надеждна информация за техните дългосрочни негативни ефекти
[7, 8]. Тежестта на страничните
ефекти зависи от използваната
специфична субстанция и дозата
й, както и от продължителността на приема. Освен това голяма
част от тези психотропни допинг
субстанции водят до зависимост,
подобно на никотина и алкохола,
което повишава риска от злоупотреба. Средният риск от развиване на зависимост е около 32% за
никотина, 23% за опиодите, 15% за
алкохола и над 10% за канабиноидите [9].
ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
Анаболни средства
Анаболните андрогенни стероиди (ААС) са деривати на тестострона. Те се употребяват за
увеличаване на мускулната маса
и сила, намаляване на мазнините,
по-бързо възстановяване и подобряване на външния вид не само
от професионални спортисти, но
и от аматьори [10]. През последните десетилетия се отчита изразено нарастване на злоупотребата с ААС. Наше проучване при
мъже, трениращи бодибилдинг във
фитнес зали в България, показва,
че 22% от тях употребяват в момента, 18% са използвали в миналото, а 10% не са приемали, но имат
намерение да употребяват анаболни стероиди в бъдеще [11]. В
САЩ 13.5% от спортуващите във
фитнес центрове споделят, че са
употребявали ААС. Тази употреба
корелира позитивно с употреба
на кокаин с продължителността
и честотата на тренировките
и с желанието да участват в състезания [11, 12]. ААС се използват
от атлетите в дози, надхвърлящи
от 10 до 50 пъти тези, използвани за терапевтични цели и често
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се комбинират няколко препарата
едновременно. Това създава хиперандрогенни условия в организма,
свързани с ендокринен дисбаланс
и множество соматични и психически вредни за здравето ефекти.
В редица проучвания се установяват вербална и физическа агресия, раздразнителност, гневност,
тенденция за насилие, колебания
на настроението, избухливост,
дисфорични ефекти и промени в
либидото след употреба на ААС
(фиг. 1.) [3, 6, 8, 12]. Описани са
също личностни промени, депресия, самоубийства, мания, психози
и създаване на зависимост [1, 12].
В други публикации се съобщава за
грабежи, домашно насилие, включително спрямо деца, и сексуална
агресивност при подрастващи, а
също така промяна на поведението и агресия при шофьори след злоупотреба с ААС [8, 13]. Не всички
проучвания установяват при употреба на анаболни стероиди психични странични ефекти и тези
различия вероятно са свързани с
личностните особености на участниците, дозата и продължителността на приема, използвания
препарат или препарати и не на
последно място методологичните
проблеми, свързани с този тип изследвания [6, 8].
Психологическите аспекти на
употребата на ААС имат и друго
измерение, свързано със самооценката на индивида, особено в млада
възраст. Установено е, че голям
процент от нетрениращи подрастващи под 18 години употребяват ААС, за да подобрят външния
си вид, а не за да подобрят спортните си постижения [8].
Обсъждат се няколко възможни
механизма, предизвикващи ергогенните ефекти на ААС. Един от тях
е подобряването на функцията на
скелетната мускулатура чрез увеличаване на протеиновия синтез.
Възможно е и ААС да намаляват катаболния ефект на високите концентрации на кортикостероиди в
кръвта в резултат от тренировките. Друг обсъждан механизъм на
ААС е чрез повлияване на ЦНС, което повишава възможностите за
по-усилени тренировки. Цялостният механизъм на влиянието на ААС
върху нервната система не е разкрит [4, 8, 14]. Установено е, че те
оказват влияние върху широк кръг
невротрансмитерни системи, за

които се предполага, че играят
важна роля за преживяването на
чувство за удовлетворение, както и системите, ангажирани при
различни психиатрични разстройства [4, 12].
Бета-2 агонисти
Бета-агонистите са вещества,
които се свързват с бета-адренорецепторите (β1 и β2) и са структурни аналози на катехоламините
(адреналин и норадреналин). Те
действат като симпатикомиметици и предизвикват стимулация
на миокарда, разширение на кръвоносните съдове и на бронхите [2,
12]. В спорта някои бета-2-агонисти се употребяват като анаболни
средства, а други заради бронходилататорния им ефект. Злоупотребата им води до тревожност,
главоболие, безсъние, умора и отпадналост [8, 10].
ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
Стимуланти
Стимулантите на нервната
система като амфетамини, кокаин и ефедрин са едни от първите
субстанции, използвани като допинг. Добре известните ефекти
на симпатиковия дял на вегетативната нервна система в така
наречения отговор “борба или бягство“, характеризиращ се с кардиостимулация, повишен кръвен ток
към скелетните мускули, повишена концентрация и др., може да се
имитира от стимулантите, тъй
като те действат като симпатикомиметици и имитират ефекта
на катехоламините [2, 15]. Тези
субстанции могат да повишат настроението и самоувереността
и да елиминират или потиснат
усещането за умора и се употребяват в дните на състезания за
подобряване на постиженията,
въпреки че техните реални ергогенични ефекти остават неясни
[7, 16]. Употребата им се свързва
с внезапна смърт на спортисти в
резултат на сърдечен арест. Помалко внимание се обръща на факта, че тези вещества са мощни
стимуланти, с потенциал за предизвикване на пристрастяване и
други интензивни психични странични ефекти.
Амфетамините се използват в
спорта за подобряване на времето

Фиг. 1
агресия,

Увреждащи страничини
ефекти на допинг
субстанциите върху
психиката.

раздразнителност,
тенденция за насилие,
дисфорични ефекти
личностови промени,

депресия, мания, психози,
тревожност, главоболие,
безсъние, умора,

Стимуланти

отпадналост, апатия,

Вредни
психични
ефекти

световъртеж, делир,
антисоциално поведение,
загуба на концентрация,
параноя, седиране,
параноидни налудности,

тактилни халюцинации,
нарушена координация,
намалена концентрация,
нарушения на паметта,
атаксия, тремор,
промени в либидото,
създаване на зависимост

на реакция, повишаване на усещането за увереност и физическата
енергия, задържане на вниманието за продължителен период от
време, потискане на болката при
наранявания и отлагане на настъпването на умора [7]. Те оказват
своите ефекти, като повишават
концентрацията на допамин и норадреналин в синаптичната цепка чрез потискане на обратното
захващане на тези медиатори,
забавено разграждане на ензима
моноаминооксидаза и възбуждане
на чувствителни към допамина
неврони в ЦНС [2]. Злоупотребата с амфетамини води до дозозависими странични ефекти върху
психиката като тревожност, безсъние, апатия, раздразнителност,
агресия, депресия, антисоциално и
безотговорно поведение, психоза,
делир и зависимост. Продължителната злоупотреба с високи дози
води до трайни личностни промени, параноидни налудности и
тактилни халюцинации, наречени
„амфетаминова психоза” [1].
Ефедринът е симпатикомиметик, който се използва в спорта, за да потисне усещането за
умора и да повиши вниманието и
агресивността. Неговите психични странични ефекти включват
главоболие, замаяност, раздразнителност, тремор на ръцете и психоза. Злоупотребата с високи дози
причинява безпокойство, безсъние,

конвулсии, халюцинации и делир
[7].
Кокаинът увеличава толеранса към високо интензивни натоварвания, но повечето от дълготрайните му ефекти върху
енергопродукцията са негативни.
Той предизвиква еуфория, увереност, повишена двигателна активност и потиска усещането за умора. Кокаинът осъществява своите
ефекти, като блокира обратното
захващане на допамина, норадреналина и серотонина и усилва ефекта
на допамина върху постсинаптичните неврони в ЦНС [2, 15]. Неговите психични странични ефекти
са раздразнителност, свръхактивност, тревожност, главоболие,
зависимост. Продължителната му
употреба води до загуба на концентрация и памет, параноя, загуба на
интерес към секса [7, 8].
Наркотици
Наркотиците са естествени
или синтетични вещества, чийто фармакологичен ефект е подобен на аналгетичния ефект на
морфина, основната съставка на
натуралния опиум (морфин, хероин, кодеин, фентанил и др.) [8].
Психичните ефекти на опиоидите
се дължат на свързването им с опиоидните рецептори в ЦНС. Тези
рецептори се различават по фармакологичните си свойства, локализация и специфичен отговор към

различните опиоидни пептиди.
Например морфинът чрез свързването си с μ-2 рецепторите може
да доведе до потискане на центъра на дишането и отделянето на
допамин, докато хероинът чрез
μ-1 рецепторите стимулира отделянето на ацетилхолин в мозъка
[2, 8, 17]. Те се използват от спортисти с травми или в контактните спортове, за да повишат прага
на болката. Употребата им води
до нарушена координация, намалена концентрация, световъртеж,
дисфория, неточни възприятия,
депресия, делир и висок риск от
пристрастяване [8].
Канабиноиди
Канабиноидите (канабис, хашиш, марихуана) са изолирани от
растенията Cannabis и основният
им психоактивен компонент е делта-9 тетрахидроканабинола (THC).
Тази субстанция осъществява ефектите си чрез канабиноидни рецептори, като повишава отделянето
на допамин в синапсите чрез блокиране на задръжни медиатори в
ЦНС [2]. Употребата на канабиноиди води до усещане за еуфория,
релаксация и усилена перцепция и
те се използват в спорта, за да
намалят предстартовото напрежение. Техните психични вредни
ефекти включват психомоторни
промени, нарушена зрително-моторна координация, намаляване на
Медицина и Спорт
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мотивацията за осъществяване
на физически усилия, нарушения на
възприятията и краткосрочната
памет [18, 19]. Данните относно капацитета им за създаване
на физиологическа зависимост са
противоречиви. Хроничната им
употреба причинява дефицит на
вниманието, загуба на памет и намалена способност за усвояване на
знания поради намаляване на канабиноидните рецептори (CB1) в неврони на мозъка [2, 18].
ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ НЯКОИ
СПОРТОВЕ
Алкохол
Алкохолът (етанолът) е депресант на ЦНС и в спорта се консумира за релаксация и намаляване на
напрежението, тремора или безсънието, причинени от изтощителни физически натоварвания или от
употребата на стимуланти. Освен това в ниски до умерени дози
алкохолът предизвиква чувство за
благополучие, лека еуфоричност и
улеснява социалното общуване.
В ниски или умерени дози алкохолът предимно действа като позитивен модулатор на GABAA-рецепторите на задръжния медиатор
γ-аминомаслена киселина (GABA).
Активирането на тези рецептори опосредствява повечето от
ефектите на алкохола върху ЦНС
като релаксацията, снижаването
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