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Когато си в плен на болката!

Спортувам отново!

Лекарствен продукт за възрастни, 
за външна употреба. Без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката.

За лечение на болката и възпалението, свързани с 
травматична патология и мускулно-скелетни 
заболявания - възпаление на сухожилията, ставните 
връзки, мускулите и ставите, като тендинит, 
тендосиновит, разтягане, изкълчване, периартрит, 
дистензия, лумбаго и тортиколис. (КХП)
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Предната раменна нестабилност 

е състояние, което засяга млади паци-

енти и особено спортисти, практику-

ващи контактни и over-head спортове. 

Най-честата й форма е рецидивираща-

та предна травматична нестабилност. 

Раменната става е най-често луксира-

ната – 11.2 на 100 хил., като предната 

луксация е над 87% от всички типове.

 Рецидивиращата нестабилност на 

гленохумералната става е обикновено 

асоциирана с Банкарт лезия – мекотъ-

канна увреда на залавянето на гленои-

далния лабрум и пластична деформация 

на прилежащата ставна капсула. Освен 

това, при някои пациенти с рециди-

вираща раменна нестабилност се от-

криват костни увреди на гленоида и 

хумералната глава. След първоначална 

травматична луксация наличната поня-

кога фрактура на предно-долния гленои-

дален ръб или ерозията на същия водят 

до компрометиране на статичната 

стабилност на ставата и могат да 

доведат до рецидивираща дислокация, 

което от своя страна увеличава кост-

ната загуба по ерозивен механизъм. В 

допълнение, степента на костните 

увреди зависи от броя и честотата на 

луксациите, а високоенергийните трав-

ми на рамото причиняват по-значими 

костни увреди.

Честотата на костните увреди на 

гленоида при рецидивиращата трав-

матична нестабилност е 8-95% според 

различните автори, а импресионната 

фрактура на хумералната глава (Хил-

Закс лезия) се среща в 25-100% от тези 

случаи. Костните дефекти намаляват 

ставния конгруитет, скъсяват дължи-

ната на ставния контакт при позиция 

на рамото в абдукция и външна рота-

ция и могат да причинят ангажиране 

на импресионния дефект на главата на 

хумеруса с дефицитния предно-долен 

гленоидален ръб.

В последното десетилетие все по 

-голямо значение за успеха на хирургич-

ното лечение на рецидивиращата ра-

менна нестабилност се отдава на ин-

тегритета на костната структура на 

гленоида. Костните увреди на гленоида 

при нестабилност варират от авулзи-

онна фрактура на предния гленоидален 

ръб (I тип по Bigliani, “костен Банкарт“) 

до частично остеолизиран, медиално 

разположен фрагмент (II) и костен де-

фект (III тип по Bigliani), като послед-

ните два преобладават в случаите на 

хронично рецидивираща травматична 

нестабилност.

Костната загуба на гленоида е добре 

известна причина за неуспех на мекотъ-

канните стабилизиращи процедури при 

рецидивираща раменна нестабилност. 

През 2000 г. Burkhart и De Beer съобща-

ват за 67% рецидиви след артроскопска 

Банкарт процедура при пациенти със 

значима костна увреда на гленоида и/

или раменната глава, за разлика от 4% 

рецидиви при пациентите без костна 

загуба, при които е приложена иден-

тична артроскопска техника с анкър-

ни системи. В групата на пациентите, 

практикуващи контактни спортове, 

честотата на рецидивите достига 

89% при наличието на съществена 

костна загуба.

Подходът към успешното хирургич-

но лечение на рецидивиращата пред-

на раменна нестабилност трябва да 

включва целенасочено търсене и оценка 

на налични костни увреди на ставните 

елементи и особено на предния глено-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Предна раменна нестабилност, костна загуба на гленоида, Latarjet.
KEY WORDS: Recurrent anterior shoulder instability, glenoid bone loss, Latarjet.

Лечение на предна раменна 

нестабилност със съпътстваща 

костна загуба на гленоида

РЕЗЮМЕ

Рецидивиращата предна раменна нестабилност е често съпът-
ствана от костна загуба на предно-долния ръб на гленоида. Нали-
чието на неразпознати костни увреди може да бъде причина за не-
успех на мекотъканната стабилизация, била тя артроскопска или 
открита. При значим костен дефект обикновено се налага костна 
реконструкция на гленоидалната ямка. В нашия материал са пред-
ставени 11 пациенти с предна раменна нестабилност със значима 
костна загуба на гленоида, лекувани с модифициран миниинвазивен 
коракоиден трансфер Latarjet. В рамките на проследяването не са 
регистрирани редислокации, а функционалният реезултат, отче-
тен чрез Rowe score, е отличен и много добър в общо 86% от слу-
чаите. Костната аугментация на гленоида по описаната техника е 
сигурен и надежден метод за лечение на предна раменна нестабил-
ност със съпътстваща костна загуба на гленоида и придружаващи 
рискови фактори от страна на пациента. 

SUMMARY

Treatment of recurrent anterior shoulder instability with associated 

glenoid bone loss.

Recurrent anterior shoulder instability is commonly associated with 
glenoid bone defects. Unrecognized bony deficiency is a major reason 
for failure  of soft tissue Bankart procedure (either arthroscopic or open). 
When the defect is significant, bony reconstruction is typically necessary. 
Our series consist of 11 patients with recurrent anterior shoulder instability 
with significant glenoid bone loss treated by  mininvasive modified 
congruent arc Latarjet procedure. During follow up no redislocation was 
observed. Rowe score was excellent in 70% and very good in 16% of 
cases. Bony augmentation of glenoid articular surface by the technique 
described is a safe and reliable method for treatment of anterior shoulder 
instability in the demanding group of patients presenting with glenoid 
bone loss and concomitant risk factors.

Д-р Максим 

Загоров

Д-р Светослав 

Добрилов
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идален ръб, като се отчитат и други 

рискови фактори и индивидуални особе-

ности на пациента. 

Съвременен анализ на резултатите 

от артроскопска стабилизация сочи 

като основни рискови фактори за неус-

пех значим костен дефект на гленоида 

и значима Хил-Закс лезия,  възраст под 

22 г. и мъжки пол, съзтезателно ниво 

на спорт и голям брой предоперативни 

луксации.

Като помощно средство в избора 

между мекотъканен и костен подход 

за лечението на рецидивиращата нес-

табилност Boileau и сътр. предлагат 

клинико-рентгенологичен сбор, който 

отразява степента на нестабилност – 

Instability Severity Index Score (ISIS) (табл. 

1).

Определени особености на анам-

нестичния разказ и клиничния преглед 

насочват вниманието към наличието 

на потенциални костни увреди на ра-

менната става. Първоначалната оцен-

ка на костната загуба на гленоида се из-

вършва чрез рутинни рентгенографии 

и проекция на Bernageau. Допълнителна 

информация за костните и мекотъкан-

ните увреди в ставата предоставя 

ЯМР артрографията. Прецизно измер-

ване на костната загуба на гленоида 

може да бъде извършено на компютър-

но томографско изследване със или без 

вътреставен контраст, като златен 

стандарт представлява 3D КТ с ди-

гитална субтракция на хумералната 

глава. Съществуват различни методи 

за изчисление на костния дефект, ко-

ето поражда различни дефиниции на 

понятието „значима“ костна загуба на 

гленоида. Повечето автори определят 

като критична граница повече от 20-

25% от площта на долната част на гле-

ноида или намаляване на предно-задния 

диаметър на долната част на гленоида 

с повече от 21% от дължината на гле-

ноида. Костни дефекти с големина над 

посочените обикновено налагат кост-

на аугментация на гленоидалната ямка 

(фиг. 1) (фиг. 2).

Материали и методи:

За периода 09. 2010-10.2012 в УМБАЛ“ 

Св. Мaрина“ – Варна, и МБАЛ „Св. София“, 

София, са оперирани 11 пациенти - 10 

мъже, 1 жена.

 Средна възраст - 24 г.

 Без предходни оперативни ин-

тервенции.

 Рецидивираща травматична 

предна раменна нестабилност.

 Брой луксации: 5 (2-10 и повече).

 4 професионални състезатели, 

общо 9 с висока спортна активност 

(футбол,баскетбол, фитнес).

  ляво/дясно рамо - 3:8.

 Комбинирана костна увреда с 

преобладаваща костна загуба на гленои-

да.

 Срок на проследяване  10 м. (1-22 

м.).

При всички пациенти сме приложили 

миниинвазивна конгруентно модифици-

рана оперативна техника на Latarjet, 

при която остеотомираният proc. 

coracoideus заедно със залавящите се за 

него мускули се трансплантира вътрес-

тавно през хоризонтално разделените 

влакна на m. subscapularis на ниво прок-

симални 2/3 – дистална 1/3 към пред-

но-долния ръб на гленоида. Предната 

ставна капсула се разрязва в същия план 

като надлежащия мускул. Предният ръб 

и шийката на гленоида между 2’30 и 5’30 

се отпрепарират и опресняват. Фик-

сацията се извършва чрез 2 бр. 4,0 мм 

спонгиозни винтове с шайби, като кон-

кавната каудална повърхност на корако-

идния израстък осигурява конгруентно 

възстановяване на дефицитната част 

на гленоидалната ставна повърхност. 

При клинични и ЯМР данни за съпровож-

дащи вътреставни лезии може да се об-

съди извършването на раменна артро-

скопия преди коракоидния трансфер 

(фиг. 3).

Индикациите, към които сме се при-

държали в тази група от пациенти, са:

 Значителна гленоида костна загу-

ба (ерозивен тип).

 Умерена костна  загуба с ISIS над 6 

(изразени рискови фактори).

 Биполярни костни дефекти (гле-

ноид и хумерална глава).

 Професионален и високорисков 

спорт.

РЕЗУЛТАТИ

В рамките на проследяването ре-

гистрирахме отличен Rowe score в 70% 

и много добър в 16%; средното ограни-

чение на външната ротация бе 7°. Два-

ма от професионалните спортисти 

се завърнаха към активност до 18-ата 

седмица,  останалите двама са в процес 

на рехабилитация. Не са регистрирани 

рецидиви, но apprehension тестът ос-

тава положителен при един пациент. 

Не са наблюдавани усложнения от друг 

характер (фиг. 4) (фиг. 5).

ДИСКУСИЯ

Биомеханичният ефект на модифи-

цираната техника на Latаrjet  се състои 

от следните елементи:

 Възстановяване на костната кон-

груентност и удължаване на контакт-

ната зона в обема на движение.

 Динамична стабилизация на IGHL 

в позиция на абдукция и външна рота-

ция.

 Динамична стабилизация чрез до-

лната 1/3 на m. Subscapularis.

Нови проучвания на Ghodadra и сътр. 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

ЯМР артрография на лява раменна става; 
значима костна загуба в дисталния диаме-
тър на гленоида

Транзверзален срез, демонстриращ същия 
дефект като на фиг.1

Фиксиране на коракоидния израстък на ни-
вото на ставната повърхност осигурява 
конгруентна аугментация
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 
Д-р Максим Загоров,

Отделение по ортопедия и травма-

тология

УМБАЛ „Св. Марина“,

бул.“ Хр. Смирненски“ 1,

Варна

dr_zagorov@mail.bg

сочат, че аугментацията на дефицит-

ната гленоидална ямка чрез конгруент-

на модификация на Latarjet постига ре-

конструкция на дисталния гленоидален 

диаметър средно с 9,6 ± 0,1 мм (>25%), 

а пласирането на присадъка на ниво на 

ставното лице нормализира оптимално 

гленохумералното контактно налягане.

Latarjet е с доказана клинична ефек-

тивност: налице са много добри дъл-

госрочни резултати включително при 

високорискови пациенти като съзтеза-

тели по ръгби и футбол. Основната 

индикация в нашата серия за прилага-

нето на този вид оперативно лечение 

е значим хроничен, ерозивен костен 

дефект на предното гленоидално лице, 

като критичният праг подлежи на сни-

жаване при съпътстваща значима Хил-

Закс лезия и/или съпровождащи рискови 

фактори. 

Автори като Mologne и сътр. и 

Sugaya и сътр. съобщават добри резул-

тати след артроскопска стабилизация 

при пациенти със значителна (20 – 25%) 

костна увреда на гленоида, като същи-

те акцентират върху адекватното 

разпознаване на костната лезия и ин-

корпориране на костния фрагмент в ар-

троскопската реконструкция, когато е 

възможно. Неуспехите в тези серии са 

наблюдавани при пациенти с ерозивна 

костна загуба без наличие на идентифи-

цируем костен фрагмент.

В допълнение съществуват ар-

троксопски техники за костна аугмен-

тация на гленоида като артроскопско 

Latarjet на Lafosse, артроскопски Bristow 

на Boileau, техники на Taverna както и 

Scheibel за артроскопска трансплан-

тация на автоприсадък от crista iliaca. 

Lafosse и сътр. съобщават отлични ре-

зултати при 10-годишно проследяване 

на 100 пациенти. Тази процедура има 

предимства като добра визуализация 

на предно-долното ставно лице на гле-

ноида, прецизно позициониране на при-

садъка спрямо ставната повърхност, 

третиране на съпътстващи ставни 

увреди, възможност за реконструкция 

на капсулолигаментарния апарат и др. 

Въпреки това оперативната техника 

е сложна, изисква значителен период на 

обучение и специализиран инструмен-

тариум, както и технически умения и 

опит на хирурга. Разбира се, това е пре-

дизвикателство пред всеки оператор.

Основните недостатъци на Latarjet 

според литературата са по-високата 

честота на следоперативно развитие 

на дегенеративна остеоартроза и 

ограничението на външната ротация. 

Hovelius и сътр. съобщават за разви-

тие на изразена остеоартроза в 14,5 

% и леки до умерени артрозни проме-

ни в 35% от пациентите, проследени 

в рамките на 15 години след операция 

по Latarjet. Тези, както и редица други 

автори намират пряка връзка между 

честотата на развитие на остеоар-

трозни промени и латералното пласи-

ране на костния присадък, оказващ им-

пинджмънт върху главата на хумеруса. 

Ограничението на външната ротация 

допринася също за развитието на ар-

трозни промени в дългосрочен аспект. 

Разбира се, нашите краткосрочни ре-

зултати не ни позволяват да изкажем 

собствено мение по този въпрос. Ре-

дица проучвания върху естествената 

еволюция на раменната нестабилност 

показват висока честота на хондрални 

увреди в раменната става както при 

остра дислокация, така и при рециди-

вираща нестабилност, както и по-ви-

сок риск за развитие на остеоартроза 

при пациенти с раменна нестабилност, 

третирани неоперативно. Също така 

Fransceschi и сътр. установяват разви-

тие на артрозни промени у 21,8 % от 

серия то 55 пациенти, проследени за 8 

години след артроскопска Банкарт ре-

конструкция с анкърни системи. 

Ограничението на външната ро-

тация в нашата серия е минимално. 

Модификацията на хирургичната тех-

ника използва хоризонтално разделяне 

на влакната на m. subscapularis вместо 

дезинсерция и не налага капсулна рефик-

сация. Това позволява избягването на 

следоперативна имобилизация и започ-

ването на ранна рехабилитация за въз-

становяване на обем на движение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лечението на предната раменна 

нестабилност със съпътстваща костна 

загуба на гленоида представлява предиз-

викателство пред хирурга. Изборът на 

правилен терапевтичен подход изисква 

целенасочено търсене и оценка на кост-

ните увреди. Конгруентната модифика-

ция на коракоидния трансфер по Latarjet 

е сигурен и надежден метод за възста-

новяване на костната конгруентност и 

клиничната стабилност на раменната 

става при значими костни дефекти на 

предно-долния гленоидален ръб.

ISIS-Instability Severity Index Score

Възраст под 20 г. 2 т.

Професионален спорт 2 т.

Контактни/over-head спортове 1 т.

Хиперлакситет 1 т.

Hill-Sachs, X-ray ER 2 т.

Загуба на преднодолен контур на 
гленоида X-ray

2 т.

Табл.1 
ISIS > 6т.  –  70% риск от рецидив при ме-
котъканна артроскопска стабилизация; 
ISIS < 3т. – 10% риск

Фиг. 4 Фиг. 5

Следоперативна Ro гр.: оптимално пласи-
ран присадък

Ro гр., трансскапуларна проекция: оптимал-
на реконструкция на костния дефицит.
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ВЪВЕДЕНИЕ

Синовитът на гривнената става 

е състояние с разнообразна етиоло-

гия. Среща се като възпаление на си-

новиалната обвивка на интеркарпал-

ните и радио-карпалните стави или 

на сухожилните влагалища (теноси-

новит). В повечето случаи предста-

влява генерализиран отговор на лока-

лен проблем, включващ травма или 

инфекция, или е в резултат на общо 

заболяване - ревматоиден артрит, 

синдром на Reiter, кристални артро-

патии и др (5). Клиничната му изява 

включва оток и болка, водещи до 

ограничени движения и намалена фун-

ционалност (7). Често синовитът в 

областта на китката може да причи-

ни синдром на карпалния тунел, поява 

на ганглион или дорзален теносино-

вит на екстензорните сухожилия. 

Синовит, при който липсват сис-

темни или локални фактори за поя-

ва, се означава като неспецифичен 

синовит. Той има хронична изява и 

представлява персистиращо, неспе-

цифично, пролиферативно увреждане 

на синовията. Най-често той е моно-

артикуларен, с различна степен на за-

сягане на костта или хрущяла на ста-

вата и без данни за наличие на друг 

локален или системен патологичен 

процес. Характерен белег за неспеци-

фичния синовит е персистиращото 

подуване на ставата с флуктуация, 

без оток на околните меки тъкани 

(6).

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Диференциалната диагноза на нес-

пецифичния синовит включва редица 

заболявания, предизвикващи тежък 

синовит, които трябва да бъдат из-

ключени.

1. На първо място това е рев-

матоидният артрит (РА). РА е хро-

нично възпалително заболяване на 

синовията. При него има белези за ав-

тоимунна и инфекциозна етиология, 

макар че точната причина все още 

остава непозната. Автоимунният 

процес включва както формиране на 

имунни комплекси, така и клетъчно-

медиирана деструкция. Пролифери-

ращият синовиум ерозира околните 

структури, включително ставния 

хрущял, костите, лигаментите и су-

хожилията, формирайки характерни-

те за РА деформитети на ръцете (1, 

10). 

2. Туберкулоза – най-честата 

форма на дълбока туберкулоза на 

ръката при възрастни е флексор-

ният теносиновит. При него може 

да се наблюдава притискане на 

n. medianus или оформяне на пал-

марен ганглион. Забелязва се по-

дуване, причинено от разраснала 

синовия под и над трансверзалния 

карпален лигамент. Екстензорният 

теносиновит е по-рядък и може да 

е свързан с улцерация на надлежа-

щата кожа (8, 9, 14).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Неспецифичен синовит, гривнена става, синовектомия.
KEY WORDS: Nonspecific synovitis, wrist, synovectomy.

Неспецифичен 
синовит на 
гривнената става

РЕЗЮМЕ

Неспецифичният синовит на гривнената става е заболяване, за ко-
ето има малко информация в литературата, но то представлява 
особен диагностичен и терапевтичен интерес поради неизяснена-
та си етиопатогенеза. Развитието му няма връзка с пол, възраст, 
професионално занимание и съпътстващи заболявания. Изявява се 
като дифузен синовит на радио-карпалната и интеркарпалните 
стави, водещ до болка, оток и ограничени движения. В напредна-
лите случаи може да причини тежък остеоартрит. Често не се 
повлиява от консервативното лечение и в съображение влиза опе-
ративната синовектомия, с която се облекчава състоянието на 
болния и се ограничава развитието на усложнения. С настоящата 
публикация ви представяме нашия опит с неспецифичния синовит 
на китката за период от две години (2011-2012). 

SUMMARY

Nonspecific synovitis of the wrist

The nonspecific synovitis of the wrist is a disease, for which there 
is insufficient information in the literature, but it provokes particular 
diagnostic and therapeutic interest due to its unknown etiopathogenesis. 
It is not related with sex, age, profession and comorbidities. The clinic 
include diffuse synovitis of the radio-carpal joint and intercarpal joints, 
leading to pain, edema and restriction in joint movements. In untreated 
cases it can cause severe osteoarthritis. The conservative treatment 
often gives unsatisfactory results, so that an operative synovectomy 
must be considered. It releases the complaints of the patients and 
prevents complications. In this article we present our experience with the 
nonspecific synovitis of the wrist for two-year period (2011-2012).

Д-р Виктор 

Петров

Д-р Борис 

Матев
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

3. RS3PE синдром (Remitting, 

Seronegative, Symmetrical Synovitis with 

Pitting Edema) – описан е основно при 

мъже над 60-годишна възраст. Развива 

се бърз симетричен синовит, засягащ 

радиокарпалните и интеркарпалните 

стави и воларните сухожилни влагали-

ща, водещ до дифузен оток на ръце-

те. РФ негативни. Този синдром е кли-

нична диагноза и няма тест, с който 

да бъде потвърден (11, 13).

4. Кристални артропатии – мно-

го често неспецифичният хроничен 

моноартикуларен синовит може да 

имитира изявата на подагра или псев-

доподагра (отлагане на калциев пиро-

фосфат дихидрат). Ето защо тези 

състояния трябва да се изключат чрез 

изследване на ставна течност за нали-

чие на кристали.

5. Спондилоартропатии – синд-

ром на Reiter, реактивен артрит и др. 

Наблюдава се стерилен синовит, като 

патогенетично може да се дължи на 

наличие на бактериални антигени в 

синовията, молекулярна мимикрия с 

реакция на имунната система към 

собствените антигени или отлагане 

на имунни комплекси в синовията. При 

синдрома на Reiter има белези за възпа-

ление и от страна на очите и пико-

чо-половата система (конюнктивит, 

цервицит, уретрит).

6. Туморен процес – има данни за 

развитие на синовит на китката след 

интраартикуларна перфорация на ос-

теоид-остеом на скафоида (4).

7. Други системни автоимунни 

заболявания - системен лупус еритема-

тозис, склеродерма и др. Установява 

се наличие на имунни комплекси.

8.  Посттравматичен синовит 

– повтарящата се травма, или едно-

кратната високоенергийна травма 

на китката може да доведе до разви-

тие на синовит. Често това са мла-

ди пациенти, занимаващи се активно 

със спорт – тенис, спортна гимнас-

тика и др. Наблюдавани са случаи с 

развитие на синовит в стави, пре-

търпели травма с голяма давност, до 

няколко години, които са били с белези 

на пълно излекуване, без дългосрочни 

посттравматични артритни изме-

нения.

9.  Асептична некроза - има дан-

ни за развитие на синовит в стави, 

разположени непосредствено до зони 

на костен инфаркт, със запазване на 

ставната междина и липса на данни 

за развитие на артрит. ЯМР може 

да докаже зоните с костен инфаркт, 

които не се виждат на обикновената 

рентгенография (2).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Целта на проучването е да пред-

стави случаи на неспецифичен хро-

ничен синовит и теносиновит в 

областта на китката. Разгледани са 

ретроспективно всички случаи на па-

циенти, претърпели синовектомия 

на радиокарпалната и интеркарпал-

ните стави за период от 2 г. (01.2011-

12.2012) в Клиниката по хирургия на 

горен крайник (II клиника) на Универси-

тетската специализирана болница по 

ортопедия „Проф. Б. Бойчев“, София. 

Диагнозата неспецифичен хроничен 

синовит на китката е поставена след 

изключване на случаите, при които 

има доказан конкретен етиологичен 

причинител, влизащ в посочената ди-

ференциална диагноза. Диагнозата е 

потвърдена хистологично със заклю-

чение: неспецифичен синовит – сино-

вия с пролиферация на синовиоцити, 

васкуларизация и обилна инфилтрация 

от лимфоцити и плазмоцити.

За посочения период имаме 7 слу-

чая на неспецифичен хроничен сино-

вит. Четирима пациенти от мъжки 

пол и трима от женски. Между па-

циентите няма родствена връзка и 

няма пациенти със сходни професии. 

Възрастовите граници обхващат ди-

апазона 2-ра-6-та декада.

Преди постъпване в клиниката 

пациентите преминали курс на кон-

сервативна терапия чрез медикамен-

ти, физиотерапия и имобилизация, 

без успех. Ето защо е взето решение 

за извършване на оперативна сино-

вектомия. 

Оперативната интервенция 

включва дорзален или воларен достъп 

под кръвоспираща маншета. Щател-

но почистване на видоизменената 

синовия и задължително изпращане 

на материал за хистологично изслед-

ване. Максимално бяха протектирани 

ставните връзки и ставните капсу-

ли за избягване на постоперативна 

карпална нестабилност. При необхо-

димост е направена капсуло- и лига-

ментопластика. Шевният материал 

беше свален на 12-ти ден, имобилиза-

ция за 21 дни. Назначена кинезитера-

пия и рехабилитация за преодоляване 

на постоперативните контрактури. 

От оперираните от нас за изследва-

ния период пациенти до момента 

Фиг. 2 Фиг. 3

Rо графия – фас Ro графия – профил

Фиг. 1

Преоперативно – подуване и оток в грив-
нената става
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липсват рецидиви (болка, флуктуация, 

оток на ставите). След съответна-

та рехабилитация и кинезитерапия 

пациентите постигнаха добър обем 

на движение.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентът е мъж, на 24 г., работ-

ник във фирма за дърводобив. Анамнеза 

– от 4-5 месеца получил болки и подува-

не в областта на дясна гривнена ста-

ва (фиг. 1). Оплакванията се засилили и 

постепенно довели до ограничаване 

обема на движенията в ставата. Ло-

кален статус на дясна гривнена става 

– оточна, болезнена при палпация. Фле-

ксия – 100о, екстензия – 0о, ограничение 

на просупинацията в крайна фаза. Съ-

пътстващи заболявания няма, алергии 

– съобщава за алергия към мъхести 

плодове, показва реакция към Histamin 

(20/5). Параклинични изследвания: WBC 

7.6x109/l, RBC 5.81 x1012/l, HGB 178 g/l, 

HCT 0.52, PLT 256x109/l. Биохимия и хе-

мостазеологични показатели в норма. 

Образното изследване (фас и профил) 

разкрива стеснение на ставните цепки 

с начални артрозни изменения в радио-

карпалната и интеркарпалните стави 

(фиг. 2, фиг. 3). Интраоперативно се ус-

танови обилен синовит, водещ до еро-

зия на ставните повърхности – хиали-

нен хрущял и подлежащата кост (фиг. 

4, фиг. 5). Извърши се щателна сино-

вектомия и операция а модо Бърнард-

Стъбинс. Изпратен материал за хисто-

логично изследване, който потвърдил 

диагноза неспецифичен синовит.

ОБСЪЖДАНЕ

Неспецифичният синовит на 

гривнената става е заболяване с не-

изяснена етиопатогенеза. Началното 

лечение при него е консервативно и 

включва НСПВ медикаменти, приложе-

ние на кортикостероиди, физиотера-

пия и имобилизация. Може да се извър-

ши синовиална биопсия - посредством 

отворена операция или стандартна 

артроскопска техника, при която 

ставата се инспектира и се взима ма-

териал от специфични зони на инте-

рес. Върху синовията се наблюдават 

макроскопски неспецифични белези, 

подкрепящи диагнозата - хипертро-

фия и хиперплазия на синовиалния слой 

клетки, втвърдяване на субсиновиал-

ните слоеве от дерматофиброза и 

разрастване на кръвоносните съдове. 

Хистологичният резултат, показващ 

класическите симптоми на асептич-

но възпаление, подкрепя диагнозата. 

Хирургичното лечение включва 

артроскопска и отворена синовекто-

мия и показва добри кратко- и сред-

носрочни резултати (3, 12). Често се 

налага извършване на артропластика 

и лигаментопластика за възстановя-

ване стабилността на гривнената 

става.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изследваните от нас 7 кли-

нични случая липсваха рентгеноло-

гични, лабораторни, хистологични 

или макроскопски белези за конкре-

тен етиологичен причинител на си-

новит, което доведе до поставяне 

на диагноза „неспецифичен синовит 

на китката“. Между изследваните 

пациенти няма роднинска връзка и 

връзка по отношение на пол, въз-

раст, професия и начин на живот. 

Това показва, че неспецифичният 

синовит на китката може да има 

друга, все още неизвестна етио-

логична причина, която е интерес 

на бъдещи изследвания. Счита се, 

че неспецифичният синовит може 

да е свързан с промени в имунния 

статус, еднократно тежко или 
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Обилен синовит в областта на интеркар-
палните стави

Ерозии на ставните повърхности

повтарящо се физическо усилие или 

травми, стрес, както и прекарано 

инфекциозно заболяване, което да 

не съвпада по време и локализация с 

изявата на неспецифичния синовит. 

Консервативните и оперативните 

терапевтични техники предлагат 

добър подход за подобряване на 

състоянието на нашите пациенти. 

При неуспех на консервативната 

терапия трябва да се има предвид, 

че закъснялото оперативно лечение 

води до тежко засягане на радиокар-

палната и интеркарпалните стави 

с развитие на необратими артроз-

ни промени.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Навяхванията на глезенна става са 

най-честата причина за възникване на 

хронична глезенна нестабилност. Нало-

жително е превенцията на този про-

блем да бъде основна задача, свързана 

с физическата подготовка на профе-

сионалните волейболисти. Главните 

структури, ангажирани със стабил-

ността на глезена, не функционират 

изолирано, а в тясна връзка с цялата 

кинетична верига при изпълнение на 

движения и технически дейности. 

Дисторзиите на глезена пред-

ставляват сериозен медико-социален 

проблем, пряко свързан със спортна-

та дейност, а в частност и с про-

фесионалния спорт. Изследване на 

Maehlum(1984), проведено за едного-

дишен период, установява, че 16% от 

спортните травми са именно навях-

вания, докато в Швеция, Axelsson et al. 

(1990) описват, че с такава диагноза 

са 14% от приетите в болницата 

пациенти. В САЩ на всеки час от дис-

торзии в глезенната става страдат 

114 души, а годишната статистика за 

България сочи цифрата 27 639 (NIAMS, 

2011).

Рискът от рецидив при спорти-

сти, навехнали глезена си веднъж, е 

голям, което в най-честите случаи 

води до нарушена функционалност, 

хронична нестабилност и болка (20% 

до 50% от тези случаи) (Paul, G., 2010). 

В сравнение с други спортове, волей-

болът има сравнително висока често-

та на дисторизии в глезена (Caselli, M., 

2005). Повече от 800 милиона души, в 

около 130 държави практикуват този 

спорт. Най-честата причина за по-

добни травми във волейбола са при-

земяване върху инверзирано ходило 

или върху крак на противников играч 

при игра на мрежата. (William, W, et al. 

2009).

Механизмът на повтарящите 

се травми на глезена е същият като 

механизма на получаване на първона-

чалните травми. Промените в ста-

вата, които възникват вследствие 

на първичната травма, стават при-

чина за рецидивиращите навяхвания. 

Приети са две теории за възникване 

на хронична глезенна нестабилност – 

наличие на механична и функционална 

нестабилност. Те не са изключващи се 

състояния. Напротив, съчетанието 

им води до хронична глезенна неста-

билност (фиг. 1) (Hertel, J, 2001).

МЕХАНИЧНА НЕСТАБИЛНОСТ

Механична нестабилност в глезен-

ната област настъпва в резултат на 

анатомични изменения след първично 

навяхване. Тези изменения включват 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Глезенна нестабилност, проприоцепция, кинезитерапия, функционалност, болка. 
KEY WORDS: Ankle instability, proprioception, physiotherapy, functionality, pain. 

Проприоцептивна тренировка 

за превенция на навяхвания на 

глезенната става при професионални 

волейболисти

РЕЗЮМЕ

Травмите в глезенна става са най-честите травматични увреди в 
света, като 85% от тях са навяхвания. 30% от спортните трав-
ми, установени в спортно-медицинските клиники, са именно навях-
вания в глезенна става, като сред всички спортове във волейбола 
те имат най-голяма честота. Функционална нестабилност, фор-
мираща се като остатъчна нестабилност, се наблюдава средно 
при 60% от пациентите. Симптомите на функционална нестабил-
ност се изразяват в повтарящи се дисторзии, болка при определе-
ни движения, чувство за нестабилност, страх и нарушен мускулен 
контрол. Проприоцепцията в дисталната част на долния крайник 
също е сериозно засегната. Последните изследвания показват, че 
промяната в активността на мускулното вретено на перонеал-
ната мускулатура оказва по-голямо влияние върху проприоцептив-
ния дефицит, отколкото променената активност на ставните 
рецептори. Клиничното значение на тези механизми не е напълно 
разбрано, но редица съвременни проучвания установяват, че с по-
добряване двигателния контрол и баланса посредством специално 
подбрани упражнения проприоцепцията се повлиява позитивно.

SUMMARY

Proprioceptive training to prevent ankle injuries in professional 

volleyball

Ankle injuries are one of the most common traumas, considering that 85% of 
injuries are ankle sprains. Besides this, 30% of all sports injuries, examined in 
the sports medical clinics, are ankle distortions. Functional instability, which 
is usually examined as a residual instability is observed and documented in 
60% of the examined patients. Symptoms of functional instability are usually 
accompanied by repeated sprains, pain when performing certain movements, 
feeling of instability, described by patients, fear, lack of muscle control and 
bad proprioception. Among all sports, volleyball has high incidence of ankle 
sprains. Proprioception of the lower leg and in particular, of the ankle joint, 
is negatively influenced in people with recurrent sprains. Recent studies have 
found that changes in the activity of muscle spindles of peroneal muscles 
have a bigger impact on the ankle joint proprioceptive deficits, than on altered 
activity of articular receptors. The clinical significance of proprioception is not 
completely realized, but several recent studies have found that proprioception 
significantly improves by applying specially selected exercises, directed to 
motor control and balance training

Мартин Еремиев, 

доктор

Георги Биволарски
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патологична халтавост на ставата, 

ставно-кинематични изменения, сино-

виални промени и развитие на деге-

неративно ставно заболяване, което 

може да протече комбинирано с дру-

ги проблеми или изолирано (Hertel, J, 

2001).

ФУНКЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

В резултат от травмиране на 

външните лигаменти на глезена се 

повлиява невро-мускулната система, 

която осигурява динамичната стабил-

ност на глезена. През 1965-а Freeman и 

колектив за първи път въвеждат по-

нятието функционална нестабилност. 

Те отдават нарушения баланс, получен 

при навяхвания, на увреда на механо-

рецепторите във външните глезенни 

връзки, възникваща в резултат на про-

приоцептивни изменения. В етиологи-

ята на функционалната нестабилност 

стои и засягане на невро-мускулния 

контрол, което води до неадекватна-

та динамична стабилност (фиг. 2).

Проприоцепцията на глезенна ста-

ва е нарушена при хора с репетитор-

ни дисторзии. Последните изследвания 

показват, че промяната в активност-

та на мускулното вретено на пероне-

алната мускулатура оказва по-голямо 

влияние върху проприоцептивния де-

фицит на глезенна става, отколкото 

променената активност на ставни-

те рецептори. Клиничното значение 

на проприоцепцията не е напълно 

разбрано. Не е научно доказано дали 

тя се повлиява от стандартните ре-

хабилитационни програми, но редица 

автори като McGuine и Keene, както 

и Cumps и Verhagen установяват, че 

със специално подбрани упражнения на 

балансборд се достига до значително 

подобрение (Hertel, J, 2001).

Нарушено невро-мускулно предава-

не се наблюдава при хора с често пов-

тарящи се навяхвания на глезена. Най–

често се установява при изследване на 

времето на предаване на рефлекса на 

перонеалната мускулатура при инвер-

зия или супинация (Hertel, J, 2001). 

Нарушеният постурален контрол 

на долния крайник може да се изслед-

ва чрез пробата на Ромберг и пиезо-

електрически метод. Обикновено той 

възниква в резултат на комбинацията 

между нарушена проприоцепция и не-

вро-мускулен контрол. Когато този 

механизъм функционира нормално, 

при стоеж на един крак, стъпалото се 

пронира и супинира в опит да запази 

центъра на тежестта в рамките на 

проекцията на долния крайник (Hertel, 

J, 2001). 

Дефицитът в силата на мускулите, 

осъществяващи еверзия и инверзия, е 

друг фактор, наблюдаван при хора с 

хронична глезенна нестабилност. Дали 

този дефицит се дължи на мускулна 

увреда, атрофия или нарушено невро-

мускулно предаване все още не е напъл-

но изяснено.

Взаимодействието между меха-

ничната и функционалната неста-

билност и изграждащите ги фактори 

също не е достатъчно проучено, но 

факторите на нестабилността не се 

проявяват поотделно, а в комбинация 

(Hertel, J, 2001).

Двигателните органи - мускули, 

сухожилия и стави - са снабдени със 

собствени рецептори. Те сигнализи-

рат за състоянието на мускулите, 

сухожилията и положението на ста-

вите и костите в пространството. 

Големият английски неврофизиолог Ч. 

Шерингтон нарича тези рецептори 

проприорецептори, защото осигуря-

ват информация относно дейността 

на анатомичните области, към които 

принадлежат (Hertel, J, 2001).

Механизъм на действие на пропри-

орецепторите

Мускулното вретено и сухожилни-

те проприорецептори представля-

ват механорецептори, които се драз-

нят при опъване. Поради успоредното 

разположение на вретената спрямо 

обикновените (екстрафузалните) 

мускулни влакна, дори при минимално 

разтягане на мускула, вретената се 

възбуждат, а при съкращаване актив-

ността им намалява. Първичните ре-

цепторни окончания на мускулното 

вретено се възбуждат не само от 

промяна в дължината на обикновени-

те мускулни влакна, сама по себе си, а и 

от скоростта й, докато вторичните 

рецепторни окончания реагират само 

при промяна в дължината на мускула. 

Мускулните вретена се активират 

от най-малкото изменение на дължи-

ната на мускула. В тази връзка импул-

сацията от рецепторните окончания 

към гръбначния мозък повишава възбу-

димостта на съответния алфамото-

неврон. Така се поддържа постоянен 

мускулен тонус и намалява възбуди-

мостта на мотоневроните на муску-

лите антагонисти.

Действието на сухожилните про-

приорецептори е обратно. Те имат 

Фиг. 1 Фиг. 2

Хронична глезенна нестабилност. Връзка между проприоцепция и невро-мускулен кон-
трол на ставната стабилност.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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по-висок праг на възбуждане, но при 

нормално мускулно съкращение могат 

да излъчат аферентна импулсация 

дори ако се съкращават само отдел-

ни моторни единици. Адаптират се 

бавно, но по-бързо от мускулните вре-

тена. При възбуждане на сухожилни 

проприорецептори създадената афе-

рентна импулсация води до потискане 

на алфамотоневроните на собствения 

мускул и до активиране на алфамото-

невроните на мускулите антагони-

сти. При задържане на сухожилните 

рецептори се получава противополо-

жен ефект. На пръв поглед като че ли 

двата вида мускулни проприорецепто-

ри си противодействат. Всъщност 

ефектът от двойната проприорецеп-

торна аферентация с обратен знак 

(+ и -) не се унищожава в ЦНС (респ. в 

гръбначния мозък), а се сумира. Напри-

мер при заемане на положение стоеж 

с ръце встрани, след известно време, 

под влияние на силата на тежестта, 

раменните мускули за миг се отпускат, 

т. е. удължават се. При отпускането 

мускулът леко се разтяга, което вед-

нага възбужда мускулните вретена. 

Импулсите им към гръбначния мозък 

активират алфамотоневроните на 

собствения мускул, а потискат тези 

на мускулите антагонисти.

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Създаване и апробиране на кинези-

терапевтична методика за проприо-

цептивна тренировка, за превенция 

на травматизъм в глезенната става.

Организация и контингент на про-

учването

Проучването е проведено в пери-

ода 27.02.2012 г. до 23.03.2012 г., веднъж 

седмично, преди основната трениров-

ка. Обект на експеримента са профе-

сионални волейболисти от отбора на 

„Левски Волей”. Експериментът е про-

веден в зала „Сиконко”, София.

В проучването са включени 10 про-

фесионални волейболисти, състезатели 

на волейболен клуб „Левски Волей”, Со-

фия. От общо 14-те състезаващи се за 

клуба волейболисти от проведеното 

изследване са изключени четирима пора-

ди отсъствието им от тренировъчния 

процес заради заболявания. Средната 

възраст на включените в изследването 

лица е 23 години. Минималната възраст 

е 18 години, а максималната - 26. 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За отчитане на началното и край-

ното състояние на пациентите из-

ползвахме следните методи, оценки и 

тестове:

1. Звездовиден тест за оценяване 

контрола на равновесието. 

За прилагането на теста са нуж-

ни ролка лейкопласт и сантиметър. 

Лейкопластът се залепя на земята под 

формата на кръст, като дължината 

на всеки лъч на „кръста“ е 150 см. Преди 

започване на теста се измерва дължи-

ната на долния крайник на всеки състе-

зател. Отчита се разстоянието от 

големия трохантер до външния мале-

ол на глезена. От получения резултат 

се взимат 2/3, които се нанасят от 

центъра към всеки един от четирите 

лъча на „кръста“. Тестът се изпълнява 

първо с единия, а после и с другия край-

ник. Волейболистът застава с единия 

крак в центъра на „кръста“, а с другия 

- докосва четирите му края. Начална-

та посока е към лентата, разположена 

пред изследвания, след което продъл-

жава в посока надясно (ако тестовият 

крайник е десен), или обратното - на-

ляво (ако се тестува левият крайник). 

След това - назад и накрая встрани - 

дясно за ляв тестуван и ляво за десен 

крайник. Тестът се изпълнява с макси-

мална скорост и точност, като спор-

тистът трябва да докосне с върха на 

пръстите на ходилото индивидуално 

маркирана точка на съответната 

лента от кръста. При точното и бър-

зо изпълнение на теста спортистът 

получава 4 точки. При пропускане на 

някоя от лентите или недостигане 

определената дължина получените 

точки намаляват на 3 (и така до 0). 

Времето за тестово изпълнение е 5 

секунди (Lauren, C., 2005). 

2. Обем на движение – ъгломе-

трия.

Обемът на движение се измерва по 

SFRT методика. В нашето измерване 

използвахме стандартен ъгломер за из-

мерване обема на движение в глезенна 

става в сагиталната равнина.

3. Въпросник за състоянието на 

глезенната става по Louw, Q, et al. 

(2008).

Въпросникът за състоянието на 

глезенната става е подходящ за оцен-

ка на структурното и функционално-

то състояние на спортистите, като 

за приложението му не се изисква спе-

циална техника (Louw, Q. et al, 2008). 

Въпросникът се състои от 11 въпроса, 

като 5 от тях са насочени към оцен-

ка на структурите на глезенна става, 

свързани с изява на оток, скованост и 

др., а останалите 6 дават информа-

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5
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ция за функционалното състояние на 

крайника: бягане, скачане и др. Всеки 

от единайсетте въпроса има 6 въз-

можни отговора (от 0 до 5). Резулта-

тите се изчисляват и се нанасят в 

проценти, като 100% е максималният 

брой точки и достигането им означа-

ва, че спортистът няма никакви функ-

ционални или структурни ограничения 

в изследваната става.

МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ И 
ПРОПРИОЦЕПТИВНА ТРЕНИРОВКА

Комплексът се състои от 8 уп-

ражнения, които се изпълняват върху 

балансборд. Упражненията, включени 

в методиката за проприоцептивна 

тренировка, са следните:

1. Стоеж върху балансборд – упраж-

нението се изпълнява една минута, 

като спортистът се старае да не до-

косва земята с периферията на диска 

(фиг. 3). 

2. Кръгове с балансборд – изпълня-

ват се два кръга в едната посока и два 

кръга в другата. Кръговете се изпълня-

ват с периферията на диска, но игра-

чът се стреми да не докосва земята 

с ръба на диска. Изпълнението започва 

от предната страна на диска, където 

са пръстите (фиг. 4). 

3. Стоеж на един крак върху ба-

лансборд – упражнението се изпълнява 

една минута, като спортистът се 

стреми да не докосва земята с пери-

ферията на диска (фиг. 5).

4. Полуклек на един крак върху ба-

лансборд – изпълняват се пет клека с 

единия и съответно с другия крак. Иг-

рачът следи при клякането колянната 

му става да не преминава проекцията 

на пръстите му, а при изправяне - ви-

наги да е в лека флексия. Стреми се да 

не докосва земята с периферията на 

диска (фиг. 6).

5. Стоеж върху балансборд, хвър-

ляне на топка и ловене след отразя-

ването й от стената – изпълняват 

се две серии по двайсет повторения 

хвърляне и ловене, като между серии-

те - трийсет секунди играчът стои 

върху балансборда и се стреми да запа-

зи баланс. Упражнението се изпълнява 

на разстояние два метра и половина 

от стената, като волейболистът се 

стреми да хвърля бързо и силно топка-

та към нея и да я лови след отразява-

нето й (фиг. 7).

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

На базата на приложените тесто-

ве и изследвания в началото и края на 

нашия експеримент са представени 

стойностите от индивидуалните из-

мервания за всеки състезател, както 

и средните стойности и разликата 

между началните и крайните измер-

вания, които очертават общото 

въздействие на приложената кинези-

терапевтична методика за пропри-

оцептивна тренировка.

От представените на графика 1 

резултати се установяват разлики 

в средните стойности в началото 

и края на експеримента. Промяната 

на началните и крайните измервания 

при звездовидния тест за оценяване 

контрола на равновесието показва 

подобряване на динамичния баланс и 

контрол на двата долни крайника. 

Повишаването на средната 

оценка от 2,55 - в началото на екс-

перимента (и за двата крайника) до 

оценка 3 - в края на експеримента, 

говори за подобряване динамичния 

мускулен контрол и проприоцепция-

та. Повишаването на оценката и за 

двата крайника отдаваме на специ-

ално подбраните проприоцептивни 

упражнения, които са насочени към 

индивидуална проприоцептивна 

тренировка. Ролята на проприоцеп-

цията нараства многократно при 

системно двигателно обучение, при 

спортна тренировка. При системни 

тренировъчни занятия се подобря-

ват не само свойствата на мускули-

те, но и чувствителността на тех-

ните рецептори.

В таблица 1 са представени ре-

зултатите от ъглометрията на 

глезенна става в градуси, които 

бяха направени в началото и края 

на нашето проучване, а в таблица 2 

- резултатите от въпросника за със-

тоянието на глезенна става. Въпрос-

никът е попълнен два пъти за всеки 

от изследваните – преди и след края 

на периода на приложение на пропри-

оцептивната тренировъчна програ-

ма.

Фиг. 6 Фиг. 7
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Промяната в резултатите от ъг-

лометрията е незначителна, което 

може да се дължи на допустимата 

грешка при измерването – 5 градуса. 

От липсата на значителна промяна 

при крайните резултати отчитаме, 

че проведената от нас проприоцеп-

тивна тренировка не оказва непо-

средствено влияние върху обема на 

движение в глезенна става. Измере-

ният обем на движение обаче е значи-

телно по-голям от приетите норми 

(средно 20 градуса за дорзифлексия и 

5 градуса за плантарна флексия). Ана-

лизирайки волейболната техника, 

установяваме, че увеличеният обем 

на движение на волейболистите е 

необходим фактор за по-ефективно-

то изпълнение на редица волейболни 

елементи, сред които отскок, призе-

мяване, волейболен стоеж и др. Не-

обходимостта от придвижвания в 

различни посоки именно от изходна 

позиция основен волейболен стоеж 

налага поддържане на глезена в лека 

дорзална флексия. В подобни позиции 

ходилото преминава контролирано 

към крайните възможни обеми - към 

аддукция, дорзална флексия, еверзия, 

супинация и др., в зависимост от 

посоката на придвижване и широчи-

ната на крачката. Подобни позиции, 

в съчетание с описаните движения, 

изискват много добър мускулен кон-

трол и проприоцепция. 

От получените резултати става 

ясно, че обемът на движение не се 

променя вследствие приложението 

на кинезитерапевтичната програма 

за превенция на травми в областта 

на глезенна става и следователно не 

се повлиява от подобрената пропри-

оцепция. Това отдаваме на факта, 

че подбраните упражнения нямат 

за цел да ограничат, а да подобрят 

мускулния и постуралния контрол, 

дефицита в мускулната сила и нару-

шеното невро-мускулно предаване.

От средните стойности за на-

чалните и крайните отговори на 

въпросника се отчита 2,72% повиша-

ване на крайните резултати, което 

говори за подобряване на общата 

оценка на пациента, на структурно 

и функционално ниво. Тези резулта-

ти отдаваме на подобряването на 

проприоцепцията на долния край-

ник. В свое проучване, насочено към 

изследване на ефективността от 

специално изготвена от тях про-

приоцептивна програма, McGuine 

и Keene, както и Cumps и Verhagen 

също стигат до подобни заключения. 

Получените в нашето изследване 

резултати водят до сходни изводи 

и затвърждават теорията за пози-

тивното повлияване на проприоцеп-

цията чрез специално подбрани, близ-

ки по функционалност до спортната 

техника, упражнения, изпълнени вър-

ху балансборд.

Направеното от нас проучване раз-

крива необходимостта от развитие 

и приложение на специална програма 

за превенция и проприоцептивна тре-

нировка в професионалния волейбол. 

Завишеният риск от травматизъм в 

областта на глезена и възможността 

с малко усилия да се постигне добър 

превантивен ефект биха оправдали 

използването на подобни програми. 

Приложението на проприоцептив-

ната тренировка има дори по-голям 

смисъл в детско-юношеския спорт с 

цел постигане на ранна превенция от 

травматизъм на глезенна става и съз-

даване на добра основа за техническа 

подготовка. Това би редуцирало сте-

пента на риск от получаване на трав-

ми и в по-късен етап от развитието 

на спортистите.

Табл. 1

Табл. 2

Резултати и средни стойности (в градуси) от при-
ложената ъглометрия

Резултати и средни стойности (в точки)
от приложения въпросник

Граф. 1
Средни стойности при начало и 
край на звездовидния тест (в точки).
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ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

РЕЗЮМЕ

Левокамерното ремоделиране при спортисти често ни изправя 
пред трудни диференциално диагностични дилеми. Представен е 
случай на ехокардиографски документирано обратно развитие на 
значима левокамерна дилатация след тримесечно въздържание 
от активен спорт при 41-годишен любител спортист. 

SUMMARY

A clinical case of reverse development of left atrial dilation following 

three months of abstention from active sport 

The differential diagnosis of the left ventricular remodeling in athletes is often 
very difficult and challenging. A clinical case of regression of the LV dilatation 
after 3 months of deconditioning  is demonstrated by echocardiography in 41 
years old male non–professional athlete.       

КЛЮЧОВИ ДУМИ: левокамерна дилатация, спотно сърце, обратно развитие, ехокардиография.
KEY WORDS: left ventricular dilatation, athlete’s heart, regression, echocardiography.

Клиничен случай на обратно 

развитие на значима левокамерна 

дилатация след тримесечно 

въздържание от активен спорт
Доц. д-р Иван Груев, дм

Според класическата дефи-

ниция спортното сърце е до-

брокачествено увеличение на 

сърдечните обеми и маса, съпро-

водено със специфични циркула-

торни адаптационни механизми 

и морфологично ремоделиране 

на сърцето, като резултат на 

физиологична адаптация към сис-

темните тренировки /1, 2/. През 

последните десетилетия обаче в 

резултат на бързото развитие 

на натрупаните клинични и екс-

периментални даннни бурното 

развитие на образната диагно-

стика и функционалните тесто-

ве понятието „спортно сърце” 

придоби нови измерения /3, 4, 

5/. В контекста на нарастващия 

брой случаи на внезапна сърдечна 

смърт /ВСС/ при млади спорти-

сти /4, 5, 6/, се натрупват дан-

ни, че ремоделирането на сърце-

то в резултат на интензивното 

натоварване може да маскира 

потенциално опасни подлежащи 

сърдечносъдови заболявания. По-

ставя се на обсъждане и въпро-

сът дали интензивните спортни 

занимания не повишават, макар 

и в малък процент от случаите, 

сърдечносъдовия риск /1, 4, 10/.

Кардио-васкуларните адапта-

ционни механизми към системно 

физическо натоварване са обект 

на дългогодишни изследвания. 

Според класическата хипотеза 

на Морганрот от 1975 г. /3/ съ-

ществуват значителни разлики 

в сърдечните адаптационнни 

промени при спортове, свързани 

с тренировки за издръжливост 

/динамични, аеробни или изото-

нични/ - например бягане на дъл-

ги разстояния, плуване и такива, 

свързани с тренировки за сила 

/статични, анаеробни, изоме-

трични/ - като например вдигане 

на тежести и борба. Разбира се, 

това разграничаване е условно. 

През последните години се на-

трупват все повече публикации 

в подкрепа на обемното ремоде-

лиране при предимно аеробните 

упражнения, но се оспорва пре-

димно хипертрофичният тип на 

ремоделиране при тензионните 

натоварвания /4/. При повече-

то спортисти двата вида тре-

нировки се допълват в различна 

степен. Спортове като колоезде-

не и гребане са типичен пример 

за комбинация от двата основни 

типа на натоварване /1/.

Представям на вашето вни-

мание следния клиничен случай: 

41-годишен мъж, любител спор-

тист, упражняващ кикбокс и фит-

нес тренировки 6 пъти седмично 

по 60-90 мин. Пациентът беше 

пожелал профилактичен преглед 

при кардиолог с оглед активни-

те физически натоварвания, ко-

ито упражнява. Единственото 

му оплакване беше усещането за 

леко спадане на физическия капа-

цитет през последната година. 

Той категорично отрича прием 

на анаболни стероиди и др. заб-

ранени субстанции /по негови 

данни беше употребявал само 

протеини и витамини/. Не съоб-

щава за фамилна обремененост с 

кардиомиопатии, ВСС или ранна 

ИБС. При снемането на подробна 

анамнеза не се установиха данни 

за предшестваща хипертония, 

прояви на сърдечна недоста-

тъчност или преболедуван ми-

окардит. Пациентът не пуши и 

изключително рядко употребява 

алкохол до 200 мл вино. Пациен-

тът декларира съгласието си за 

публикуване на случая при спазва-

не на пълна конфиденциалност на 

личните му данни.

От прегледа не се устано-

виха патологични отклонения: 

добре развита костно-мускулна 
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ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА

128 МУЛТИСЛАЙС  
КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ 
Осигурява ниски нива на облъчване и 
изключително бързо сканиране (iDose 
4) със 128 среза, което води до високо 
качество на изображения за сърдечно-
съдова и онкологична диагностика.

ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ

4D EХОГРАФ
За прецизна визуализация и  
диагностика на коремните органи.

Сити Клиник, София 1407, ул. Околовръстен път 127
www.cityclinic.bg    www.facebook.com/cityclinic.bg

              Информация и записване на час:         

 0700 13 127  

Дигитален 3 ТЕСЛА 
МАГНИТЕН РЕЗОНАНС 
Оборудван е с последно поколение 
софтуер за изследвания на  
централната нервна система  
и сърдечно-съдовата система.
   амбиентно осветление 
   по-широк отвор на тръбата
   бърз и прецизен

Единственият за страната и 
Югоизточна Европа

Нашите пациенти могат да разчитат на персонално внимание и 
индивидуален подход при предоставяне на медицинските услуги. 
На тяхно разположение са 24 часа диагностична апаратура и 
лаборатории от последно поколение, чрез които се установяват в 
детайли състоянието и функциите на органите без вредно влияние 
върху организма.
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система, глава и шия, правилно 

конфигурирани, щитовидна жле-

за и периферни лимфни възли - 

неувеличени, чисто везикуларно 

дишане, ясни сърдечтни тонове, 

без прибавени шумове, сърдечна 

честота 65 /мин, артериално на-

лягане 130/78 мм Нд,м, корем мек, 

неболезнен, черен дроб и слезка 

неувеличени, сукусио реналис - 

отрицателно, запазени перифер-

ни пулсации на крайниците.

От представените от паци-

ента лабораторни изследвания не 

се установиха отклонения в кръв-

ната картина и биохимията.

Електоркардиограмата не 

показа отклонения от нормата 

- синусов ритъм, вертикална по-

зиция, без реполаризационни про-

мени.

Изходната ехокардиография - 

/Ехо КГ/, проведена на 02.12.2011 

г., демонстрира значима левока-

мерна дилатация –теледиасто-

лен размер на лява камера /ТДР 

ЛК/ 66 мм, горно граничен теле-

систолен размер /ТСР/ 39 мм и 

запазена фракция на изтласкване 

/61% по Симпсън – фиг. 2/. Дебе-

лината на стената на лявата ка-

мера показа размери на граница-

та между норма и лекостепенна 

хипертрофия - 11-12 мм в диасто-

ла – фиг. 1.

След продължителен разговор 

и разясняване на потенциалните 

рискове от екстремната лево-

камерна дилатация пациентът 

беше убеден да преустанови за 

три месеца активните занима-

ния със спорт, след което да се 

яви на контролен преглед.

Контролната Ехо КГ беше про-

ведена на 02.03.2012 г. и се уста-

нови значителна редукция на ТДР 

до 57 мм, както и на ТСР-33 мм. 

Дебелината на стените на ЛК ос-

тана без промяна – фиг. 3.

Двуразмерната Ехо КГ демон-

стрира и намаляване на ТДО до 

142 мл, при запазена ФИ - 58% по 

Симпсън /фиг. 4/.

 

Тези данни потвърдиха пред-

положението, че в конкретния 

случай се касае за изменения по 

типа на спортно сърце, а не за 

първи прояви на дилатативна 

кардиомиопатия. Пациентът 

беше посъветван да продължи да 

спортува, но със значително по- 

малка честота и интензивност 

на натоварванията.

Измененията в размерите на 

сърдечните кухини при активни 

спортисти са проучени подроб-

но през последните 40 години, из-

ползвайки огромния напредък на 

ехокардиографията и сърдечния 

ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/ 

/1, 5, 6/. Трябва да отбележим, че 

има съществено припокриване 

между резултатите при спор-

тисти и здрави контроли. Спор-

тистите имат малко, но все пак 

статистически значимо увеличе-

ни на размерите на сърдечните 

кухини и дебелината на стените 

от порядъка на 10-20%, но при 

повечето от тях тези вариации 

са в рамките на нормалните гра-

ници /7/. Разбира се, отговорът 

на миокарда към натоварване е 

индивидуален, но при около 50% 

от спортистите се наблюдават 

прояви на сърдечно ремоделира-

не, изразяващи се в увеличаване 

на размерите и обемите на ля-

вата и дясната камера и лявото 

предсърдие, при запазена систол-

на и диастолна функция. Напри-

мер сигнификантно увеличение 

на теледиастолния размер /ТДР/ 

на ЛК≥60 мм се открива при око-

ло 15% от атлетите. Това увели-

чение в размерите на  ЛК рядко 

се съчетава със значимо задебе-

ляване на стените на ЛК, надви-

шаващо границите на нормата 

- в диапазона 13-15 мм /7/. Лево-

камерното ремоделиране е ди-

намичен и индивидуален процес, 

който може да се развие сравни-

телно бързо или по-постепенно 

след започването на интензив-

ните тренировки. Тези измене-

ния са по правило обратими след 

спиране на активните спортни 

занимания, като това е особено 

отчетливо при аеробните спор-

тове /1/. 

Типът и степента на увеличе-

ние на левокамерната мускулна 

маса се влияе от типа на спорт-

ното натоварване. Метаанализ 

на Института по спортна меди-

цина и наука в Рим /Италия/ по-

казва, че най-изразени промени в 

размерите и дебелината на ЛК се 

наблюдават при тренировки по 

гребане, ски бягане, колоездене 

и плуване, докато данните при 

Фиг. 1 Фиг. 2

М –мод Ехо КГ, демонстрираща левокамерна дилатация за сметка 
на увеличения ТДР ЛК.

Двуразмерна Ехо КГ, демонстрираща нормална ФИ - 61%. Вижда се 
и увеличената стойност на теледиастолния обем /ТДО/ - 164 мл.
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спортове, свързани със свръхиз-

дръжливост, като триатлон, 

парадоксално показват по-малки 

промени в сърдечните размери. 

Силовите спортове /борба, вди-

гане на тежести/ са свързани 

с умерено увеличаване на дебе-

лината на стените /често ди-

спропорционална на размера на 

кухините/, но обикновено под 

долните граници на нормата ≤ 12 

мм /8/.

Случаите с екстремно ЛК ре-

моделиране със стойности на 

ТДР над 60 мм, които според ня-

кои автори достигат до 15% от 

спортистите /7/ поставя въпро-

са доколко обратими и безобид-

ни са в дългосрочен план проме-

ните по типа на спортно сърце. 

Проучване на Pelliccia и сътр. ус-

тановява непълна регресия на ЛК 

ремоделиране при 20% от спор-

тистите 5 години след спиране-

то на активния спорт /11/. Дали 

това води до неблагоприятни 

сърдечносъдови последствия на 

сегашния етап е трудно да се 

каже. Понякога се налага да се 

направи диференциална диагно-

за между промени при спортно 

сърце и дилатативна кардиоми-

опатия. По отношение на ДКМП 

диагностични трудности възник-

ват при спортисти с увеличени 

размери на сърдечните кухини 

и долногранични стойности на 

фракцията на изтласкване на ЛК. 

Често са необходими серия от 

ехокардиографски тестове в по-

кой по време на натоварване, а 

често и след период на спиране 

на тренировките, за уточняване 

на диагнозата /1.7/.

От всичко казано дотук мо-

жем да обобщим, че активните 

спортисти – професионалисти 

и любители, се нуждаят от пре-

цизна оценка на сърдечносъдо-

вия статус. Предвид масовата 

достъпност и високата диагнос-

тична стойност, ехокардиогра-

фията би следвало да се включи 

сред задължителните методи на 

изследване. Временното въздър-

жане от активен спорт може да 

помогне много за разграничаване 

на физиологичните от патоло-

гичните сърдечни изменения при 

спортисти /особено при гранич-

ни случаи, попадащи в т. нар. 

сива зона /11/.

Необходими са нови по-задъл-

бочени и по-масови проучвания, 

които да установят дали екс-

тремните физически натоварва-

ния, водещи до сърдечносъдово 

ремоделиране по типа на спорт-

но сърце, са независим рисков 

фактор за нежелани сърдечносъ-

дови събития в краткосрочен и 

дългосрочен порядък /10/. Важно 

е да бъде по-подробно проучена 

и популацията на любители спор-

тисти, тъй като с напредване 

на възрастта се увеличава про-

центът на съпътстващи заболя-

вания и кардиоваскуларният риск 

нараства.
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Структурите на гръбначния 

стълб изпълняват две различни 

функции - стабилност и подвиж-

ност. От една страна, те под-

държат изправената поза и, от 

друга, осигуряват свободен обем 

на движение. Тензионното дейст-

вие на мускулатурата балансира 

прешлените вертикално и прово-

кира тяхното движение. Настъп-

ването на миогенна дисфункция 

води както до субективни оп-

лаквания и структурни промени, 

така и до ограничаване обема на 

движение.

Целта на съобщението е да 

се систематизират методите за 

нервно мускулно-скелетно изследва-

не на цервикалния и на цервикото-

ракалния дял, като се акцентира на 

специфичните мускулни тестове. 

МЕТОДИ

Под цервикален дял се имат 

предвид прешлените между С1 и 

С3 и под цервикоторакален пре-

шлените между С3 и Т4, включи-

телно ставите и меките тъкани. 

Изследването на симптоматика-

та е подчинено на примерен ал-

горитъм:

I. Анамнеза – какви са 

симптомите и с каква давност, 

дали са с внезапно или постепен-

но начало и причина за провоки-

рането. С особено внимание се 

проследяват претърпени: трав-

ма, стрес, операция, работа и 

др.

Важен критерий с междуна-

родна стандартизация е Neck 

Disability Index [7].   

II. Субективно изследване:

1. Първостепенно значение 

има определянето на фактори-

те, влошаващи или облекчаващи 

симптоматиката. За горен цер-

викален и цервико-торакален дял 

влошаващите фактори са поддър-

жането на позата и движенията. 

Респективно се проследяват и 

определят позата и движението, 

при които се редуцират симпто-

мите. В този аспект трябва да 

се установи промяната на симп-

томите при дейности от еже-

дневието като:

 Статично и активно 

поддържане на поза – седеж, сто-

еж, пране, гладене, бръснене, шо-

фиране, четене, писане, лежане и 

др. Отчитане на коя ръка е доми-

нантна – лява или дясна.

 Професия, спорт и соци-

ални активности.

2. Интензивност на бол-

ката [1, 4, 7]. Традиционно се 

прилага Визуално-аналогова скала 

(ВАС) с 10 степени (от 0 - липса 

на болка до 10 - максимално силна 

болка). Удачно е проследяването 

на тригерните точки и болкови-

те модели. В достъпната лите-

ратура в България не открихме 

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се систематизират методите за 
нервно мускулно-скелетно изследване на цервикалния и на церви-
которакалния дял, като се акцентира на специфичните мускулни 
тестове.     
Въвеждат се 5 степенните скали за  интензивността (И) на бол-
ката и периодичност (П) на главоболието по Edeling, 1988. За пръв 
път в българската литература се посочват аналитичните пози-
ции за изследване на мускулите - m. rhomboideus, m. trapezius pars 
transversa et pars ascendens, m. latissimus dorsi, m. pectoralis minor.
Точната диагностика, систематизираното изследване и адек-
ватната кинезитерапия при проблеми в цервикалния и цервикото-
ракалния дялове са от съществено значение както локално, така 
и за целия гръбначен стълб и горни крайници.

SUMMARY

Neuro-musculoskeletal cervical and cervicothoracic spine assessment

The aim of this article is to systematize the methods of neuro-muscoloskeletal 
and cervicothoractic assessment by placing the accent on specific muscular 
tests.  
It aims to introduce Edeling’s (1988) five-degree scale of the intensity (I) 
of pain and periodicity (P) of headache. This is the first time the Bulgarian 
medical literature has presented analytical positions on the examination of m. 
rhomboideus, m. trapezius pars transversa et pars ascendens, m. latissimus 
dorsi, m. pectoralis minor.
Precise diagnostics, systematized research and adequate physical therapy of 
problems in the cervical and cervcothoractic areas are of crucial importance 
when applied locally and on the entire spinal cord and upper limbs.    

КЛЮЧОВИ ДУМИ: нервно мускулно-скелетно изследване, цервикален и на цервикоторакален дял. 
KEY WORDS: neuro muskoloskeletal research, cervical area, cervicothoractic area.

Нервно мускулно-скелетно 

изследване на цервикален и 

на цервикоторакален дял
Доц. Румяна Ташева, доктор
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информация относно използване-

то на специално разработените 

5 категории за интензивността 

(И) на болката по Edeling, 1988:

 Степен И1 – лека болка.

 Степен И2 – по-силна от 

леката болка, но търпима.

 Степен И3 – умерено сил-

на болка.

 Степен И4 – силна болка.

 Степен И5 – нетърпима/

непоносима болка.

3. Честота или периодич-

ност (П) на главоболието в 5 сте-

пени по Edeling, 1988 г.:

 Степен П1 – болка през 

един ден месечно или по-малко.

 Степен П2 – болка през 

два или повече дни месечно.

 Степен П3 – болка през 

един или повече дни седмично.

 Степен П4 – всекидневна,  

но периодична болка.

 Степен П5 – постоянна, 

продължителна болка.

4. Локализация на болката.

5. Промяна в чувствител-

ността.

6. Нощни симптоми – про-

блеми със съня, с възглавницата и 

други фактори.

7. Сутрешни симптоми – 

болка, скованост, дискомфорт и 

др.

III. Функционално изследване.

1. Оглед на: поза, мускулату-

ра, меки тъкани и др.

2. Изследване на ставните 

функции:

 Тестуване на ставния ин-

тегритет за С0-С1 и С1-С2 [2].

 Активни (от изходно по-

ложение седеж) и пасивни (от 

изходно положение тилен лег) 

физиологични ставни движения 

на цервикалния и на цервикото-

ракалния дял: флексия, екстензия, 

латерална флексия и ротация дву-

странно, компресия, дистракция, 

протракция, ретракция и комби-

нирани движения.

Важно условие е движенията 

да се изпълняват и със свръхна-

тиск.

Проследяват се качеството, 

обемът и съпротивлението при 

изпълнението на движенията, 

както и провокирането на болка 

и мускулен спазъм.

Капсулният модел (Cyriax, 1982) 

e еднакво ограниченa латерална 

флексия двустранно и ротация, 

болезнена флексия без ограничава-

не и дефицит в екстензията [2, 

3].

3. Мускулатура.

 Тестове за мускулна сила 

на цервикалните: флексори, ек-

стензори, латерални флексо-

ри и ротатори, както и на - m. 

serratus anterior, m. subscapularis 

и дълбоките шийни флексори. За 

пръв път в българската литера-

тура се посочват аналитичните 

позиции за изследване и на муску-

лите - m. rhomboideus (фиг. 1), m. 

trapezius pars transversa (фиг. 2) et 

pars ascendens (фиг. 3), 

 Мускулен контрол относ-

но поза и качество на активните 

движения на главата, шията, гор-

ните крайници и скапулата. Ана-

лизиране на заместителни движе-

ния.

 Тестове за скъсяване на 

мускулите [3]: m. levator scapulae, 

m. trapezius pars descendens, 

m. sternocleidomastoideus, m. 

pectoralis major, mm. scaleni, m. 

profundus occpitali. За пръв път 

в българската литература се по-

сочват и аналитичните позиции 

за изследване на m. latissimus dorsi 

Фиг. 1 Фиг. 2

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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(фиг. 5) и m. pectoralis minor (фиг. 

4).

 Изометрични тестове за 

шийните флексори, екстензори, 

латерални флексори и ротатори 

[5, 6].

4. Неврологични тестове [1, 

2, 7, 8]:

 Нервно-динамични те-

стове.

 Изследване на рефлекси.

 Дерматоми и миотоми.

 Активно ротаторен ком-

пресионен цервикален тест.

 Цервикален дистракци-

онен тест от седеж и от тилен 

лег.

 Цервикален компресионен 

тест от неутрално положение и 

от латерална флексия с лека ек-

стензия.

 Soto Hall test.

 Linder test.

5. Специални тестове:

 Палпация.

 Тестове за вертебрална-

та артерия.

 Пасивни допълнителни 

(акцесорни) интервертебрални 

движения [2, 9].

ДИСКУСИЯ

Съвременният начин на жи-

вот се характеризира с обез-

движване и с продължително 

заемане на обичайна поза или 

извършване на повтаряеми дви-

жения. Последствията са нега-

тивни не само за личността със 

субективни оплаквания и дис-

комфорт, но и за работодателя, 

претърпяващ загуби от снижа-

ване на работоспособността и 

отсъствията. Това налага про-

филактика, в която съществено 

място има кинезитерапията. 

От първостепенно значение е 

правилната диагностика, която 

е в компетенциите на клиницис-

тите. В случая става въпрос за 

неврологичните и други причи-

ни за провокиране на проблеми 

в цервикалния и на цервикото-

ракалния дял. Тогава се осигуря-

ва ефикасност при обучаването 

в правилен мускулен контрол и 

ранното повлияване на мускула-

турата. Практиката ни показа 

необходимостта от системати-

зиране на необходимите тесто-

ве за изследване и въвеждането 

на нецитирани досега такива в 

достъпната ни литература на 

български език.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Точната диагностика, сис-

тематизираното изследване и 

адекватната кинезитерапия при 

проблеми в цервикалния и церви-

которакалния дял са от същест-

вено значение както локално, 

така и за целия гръбначен стълб и 

горните крайници.
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ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

Нарастващата заболеваемост и 

инвалидизация на болните с хроничен 

бронхит през последните години обу-

славя многобройните проучвания на 

този проблем в лечебно-профилакти-

чен план. Те са насочени за ограничаване 

на патологичния процес и забавяне или 

избягване на сериозните усложнения на 

това прогресиращо и социално значимо 

заболяване. В комплексното лечение на 

хроничния бронхит важно място зае-

ма курортолечението с естествени и 

преформирани физикални фактори. Не-

говото приложение в ранните стадии 

на заболяването може чрез благопри-

ятна промяна в местните и общите 

защитни механизми да доведе до пълен 

или значителен прелом в хода на това 

тежко заболяване, засягащо най-трудос-

пособната част от населението.

Профилактиката на хроничния 

бронхит, включително и курортолече-

нието, се свежда до повишаване резис-

тентността на организма, нормализи-

ране на имуногенезата /отстраняване 

дефицита на IgA/, предотвратяване 

инфекциите на горните дихателни пъ-

тища, борба срещу атмосферните 

замърсявания и професионалните вред-

ности, компенсаторно укрепване функ-

ционалното състояние на белия дроб и 

др. Най-често курортното лечение се 

провежда успоредно с химиотерапев-

тичната профилактика, ваксинолече-

нието, общите суберитемни ултра-

виолетови облъчвания, лекарствените 

аерозоли и електроаерозолните инхала-

ции с бронхоспазмолитични и секрето-

литични средства, дихателната кине-

зитерапия и др.

Хронично прогресиращият ход на 

заболяването изисква успоредно с ме-

дикаментозната терапия и отстраня-

ване на предразполагащите фактори 

на околната среда, както и системно 

курортно лечение за намаляване на 

възпалителния процес, на експектора-

цията, на бронхиалната обструкция и 

подобряване трофиката на лигавица-

та. Курортното лечение трябва да се 

провежда в период на ремисия на забо-

ляването. То води до нормализиране 

реактивността на организма, оказва 

изразен противовъзпалителен и хипо-

сенсибилизиращ ефект.

Балнеологичното курортно лече-

ние се препоръчва да бъде комплексно, 

проведено в специализирани рехабили-

тационни болници и да цели овладяване 

както на възпалителната, така и на 

алергичната компонента. Противопо-

казани са болни с усложнени клинични 

форми /гноен, деформиращ бронхит/. 

Показани са преди всичко болните с ран-

ни стадии на заболяването с оглед по-

лучаване на саногенен ефект, а не само 

РЕЗЮМЕ

Курортолечението заема важно място в комплексното лечение 
на хроничния бронхит. Неговото приложение в ранните стадии 
на заболяването може чрез благоприятна промяна в местните и 
общите защитни механизми да доведе до пълен или значителен 
прелом в хода на това тежко заболяване, засягащо най-.трудос-
пособната част от населението. Курортното лечение трябва да 
се провежда в период на ремисия на заболяването. Балнеологи-
чното курортно лечение се препоръчва да бъде комплексно, да 
включва инхалации с подходящи минерални води и климатични 
процедури и да се провежда в специализирани рехабилитационни 
болници. Подходящо е планинскато /през лятото и зимата/ и 
морското курортолечение /през лятото/. Прилагат се слънчеви 
облъчвания в суберитемни дози, разнообразни форми на аероте-
рапия – дневен, нощен сън в стая при широко отворени прозорци, 
на тераси, въздушни бани с продължителност 2-3 часа дневно и 
кинезитерапия /дихателна гимнастика, теренно ходене, различни 
спортни игри/. По-добра медико-социална ефективност се получа-
ва при повтаряне на курортолечението.

SUMMARY

Vacation-style medical treatment of chronic bronchitis 

Health-resort treatment takes important place in the complex treatment of the 
chronic bronchitis. His implement in the beginning stages of the illness can 
improve this serious disease, reaching the most active part of the population. 
The health-resort treatment must be carry out in the period of remission 
of the disease. The balneological health-resort treatment is recommend to 
be complex, to include inhalation with suitable mineral waters and climate 
procedures and must be implemented in special rehabilitation hospitals. 
Suitable is the mountain / in summer and in winter / and sea side-/ in summer 
/ health-resort treatment. Complementing are ultraviolet radiation therapy in 
doses suberitema, difference forms of airtherapy – daily, night sleep by wide 
open widows, on open air, air bath with duration 2-3 hours a day and moving 
activity / breathing gymnastic, walking, different sports games /. Better medical 
– social results are observed by repetition of the health-resort treatment.   

Курортно лечение на болни 

с хроничен бронхит

Доц. д-р Румяна 

Бахчеванджиева, дм

КЛЮЧОВИ ДУМИ: курортно лечение, болни с хроничен бронхит.
KEY WORDS: health-resort treatment, patients with chronic bronchitis.
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ремисия. Подходящи минерални води, 

които може да се прилагат чрез инхала-

ции, гаргари, пиене на вода и бани са: 1/

сулфидните води – имат антикатарал-

но, антибактериално, експекториращо 

и антиспастично действие: 2/алкални-

те води – разводняват и увеличават 

секрецията и подпомагат експектора-

цията: 3/калциевите води притежа-

ват антикатарално и обезводняващо 

действие: 4/солените води – увелича-

ват секрецията и подпомагат експек-

торацията: 5/радоновите води – имат 

хипосенсибилизиращо действие.

При влажните катари се назначават 

инхалации с калциеви води, а при сухите 

– със солени води. Пиенето на водата 

е 2 пъти дневно сутрин и следобед на 

празен стомах – за общо пренастройва-

що действие. 

През летните месеци балнеолече-

нието се комбинира с климатични про-

цедури – аерация и слънчево-въздушни 

бани. През хладните месеци се използ-

ват преформирани физикални фактори. 

Специализирани болници за неспецифич-

ни белодробни заболявания има в балне-

ологичните курорти Сандански, Момин 

проход, Велинград.

Климатолечението има важно про-

филактично и лечебно значение за бо-

лните с хроничен бронхит. То създава 

условия за разтоварване на увредената 

дихателна система от вредните въз-

действия на околната среда и възстано-

вяване на нейната нормална реактив-

ност и функционална годност. Оказва 

както непосредствено въздействие 

върху възпалителния процес, така и 

общо върху организма, повишавайки за-

щитните му сили.

Най-благоприятни за курортно кли-

матично лечение на хроничния бронхит 

са Черноморското ни крайбрежие през 

удължения летен сезон и средно висока-

та планина от 1000 до 2000 м надморска 

височина през летния и зимния сезон.

За климатолечение са подходящи бо-

лните с хроничен бронхит във фаза на 

ремисия. Болните с по-обилна експекто-

рация и липса на белодробно-сърдечна 

недостатъчност се изпращат на пла-

нински курорти. При наличие на оскъдна 

експекторация най-подходящо е мор-

ското климатолечение през топлото 

полугодие. На морето през месеците 

от май до октомври включително осо-

бено благоприятно е бризовото време с 

комфортни /приятно топло/ и подком-

фортни /леко хладно/ термометеоро-

логични условия. Много благоприятни 

фактори са чистотата на въздуха, по-

вишеното съдържание на соли /натриев 

хлорид, йод, флуор/ и възможностите за 

слънчево-въздушни процедури и физиче-

ска активност на открито. Топлообме-

нът на дихателните пътища улеснява 

експекторацията. След адаптация от 

3 до 5 дни в условията на климатичен 

курорт при болните с хроничен брон-

хит могат да се прилагат разнообразни 

форми на аеротерапия – дневен, нощен, 

сън в стая при широко отворени про-

зорци, на тераси и въздушни бани с про-

дължителност 2-3 часа дневно. Поради 

опасност от охлаждане и влошаване 

състоянието на болните първите експо-

зиции се провеждат в зона надкомфорт 

/топло/ и комфорт. При добра поноси-

мост и данни за закаляване след 7-10 дни 

може да се премине към подкомфортни 

експозиции. Последните имат по-добър 

закаляващ ефект и подобряват венти-

латорната функция на белите дробове. 

В слънчеви дни се прилагат слънчеви 

бани с продължителност 1-2 часа днев-

но. Необходимо е да се избегне появата 

на еритемна реакция. За 20-дневен курс 

климатолечение се назначават обикно-

вено 12-15 слънчево-въздушни процедури. 

Морски къпания могат да се провеждат 

при температура на морската вода 

над 20° С.

На средно високата планина – 1200-

2000 м надморска височина, липсват 

индустриални замърсявания, налице е 

повишена отрицателна аеройониза-

ция, има повече слънчеви дни и повишен 

интензитет на ултравиолетовата ра-

диация. Преобладават много благопри-

ятни термометеорологични условия 

за провеждане на слънчево-въздушни 

процедури и физически обременявания. 

Въздухът е с най-малко съдържание на 

алергени. Установено е, че прохладните 

термометеорологични условия подо-

бряват вентилаторната функция на 

белите дробове при болните с хрони-

чен бронхит. При слънчево-въздушни 

процедури, проведени в подкомфорт-

ни термометеорологични условия, се 

увеличава кислородната консумация. Ес-

тественият климатичен фон на средно 

високата планина, провежданите слън-

чево-въздушни процедури и физически 

обременявания представляват естест-

вена кислородотерапия за болните с 

хроничен бронхит.

В условията на на балнеологичен и 

климатичен курорт /морски или планин-

ски/ кинезитерапията под формата на 

утринна хигиенна гимнастика, терен-

ното ходене и дихателната гимнасти-

ка намират широко приложение. Пре-

поръчва се по-пълно и продължително 

издишване при относително кратко 

вдишване. Дихателната кинезитерапия 

води до превъзмогване на психическата 

депресия, деблокиране на диафрагмата, 

приучване в разделно абдоминално-диа-

фрагмално и гръдно дишане, обучение в 

управляване на кашлицата и експекто-

рацията, засилване на коремната муску-

латура и др. 

По-добри резултати се получават 

при началните форми на заболяването, 

което налага своевременно изпращане 

на болните за климатолечение. През 

струдените и хладни месеци болните с 

обструктивна и астматична клинична 

форма реагират метеоротропно. Тези 

клинични форми на заболяването са под-

ходящи за балнео- и климатолечение през 

летните месеци. През хладните месеци 

курортното лечение трябва да бъде 

по-комплексно с включване на ултрави-

олетови суберитемни облъчвания, ул-

тразвук на сегментарно-рефлекторни 

зони, ултрависокочестотни токове, де-

циметрови, сантиметрови вълни, нис-

кочестотно магнитно поле на гръдния 

кош, лазертерапия, рефлексотерапия, 

дихателна гимнастика, лечебен масаж 

/сегментарен, дренажен и др./, инхала-

ционно лечение с бронхоспазмолитични 

и секретолитични средства и др.

Болните с по-леки форми на брон-

хит и добро общо състояние могат да 

се лекуват в СПА, балнео- и климатични 

заведения в подходящи курорти. За по-

тежките форми на бронхита лечение-

то в специализирани рехабилитационни 

болници е задължително.

Продължителността на курорто-

лечението е около 20 дни. Колкото то 

е по-продължително, толкова резулта-

тите са по-добри. Установено е, че по-

добра медико-социална ефективност се 

получава при повтаряне на курортоле-

чението.
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ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

УВОД

Както развитието на научно-

обоснованите методи за високи 

спортни постижения, така и по-

пуляризирането на физическата 

култура за здравословни цели до-

ведоха до значителни постижения 

в различни области. Една от най-

важните е сферата на суплемен-

тирането. Хранителните добав-

ки, от една страна, се умножават 

„в широчина”, т.е. чрез включване 

или все по-широко използването 

на редица протеини, аминокисе-

лини, градивни минерали, енергий-

ни активизатори и обменни регу-

латори от растителен и (полу)

синтетичен произход и т.н. От 

друга страна, усилено се разра-

ботват нови форми на вече нало-

жили се суплементи, чрез които се 

постига по-голяма бионаличност, 

депо ефект или намаляване на 

евентуални странични ефекти. И 

на трето място, но не и по значе-

ние, увеличават се приложимите 

познания по отношение на синер-

гичния ефект на съчетаните до-

бавки и индивидуално различните 

им въздействия. Особен интерес 

в това отношение представля-

ват по-високите от обичайните 

добавъчни количества от редица 

спортни храни и добавки. В това 

отношение основната презумп-

ция е, че обикновено всяка храни-

телна или регулираща съставка 

над определени дози вече преми-

нава в сферата на медикаментоз-

ното или твърде високо насища-

не. При хора, които нямат големи 

физически натоварвания, свръх-

суплементирането може в някои 

случаи да замести по-тежки ле-

карствени вмешателства, но не 

се препоръчва това да се прави 

често и хаотично (това обаче за 

съжаление се насърчава от някои 

книги, сайтове и дори консултан-

ти). Необходимо е да знаем какво 

постигаме с всяка внесена в по-го-

леми дози от обичайните състав-

ка, иначе е възможно да получим 

и негативни ефекти. Що се касае 

до активните спортисти (или 

хората, които постояннно рабо-

тят тежък физически труд), мно-

го от средностатистическите 

дози всъщност са недостатъчни 

за тях и повишените количества 

(но само до определена степен!) 

де факто не са предозиране, а 

адекватно попълване на завише-

ните потребности. И в същото 

време, ако дозирането е индиви-

дуално неточно или се прилага в 

неоптимални съчетания с други 

добавки, възможно е не само на-

маляване на позитивните резул-

тати, но и изявяване на опре-

делени негативи. В следващото 

изложение ще прегледам няколко 

десетки разнообразни спортни 

храни и добавки, като ще се спра 

върху тези с повече или по-малко 

обосновано широко приложение. 

Тук няма да се спирам върху сред-

ствата, които грубо нарушават 

хормоналния статус или водят до 

опасни за сърцето, нервната сис-

тема или други системи допинг 

ефекти. За разлика от тяхното 
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принципно вредоносно действие, 

споменатите тук продукти са 

полезни при правилно прилагане, 

но могат да бъдат практически 

безполезни или дори леко до уме-

рено вредни при сериозни грешки 

в употребата им от най-различно 

естество. (Някои продукти от 

тази група все пак заемат меж-

динно положение по отношение 

на страничните ефекти; така на-

пример новата 7-кето форма на 

ДХЕА има далеч по-малко рискове 

за хормоналната система и общо-

то здраве от стандартната и 

след консултация със специалист 

би могла да се включи, ако изобщо 

това е необходимо.)

КОНЦЕНТРАТИ НА БЕЛТЪЧИНИ, 
АМИНОКИСЕЛИНИ И ТЕХНИ 

МЕТАБОЛИТИ

Белтъчни концентрати. За-

силеният протеинов синтез в 

мускулатурата при значителни 

и редовно повтарящи се нато-

варвания изисква съответни-

те попълнения. Те биха могли да 

дойдат и главно от храната, но 

обикновено са необходими доста 

по-големи количества от нея, ко-

ето затруднява храносмилането 

(това е по-изразено при тежките 

месни продукти, кашкавалите и 

зрелите бобови семена и може да 

се намали чрез акцент върху теч-

ната фракция на млечните произ-

ведения, както и върху рибата, 

водораслите, копривата, зеления 

фасул, бирената мая, цветния 

прашец и други важни, но подце-

нявани у нас източници не само на 

белтък, но и на полинутриенти). 

След това, при разчитане само 

на храните, освен достатъчно 

протеини могат да се поемат 

твърде големи количества мазни-

ни, въглехидрати и груби фибри. 

Ето защо при едно балансирано 

подхранване паралелно с храни-

телните източници е рационал-

но да се приемат и концентрати 

от суроватъчни, растителни или 

други протеини. Обикновено е до-

бре да се започне с прием, който 

е с 1/3 до  по-нисък от средния 

препоръчан върху съответните 

опаковки, особено ако физическо-

то натоварване е неравномерно 

или има каквито и да са съмнения 

в непълна ефективност на основ-

ните вътрешни органи – най-вече 

бъбреци и черен дроб. Увеличава-

нето на количествата на доба-

въчните протеини, според нови 

изследвания, не води до убеди-

телно увеличаване на спортната 

резултатност, така че е далеч 

по-добре вместо това да се инве-

стира в други, допълващи ефекта 

им суплементи. За някои от тях 

е по-очевидно, че единодействат 

с белтъците, например много 

от витамините и минералите. 

За други обаче често се забравя, 

например за ензимите. Особено 

в горещото лятно време, когато 

не само спортистите, но и много 

други хора са повече предразполо-

жени да се упражняват, ефектив-

ността на собствените им ензим-

ни системи пада. Включването на 

повече пресни плодове, зеленчуци 

и кълнове може да помогне, както 

и могат да са от полза специални-

те ензимни добавки.

Отделни аминокиселини. В 

общата популация дисбалансът 

на някои аминокиселини е отно-

сително разпространен. Това са 

предимно някои есенциални ами-

нокиселини, които организмът не 

може да синтезира самостоятел-

но. Лизиновият дефицит е на пър-

во място у нас, защото зърнени-

те храни, с които главно се храни 

населението, са бедни на лизин. 

Функцията му е широкоспектър-

на – от регулиране на общото 

развитие и изграждането на съе-

динителната тъкан до участие в 

имунния отговор, особено проти-

вовирусния. В спортните добавки 

той се среща главно в съчетани 

аминокиселинни продукти; важно 

е добавянето му към изграждащи 

формули с много аргинин, тъй 

като без балансирането на послед-

ния е възможно повишаване пред-

разположеността към херпесни и 

други инфекции. Много съществе-

ни за енергийната ефективност 

и психологичната мотивация са 

аминокиселините фенилаланин и 

тирозин, които са прекурсори на 

основни невромедиатори, като 

катехоламините и допамина; не-

доимъкът им участва при възник-

ването на някои депресии, случаи 

на пристрастяване и хипотония. 

Предозирането им е възможно не 

само при свръхприем на аминоки-

селинни продукти с акцентирано 

тяхно съдържание, но и при консу-

мация на много месо и яйца, както 

и на подсладени с аспартам храни 

и напитки. Симптомите могат да 

са различни, най-вече повишаване 

на нервната възбудимост и нама-

ляване на самоконтрола (което е 

неприятно не само в спортния, 

но и в обикновения живот), често 

главоболие и повишаване на кръв-

ното налягане. Триптофанът е 

предшественик на серотонина – 

неврохормон, който отговаря за 

спокойното приемане на нещата 

от живота; без това усещане лес-

но се изпада в нервни кризи, капри-

зи, ажитирани депресии, безсъние 

и т.н. И при това е нужно да бъде 

приет навреме, т.е. сутрин, ко-

гато се активизират процесите 

на хормоналния синтез. Ето защо 

пълноценни белтъци и при нужда 

добавки следва да се вземат и по 

това време. (Ако обаче предстои 

усилена тренировка, нужно е да се 

вземат и продукти с фенилаланин 

и тирозин, защото изолираното 

вкарване на триптофан води до 

снижаване на мотивацията.) Ве-

черта излишъкът от серотонин 

се превръща в мелатонин – все 

по-употребявания хормон на съня 

и имунологичния контрол (в този 

процес на превръщане участва и 

S -аденозил метионинът, който е 

поредният антидепресивен хит). 

А самият мелатонин, ако трябва 

да се прибавя допълнително, е за-

дължително да се взема след залез 

слънце, зашото иначе може да до-

веде до нарушаване на биологич-

ните ритми. Много спортисти 

вземат разклонени амикокиселини 

(валин, левцин и изолевцин), кои-

то действително са важни стро-

ителни блокове на тъканите и ос-

вен това намаляват желанието за 

сладки неща. Прекаляването с тях 

обаче може да доведе до обменни 

дисбаланси, които се манифести-

рат с увеличаването на азотните 

тела и пикочната киселина в серу-

ма. Достъпен техен „антидот” е 

аминокиселината глицин, която 

има и пряк успокояващ ефект по-

ради гамаергичните си ефекти; 

може да се приема вечерта, след 

тренировките. Малко по-скъп 

вариант е триметилглицинът, 

обикновено под формата на бета-

инов хидрохлорид, но той е с още 

важни бонуси: подобряване на де-

токсинирането и на стомашната 

усвоимост на белтъците. Друга 

известна отделна аминокиселина 

при спортистите е глутаминът. 

Тя има и изграждащи, и регулира-

щи функции и всъщност интегри-
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ра различни разклонения от об-

мяната на веществата. Както и 

при другите аминокиселини обаче 

безопасните й еднократни дози са 

в пъти по-малки, отколкото при-

еманите количества от нея чрез 

белтъците (иначе твърде бързо 

се повишава нивото й в кръвта, 

което може да има и неблагопри-

ятни последствия). Обикновено 

е добре повечето аминокиселини 

все пак да се приемат чрез храни-

телните белтъци – директно от 

ястията и отчасти като протеи-

нови концентрати – а чисти ами-

нокиселини да се добавят само по 

преценка и в относително малки 

количества. Относително нара-

ства тяхната роля при нарушено 

усвояване на белтъците от хра-

носмилателния тракт и черния 

дроб, което отново не означава 

високи дози, но може би по-чести 

приеми. Внимание освен това за-

служава прецизиращите препоръ-

ки да се използват киселинните 

форми на глутамина и аспарагина, 

които освобождават организма 

от излишния амоняк, вместо да 

го внасят допълнително; подобно 

действат орнитинът и цитрули-

нът.

Аминокиселинни производни. 
Тауринът и карнитинът са ами-

нокиселинни метаболити, които 

са важни за обмяната на мазни-

ните и въглехидратите, полезни 

са за сърдечносъдовата система, 

мускулатурата, мозъка и очите. В 

обичайните дози са полезни и съ-

щевременно безопасни за хората, 

заети с усилен физически и/или ум-

ствен труд, особено ако те са на 

силно превалираща растителна 

диета. Карнозинът и ансеринът 

са важните дипептиди, необхо-

дими са за мускулната издръжли-

вост и предотвратяване на нерв-

ната дегенерация. Бета-аланинът 

е аминокиселина, която е техен 

прекурсор и е много по-евтина 

от тях. Счита се за безопасна 

добавка, макар че в големи дози 

води до парестезии („иглички” по 

кожата); има данни, че се конку-

рира с таурина, което предполага 

да се взема отделно от него. Глю-

козаминът участва в образуване-

то на ставния хрущял и синови-

алната течност; приема се като 

хранителна добавка при артроз-

ни изменения, ставни болки и за 

увеличаване на издръжливостта 

у спортисти. Не са установени 

значими противопоказантия или 

странични ефекти. Креатинът е 

твърде разпространена спортна 

добавка за подобряване на мускул-

ната ефективност, но първични-

те му форми не се оказаха добре 

усвоими (освен това при съхра-

няване на влажно място креатин 

монохидратът преминава в кре-

атинин, от който няма полза, а 

само се натоварват бъбреците). 

Това е наложило разработване на 

по-ефекивни формули, в които 

креатинът е свързан с малат, пи-

руват или етилов естер.

МАСТНИ КОНЦЕНТРАТИ И 
ФОСФОЛИПИДИ

Като енергиен източник по-

някога се препоръчват среднове-

рижните триглицериди, макар че 

те могат да се добавят и чрез 

хранвителни мазнини. (Обект на 

реабилитиране е натуралното 

кокосово масло, което се доказ-

ва като здравословно като цяло, 

а червената му разновидност е 

с впечатляващо съдържание на 

най-полезните витамин Е подоб-

ни субстанции – токотриено-

лите.) Също така обикновено е 

достатъчно да се употребява 

прясно смляно ленено семе и да се 

включват риба и/или водорасли в 

менюто, за да се осигуряват есен-

циалните за цялото тяло омега-3 

мастни киселини; приемът на 

добавки е допълнителна опция. 

Лецитинът, от който има пови-

шена нужда както при физически, 

така и при умствени усилия, е 

евтин и безопасен начин за тях-

ното подпомагане; добре е да се 

вземат поне по 2-3 чаени лъжички 

от праха или гранулите на ден за-

едно с храна, съдържаща мазнини 

и витамини от В-група (особено 

вит. В6 се изразходва усилено при 

обменното оползотворяване на 

лецитина). Съставки на лецитина 

са инозитолът и холинът, които 

се добавят, но в твърде скром-

ни количества, в някои съчетани 

формули.

ВЪГЛЕХИДРАТНИ СЪСТАВКИ

Макар че за базово изграждане 

на двигателни структури и сило-

ва компонента са основни белтъ-

ците, понякога при изтощение е 

уместно да се поемат и лесно ус-

воими въглехидрати; това може 

да стане и чрез съответни добав-

ки, но обикновено са достъпни и 

добре усвоими хранителни източ-

ници – плодове и богати на захари 

зеленчуци (моркови, тикви), пче-

лен мед (винаги разреден, за да не 

води до рязко вдигане на кръвна-

та захар), кленов и други видове 

дървесен сироп и т.н. В широкия 

смисъл на думата към въглехидра-

тите спадат и фибрите, с техни-

те разхлабващи и детоксиниращи 

свойства. Възможно е да се взе-

мат добавки с пектин и по-груби 

фибри (известни са свойствата 

на овесените трици и семената 

на псилиума); но отново, чрез 

прием на плодове, зеленчуци, ядки 

и пълнозърнести храни също е въз-

можно да се постигне приемливо 

балансиране на често твърде бе-

дните на фибри, концентрирани 

спортни белтъчни храни. Инули-

нът има нарастваща употреба 

като пребиотик, често в съче-

тание с бактериални пробиоти-

ци (които съчетания се начират 

синбиотични); след като имаме 

предвид многостранно важната 

роля на нормалната чревна фло-

ра, добре е тези хармонизиращи 

добавки по-често да присъстват 

и в спортно-възстановителните 

програми.

МИНЕРАЛИ

Натрий и калий. Важни фак-

тори за поддържане оптималния 

състав на кръвта, на нервномус-

кулната дейност и растежа. На-

трият се съдържа се в естестен 

вид най-вече в морските водо-

расли и по-малко в други храни; 

обикновено се добавя чрез гот-

варската сол. При здравите хора, 

особено в горещините, приемлив 

неин прием е от 3 до 5 грама на 

ден, но тъй като рядко е възмож-

но напълно да се избегнат пред-

варително осолените продукти, 

допълнителният внос следва още 

да се намали. Много хора прием-

ат далеч по-големи от необходи-

мите им количества натриев хло-

рид и това води до задръжка на 

течности, хипертония, сърдечна 

слабост, раздразване на храносми-

лателните и отделителните ор-

гани и нервите, засягане на очите 

и т.н. При безсолните диети, от 
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друга страна, се цели редуциране 

на натрия, но е важно да се оси-

гури достатъчно хлор, тъй като 

повечето безсолни продукти са 

бедни на него, а той е незаме-

ним за обмяната и за стомашна-

та солна киселина. В такива слу-

чаи в интегралните лечебни или 

спортновъзстановителни програ-

ми, препоръчвам да се приемат 

като добавки или директно към 

храната определени количества 

(в разреден вид) калиев и магнези-

ев хлорид, бетаинов или лизинов 

хидрохлорид и др. (Разбира се, при 

усилените тренировки се губи по-

вече освен хлор и натрий, така че 

даже и ако има други причини да 

се спазва безсолна диета, тя не 

бива да бъде много строга, кога-

то има усилено изпотяване.) До-

бре е да се ползва диетична (кали-

ево-натриева) сол, в разтворено 

състояние – включително като 

по-евтин еквивалент на рехидра-

тиращите солеви напитки. Извън 

описаните показания за суплемен-

тиране с калий, обикновено снаб-

дяването с него ще е адекватно, 

ако се приемат достатъчно пло-

дове и зеленчуци.

Калций. Участва в дейността 

на нервната система, в изгражда-

нето на костите, зъбите и нокти-

те. Съдържа се най-вече в млеч-

ните продукти, рибата, сусама, 

соевите продукти, ядките, зеле-

вите зеленчуци, копривата и др. 

Киселите плодове и сокове улесня-

ват усвояването му. Организмът 

обеднява на него след консумаци-

ята на много месо, захар, кафе и 

белобрашнени продукти, както и 

при обездвижване. Препаратите, 

съдържащи калций, особено ако се 

дозират високо, следва да бъдат 

балансирани с магнезиеви и други 

допълващи ги съставки, иначе са 

възможни негативни дългосрочни 

резултати, като запек, нараства-

не на съществуващи бъбречни и 

жлъчни камъни, шипове и преж-

девременно износване на органи-

зма!

Магнезий. Успокоява нерв-

номускулната възбуда и сърдеч-

носъдовата система, снижава 

кръвното налягане, действа про-

тивоалергично, алкализиращо и 

слабително, участва в костната 

структура, предотвратява утая-

ването на оксалати в бъбреците. 

Съдържа се в ядките, семената, 

кълновете и зеленолистните зе-

ленчуци, червеното цвекло, смо-

кините, някои билки и др. проду-

кти от растителен произход. 

Като лесно разтворим, той бър-

зо преминава в течната фаза на 

готвените ястия и саламурените 

сирена, така че при изхвърлянето 

й сухите (десолубирани) продукти 

са бедни на него. Той намалява сил-

но и при алкохолици, след силни 

стресове, менструални проблеми 

и др. Тъй като даже в принципно 

богати на него продукти той на-

малява поради особеностите на 

съвременното им отглеждане, 

често се препоръчват добавки и/

или трансдермално приемане чрез 

външни приложения. Профилът им 

на безопасност е много добър, ко-

ето обаче не означава да се при-

емат неразредени или в прекалено 

големи количества.

Фосфор. Важен е за енергийна-

та обмяна и нервната дейност; 

за функционалната активност на 

сърцето и бъбреците; участва в 

изграждането на костите и зъби-

те (но ги руши, ако е в повече, при 

дисбаланс с другите минерали). 

Среща се в повечето хранителни 

продукти и затова обикновено не 

се налагат добавки. Съществува 

по-скоро вероятност от предо-

зиране, особено при употреба на 

безалкохолни напитки с прибаве-

на фосфорна киселина. За баланс 

е уместно да се пият калциеви и 

магнезиеви добавки.

Желязо. Основен кръвотворен 

елемент, осигуряващ вътрекле-

тъчната кислородна обмяна. При 

обичайни условия той се набавя 

с храната. Съдържа се не само в 

червеното месо и яйчения жъл-

тък, но и в ядките и семената, 

пълноценните зърнени храни, 

листните зеленчуци, кайсиите, 

шипките, цветния прашец и др. 

Витамин С улеснява усвояването 

му. Под форма на концентрирани 

препарати е най-добре да се при-

ема само при нужда и под лекар-

ски контрол, тъй като може да се 

предизвика увреждане на стомаха 

и черния дроб и даже да доведе 

до хемосидероза. Това всъщност 

е подлежащ на критика момент 

и при мултиминералните добав-

ки; в много случаи, дори и да има 

повишена нужда от повечето от 

останалите съставки, нормално 

хранещият се индивид може да 

няма нужда от още желязо, а ор-

ганизмът трудно се справя с изли-

шъците от него! Затова, макар и 

при доста спортове да има зави-

шени потребности от повечето 

минерали, включително и от же-

лязо, неговите добавъчни количе-

ства не следва да са значителни, 

поне докато чрез изследвания не 

се докаже специална по-голяма ин-

дивидуална потребност. (Тя чес-

то е налице например у жените 

спортистки, които имат големи 

кръвозагуби, поради обилните си 

месечни цикли.)

Флуор. Участва в строежа на 

зъбите и костите. Съдържа се 

в пълноценните зърнени и дру-

ги храни, както и в зеления чай, 

в някои билки и минерални води. 

Този микроелемент има малка те-

рапевтична ширина, т.е. до 1-1,5 

мг дневно е полезен, а над 2-3 мг - 

вече вреди! Разнообразното меню 

го съдържа достатъчно; допълни-

телният прием под формата на 

таблетки и флуориране на водата 

е рисков поради възможни хронич-

ни отравяния с поражения не само 

на зъбите и костите, но и на сър-

дечносъдовата, хормоналната и 

имунната система.

Цинк. Един от най-съществе-

ните за всеки организъм микроеле-

менти. Влиза с състава на много-

бройни ензимни системи – важни 

за общата клетъчна и енергийна 

обмяна, дихателните органи, жле-

зите с вътрешна секреция (осо-

бено простатата при мъжете), 

нервната система, сетивните 

органи, кожата и пр. Съдържа се 

най-вече в белтъчните храни от 

животински и растителен произ-

ход. Като добавка сега се препо-

ръчва все по-често, като следва 

зорко да се следят допустимите 

количества. Установено е напри-

мер, че в дози до няколко десетки 

милиграма на ден, цинкът стиму-

лира имунната система, но в по-

големи количества я потиска!

Манган. Често подценяван ен-

зимен регулатор за общата обмя-

на и увеличаващ здравината на 

костите „строителен” минерал. 

Тестовете за съдържанието му 

в храните и организмите показ-

ват риск от недоимък, ако човек 

е твърде претоварен физически 

или живее в среда с редица вредни 

фактори (които функционално на-

товарват основната антиокси-

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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дантна система – супероксид дис-

мутазната, в която и манганът 

участва). Най-богатите на този 

елемент са с горски произход, а 

дивите и произведените в пла-

нините продукти са много мал-

ка част от обичайното масово 

меню. Следователно следва да се 

има предвид и умереното супле-

ментиране. Същевременно рядко 

е за препоръчване да се приемат 

повече от 4 -5 мг на ден допълни-

телно, тъй като по-големите ко-

личества могат да изтласкат от 

организма други важни елементи 

– желязо, цинк, мед и др.

Йод. Участва в дейността на 

щитовидната жлеза и клетъчно-

то дишане, действа антискле-

ротично, противомикробно и 

резорбира различни уплътнения. 

Особено е съществена потреб-

носта от йод в детството и 

юношеството, а за жените - в 

периода на бременността и по 

време на цикъл. Естествени из-

точници са морски продукти от 

растителен и животински произ-

ход, орехи, чесън, арония, райски 

ябълки, някои билки и др.; в някои 

случаи е съществено да се прием-

ат и добавки, ала ако се касае за 

дози над 200 мкг и особено при 

болести на щитовидната жлеза - 

това следва да става след специ-

ализиран консулт. 

Селен. Есенциален за изграж-

дане на основни антиоксидантни 

системи - за предпазване от сър-

дечносъдови и туморни болести. 

Действа още антисеборейно, по-

вишава плодовитостта при мъ-

жете. Съдържа се най-вече в мор-

ските продукти от животински 

и растителен произход, в ядките, 

пълнозърнестите продукти, луко-

вите растения, бирената мая и 

др. Количеството му в естестве-

ните продукти е недостатъчно 

в райони, където то е в дефицит 

в почвата (такава е и нашата 

страна). Препоръчва се все по-

често добавянето му в дози от 

50 до 100 мкг на ден, а при спе-

циални случаи – до 200-250 мкг. (В 

още няколко пъти по-големи коли-

чества обаче селенът притежава 

опасна токсичност!)

ВИТАМИНИ

Витамин А. Важен за кожата 

и лигавиците, очите, растежа 

и имунната система. Възспира 

свръхобразуването на щито-

видните хормони. Съдържа се в 

директен вид в животинските 

мазнини, а под по-безопасните си 

форма каротини - в плодовете и 

зеленчуците. В огромни дози пре-

дизвиква хипервитаминоза с гла-

воболие, увеличаване на черния 

дроб и кожни промени! Растител-

ният каротин обаче няма проти-

вопоказания. 

Витамини от В група. Участ-

ват различните обменни процеси, 

свързани особено с нервната, кръ-

вотворната и сърдечносъдовата 

дейност. Съдържат се най-вече в 

белтъчните храни, пълнозърнес-

тите житни и бобови продукти, 

водораслите, бирената мая и др. 

Стресовете, едностранчивото 

хранене, особено с рафинирани 

въглехидрати, алкохолът, анти-

биотиците и противозачатъчни-

те таблетки са техни „врагове“. 

Специално се обръща внимание 

на фолиевата киселина, която 

презпазва зародиша от дефекти, 

както и на витамин В12 при стро-

га вегетарианска диета – счита 

се, че тези контингенти често 

се нуждаят от такива добавки. 

В спортните среди битува мне-

нието, че свръхголемите количе-

ства витамини от В група могат 

да бъдат полезни за стимулиране 

на постиженията, но това може 

да е вярно само при паралелно су-

плементиране и с редица други 

нутриенти; в повечето случаи е 

добре да се предпочитат по-уме-

рени количества, защото макар и 

воднорозтворими и лесно изхвър-

лящи се от организма, В витами-

ните са в състояние да нарушат 

веществообмяната при екстрем-

но предозиране.

Витамин С. Участва в много 

процеси – правилното образува-

не на съединителната тъкан (в 

кожа, кости, стави, зъби, венци, 

очи и др.), клетъчното дишане и 

кръвообразуването, имунитета 

и защитата от вредни факто-

ри (широкоспектърен антиок-

сидант). Съдържа се най-вече в 

пресните плодове и зеленчуци и 

билки; сушенето и особено тер-

мичната обработка го свеждат 

до минимум. Съдържанието му в 

кръвта се намалява и у пушачи, 

при алергии и стресове от вся-

какъв род. Във всички случаи, ако 

храненето се съобразява да бъде 

богато на този витамин, може 

да се осигури 200-300 мг дневен 

прием, а при някои болести и при 

бременни жени, подрастващи, 

активно спортуващи и т.н. – до 

500-600 мг. Ако се прибавя по мал-

ко и като препарат (през зимата 

съдържанието му в храните е по-

ниско), добре е все пак да бъде пак 

заедно с плод, зеленчук или сок, за 

да се усвоява в по-ефективен ком-

плекс с биофлавоноидите в тях. 

Обикновено не се препоръчва 

всекидневното поемане на много 

грамове; данните от спазващите 

препоръките на д-р Полинг са не-

убедителни. В огромни дози вит. 

С може да предизвика ацидоза, 

чревно разстройство, отлагане 

на оксалати в бъбреците и на же-

лязо в черния дроб, намаляване на 

други витамини в организма, как-

то и да индуцира фалшиви резул-

тати от някои изследвания.

Витамин Д. Мястото му е 

повече при хормоноактивните 

субстанции, отколкото при ви-

тамините. Ускорява образуване-

то на костите и зъбите, чрез по-

добряване усвояването на калция; 

засилва имунитета, включително 

срещу някои тумори. Образува се 

достатъчно под въздействието 

на слънчевите лъчи; съдържа се, 

но недостатъчно, в продуктите 

от животински произход, расти-

телните масла, зелените листа 

и бирената мая. Когато са необ-

ходими добавки, дозите е добре 

да бъдат преценени от лекар. 

При продължително предозира-

не се развива хипервитаминоза 

с поражения в храносмилателна-

та и сърдечносъдовата система, 

отлагане на калций в бъбреците, 

образуване на жлъчни камъни, ши-

пове и др.

Витамин Е. Необходим като 

антиоксидант (предпазва от 

стареене и дегенерация на тъка-

ните), за поддържане проходи-

мостта на кръвоносните съдове, 

за мускулатурата и половата сис-

тема. Съдържа се в пълнозърнес-

тите храни, листните зеленчуци 

и билки, ядките, кълновете, сту-

дено пресованите растителни 

масла, рибеното масло и редица 

продукти от животински про-

изход. Значителни дози от този 

витамин снижават кръвосъсир-

ването и не бива да се приемат 

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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при хеморагични диатези и преди 

операции!

ФИТОХИМИКАЛИ

Макар че в общия смисъл таки-

ва са всички биологичноактивни 

вещества, обикновено под този 

термин се обобщават съставки-

те, които не са градивни като 

белтъците и мазнините, нито са 

с есенциална допълнителна функ-

ция, каквито са много от мине-

ралите и витамините. Въпреки 

това, те често са много важни 

за подобряване функциите на оп-

ределени органи и системи, ко-

ето резултира в повишаване на 

издръжливостта и предпазване 

от редица „болести на цивилиза-

цията”. 

Тук спадат например някои 

каротиноиди, които не се пре-

връщат във витамин А в органи-

зма, но намират все по-широко 

приложение като сърдечносъдови 

и очни протектори – това са лу-

теинът и зеаксантинът. Нами-

рат се главно в зелените храни и 

жълто цъфтящите билки (невен, 

турта, глухарче, софора, жълт 

смил и др.). Мощен антиоксидант 

е и ликопенът (в домати, дини и 

кайсии), намаляващ мутагенно-

то въздействие на ред токсични 

и лъчеви мутагени; той също е 

възможно да се приема като до-

бавка. Коензим Q-10 е витамино-

подобна субстанция, придобила 

особена актуалност напоследък, 

поради свойствата й да подобря-

ва вътреклетъчната обмяна и 

производството на енергия, сър-

дечната дейност и имунитета. 

Приемът му е особено важен за из-

тощени болни, активни спорти-

сти, хора с напрегнати професии 

и в напреднала възраст – в тези 

случаи е под въпрос дали приемът 

му с храната, който и без това 

не е значителен, в съчетание с 

трудните реакции на вътрешен 

синтез, могат да поддържат за-

доволително неговото равнище. 

При хора над 45-годишна възраст 

освен това се препоръчва форма-

та убиквинол (а не убиквинон).

Олигомерните проантоциано-

иди (от черни боровинки, арония, 

бъз, глог, червено цвекло и др.) 

и кверцетинът (от червен лук, 

дъб, лиственица и др.) са други 

перспективни класове антиок-

сиданти. Покрай всичките пол-

зи от физическото упражняване, 

страничен ефект и повишеното 

производство на свободни ради-

кали и употребата на съответ-

ните храни, билки и евентуално 

добавки може да има съществен 

общопрофилактичен ефект. Рас-

тителните багрила, особено би-

офлавоноидите, укрепват освен 

това кръвоносните съдове, ко-

ито са от основна важност за 

всички хора и допълнително – за 

подложените на допълнителни 

натоварвания. (намаляват риско-

вете от кръвоизливи и отоци). 

Продуктите с цитрусови биоф-

лавоноиди, екстракти от жълт 

кантарион, глог, леска и други мо-

гат да се имат предвид в това 

отношение. Дииндолилметанът и 

сулфорафанът –  които се съдър-

жат в зелевите продукти, но ги 

има и като добавки - имат мощ-

но противотуморно действие и 

обезвреждат опасните метабо-

лити на естрогените. Това е осо-

бено важно за ранната профилак-

тика на рака на млечната жлеза и 

на простатата; нови проучвания 

открояват съвместно потенци-

ращата се ефективност на ре-

довната физическа активност и 

нутриционистичните подходи 

при намаляване на съответните 

рискове. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Асенов, И., Николов, Ст., Бенбасат, Й., „Ме-

дицина и физкултура", 1989. Фармакогнозия.

Ахтарджиев, Хр., „Медицина и физкултура", 

1979. Фармакогнозия.

Балч Ф. и д-р Балч Дж., „Кибеа”, 2002. Рецеп-

ти за лечение с храни и хранителни добав-

ки.

Боева, А., Нонинска, Л., Цанова, М., изд. „Ме-

дицина и физкултура”, 1984. Подправките 

като храна и лечебно средство.

Д'Адамо, д-р П., "Кибеа", 2007. Хранене спо-

ред генотипа.

Дейвис С., Стюарт, А., Кибеа", 1997. Лечение 

чрез хранене.

Димитрова, Т., Каракашов, Ат., Георгиева, 

В. "Медицина и физкултура", 1995. Вродена 

съединителнотъканна малостойност.

Колектив на изд. „Хомо Футурус”, 2007. 

Фитнес хранене.

Кулвинскас, В., ИК „Скорпио”, 2009. Чудодей-

ната сила на кълновете.

Ман, Дж., „Аратрон”, 1998.  Енциклопедия на 

лечебните сокове.

Миндъл, Ърл, „Кибеа” 2000. Библия на вита-

мините за 21 век.

Мичев,Б., Найденов,А., Чортанова,С., 

Малинов,Т. „Земиздат”, 1973. Дивите плодо-

ве – храна и лечебно средство.

Младенов, д-р Ст., "Медицина и физкулту-

ра", 1989. Пчелните продукти – храна и ле-

карство.

Пашкулев, д-р Д., изд. „Изток-запад”, 2005. 

Дозата прави лекарството.

Пашкулев, д-р Д., изд. "Вердия", 2001. Древни 

и нови идеи във фитотерапията.

Пашкулев, д-р Д., „Кибеа“, 2010. Чудото на 

магнезия“.

Пашкулев, д-р Д., ИК "Кибеа", 1994 и 1996. 

Сила за живот – 2 и 3 част.

Пашкулев, д-р Д. Сп. „Медицина и спорт”, 

бр.3/2009. Здраве и върхова спортна форма 

чрез принципно нов вид хранителни шейкове.

Пашкулев, д-р Д. Сп. „Медицина и спорт”, 

бр.1/2007. Интегрални природни комплекси 

за повишаване на спортната резултат-

ност в хармония с дългосрочното здраве.

Петков, д-р В. и колектив,"Медицина и физ-

култура", 1982. Съвременна фитотерапия. 

Попов, д-р Б. и сътр., София, 2009. Хигиена, 

хранене и професионални болести.

Пресман, д-р А., Бъф, Ш., изд. „Хомо футу-

рус”, 2012. Витамини и минерали – енцикло-

педия.

Радев, А. и сътр., „Медицина и физкултура”, 

1989. Спортна медицина.

Скляревски, Л., "Хр. Г. Данов", 1975. Лечебни 

свойства на хранителните растения. 

Ташев, д-р Т. и Шишков, д-р Г. и сътр., „Меди-

цина и физкултура”, 1975. Таблици за съста-

ва на българските хранителни продукти.

Хаймън,М., Липонис,М., изд. „Кръгозор“, 

2009. Ултрапревенция.

Абу Али Ибн Сина (Авиценна), „Фан”, Таш-

кент, 1979-1982. Канон врачебной науки.

Виноградова, Т. и сътр., „Олма-пресс", 1998. 

Практическая фитотерапия – полная енци-

клопедия.

Гесь, Д. и съавт., Минск, „Наука и техника", 

1975. Лекарственные растения и их приме-

нение.

Иванченко, В. и сътр., Киев, „Науковая дум-

ка”, 1989. Фитоергономика.

Amritpal. S., Science Publishers, 2011. Herbalism, 

Phytochemistry and Ethnopharmacology.

Bejler, Henri G. New York: Random House, 

1965. Food is Your Best Medicine.

Brucklin, M., Bombay, "Rodale Press", 1983. The 

practical encyclopedia of natural healing.

Dwyer. J., 1995. Overview dietary approashes 

for reducing cardiovascular risks.

Jensen, B. Escondido, 1983. The Chemistry of 

man.

Klaasen, C. and contributors, McGraw-Hill 

Companies, Inc., 2008. Casarett and Doull`s 

Toxicology.

Litwack, G. “Elsevier, 2008. Human Biochemistry 

and Disease.

Murray, M., ND, and Joseph Pizzorno, ND, 

„Prima Publishing”, 1991. Encyclopedia of 

Natural Medicine.

Reckeweg, H., Aurelia-Verlag, 1991. 

L'Homotoxicologie.

Tierra, M., "Lotus press", 1988. Planetary 

Herbology.

Weiss R. Stuttgart, "Hippokrates Verlag", 1974. 

Lehrbuch der Phytotherapie.

Willfort, R., Linz, R. Trauner Verl., 1975. 

Gesundheit durch Heilkrauter.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 
Д-р Димитър Пашкулев,

специалист по комплексни 

природолечебни и 

спортновъзстановителни програми,

тел. 02/ 871 50 47 и 0888 214483,

 http://www.dpashkulev.info



36  Медицина и Спорт 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Контролирането на движени-

ята в спортната дейност може 

да се осъществи чрез използване-

то на различни за тази цел форми 

и методи. Някои от тях са лес-

нодостъпни, което обуславя при-

лагането им в ежедневния тре-

нировъчен процес. Ще споменем 

по-популярните от тях: визуално 

наблюдение, хронометриране, 

метрично измерване. Тези мето-

ди са се наложили в практиката 

като най-типичните при кон-

тролиране на различните спорт-

но-технически и двигателни 

действия на спортистите. Други 

методи за анализ и контролиране 

на движенията изискват при осъ-

ществяване на наблюдението да 

бъдат използвани допълнителни 

технически пособия.

Методът на визуалното на-

блюдение безспорно е най-попу-

лярният и най-приложим в учебно-

тренировъчния процес. Неговото 

предимство пред другите мето-

ди е това, че не се изисква някак-

ва допълнителна апаратура, за 

да бъде осъществен. Това условие 

не изключва възможността тре-

ньорът, наблюдавайки отделен 

спортист или отбор, да си води 

писмени записки, отбелязвайки 

по този начин най-важните мо-

менти, които впоследствие ще 

бъдат обект на анализ. Колкото 

по-опитен е спортният педагог, 

толкова по-голям ще бъде ефек-

тът от направения анализ на 

наблюдаваните действия. Като 

съществен недостатък на визу-

алното наблюдение се счита, че 

при него в голяма степен оценка-

та на наблюдаваните действия е 

субективна. Това може да допри-

несе за допускане на някои фор-

мални неточности при направе-

ния анализ. Донякъде това може 

да бъде избегнато, ако при на-

блюдението участие вземат по-

голям брой специалисти – 2-ма, 

3-ма или повече. В такъв случай 

е прието да се счита, че се пра-

ви експертна оценка на извърш-

ваните от даден спортист или 

отбор действия.

Методът на хронометри-

ране се е наложил в спортната 

практика като много надежден 

и обективен при отчитане и 

оценяване на технико-тактиче-

ските и двигателните действия 

на спортистите. Чрез неговото 

прилагане става възможно реал-

но и почти точно да се оценят 

някои пространствени, времеви 

и игрови действия на спортисти-

те. Като известен недостатък 

се счита, че при ръчното измер-

ване на времевите характерис-

тики е възможно да се допусне 

неточност от страна на тре-

ньора в момента на засичането 

с хронометъра. В такъв случай 

на помощ идва електронното 

измерване чрез използването на 

механични електронни хрономе-

три. Тук също може да се допусне 

грешка при измерването вслед-

ствие на ненавременна реакция 

от страна на измерващия. Изме-

реният резултат, при всички слу-

чаи, е по-прецизен при електрон-

ното измерване, но и при него на 

практика е възможно да се допус-

не човешка грешка в момента на 

засичането. 

Като най-прецизен способ при 

отчитане на времевите и дис-

танционните характеристики 

се е наложил методът на фото-

метричното измерване. За цел-

та се използват специални висо-

ко-чувствителни фотоклетки. 

Поставените на старта фото-

клетки засичат стартиращия и 

РЕЗЮМЕ

Различните методи за контролиране на движенията в спорта са 
се наложили в практиката като ефикасна форма за проследяване 
на спортно-техническите действия. Чрез тях става възможно 
осъществяването на контрол и анализ на двигателните дейст-
вия. Като най-популярни методи са се наложили: визуалното на-
блюдение, хронометрирането, метричното измерване и видео-
записът.

SUMMARY

Movement control methods

There are many movement control methods that have successfully established 
themselves in sport practice as an efficient form of tracking movement. All of 
them make possible the analysis and control of movement. The most popular 
methods are visual monitoring, chronometer measuring, metric measuring 
and video recording. 

Методи за 
контролиране на 
движенията

Проф. Кирил Аладжов, дпн

КЛЮЧОВИ ДУМИ: методи, контрол, движения, спорт.
KEY WORDS: methods, control, movements, sport
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Pharmaceuticals Немско качество на достъпна цена!

100 грама Ibutop gel съдържат 5 гр. Ibuprofen
Индикации: Локално и подпомагащо лечение на остео-
артроза, ревматизъм, лумбаго, ишиас, плексити, ра-
дикулити, 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.

Локализира болката и бързо и 
в дълбочина я облекчава.
Чрез неговата уникална директна 
формула за болката с доказан кли-
ничен ефект Ibutop gel прониква 
бързо в кожата и действа актив-
но в дълбочина на тъканите.

За спортни травми и ревматична болка

Значими предимства на 
Ibutop gel:

 бързо намаляване
   на болката

 премахва
   възпалението

 подобрява бързо
   сковаността

 намалява отока
 има приятен

   охлаждащ ефект
 отлична поносимост

Ibutop Gel
За спортни травми и ревматична болка



38  Медицина и Спорт 

включват електронноизмерител-

ната система, а разположените 

на финала я изключват при преми-

наването на спортиста. По този 

начин скоростта на пробяганата 

от спортиста дистанция се от-

чита електронно с точност до 

стотни от секундата. Фотоме-

тричната система има инстали-

рани в себе си чувствителни из-

мервателни преобразуватели за 

трансформиране на светлинния 

дразнител в електрически сигнал. 

Това преобразуване се осъществя-

ва посредством два вида високо-

чувствителни полупроводникови 

фотоприемници – фоторезистор 

и фотодиод. Фоторезисторът се 

използва главно като регистра-

тор на преминаващия обект. Фо-

тодиодът представлява високо-

чувствителен полупроводников 

диод, който преобразува свет-

линния сигнал в електрически. По-

средством фоторелета, вграде-

ни във всяка фотоклетка, става 

възможно включването и изключ-

ването на времето на премина-

ващия в техния обхват обект, в 

случая бягащ спортист. 

Видеозаписът е един от съ-

временните методи за контрол 

и анализиране на движенията в 

спорта. Посредством него прак-

тическо приложение намират ин-

директните методи за осъщест-

вяване на кинематичен анализ. С 

помощта на видеокамера се за-

снемат различните параметри 

на двигателната дейност. При 

условие че наблюдаваният обект 

извършва движението в една рав-

нина, се монтира само една каме-

ра, която се поставя неподвижно 

на статив. В този случай се избира 

общ план за заснемане на дейст-

вието. Видеозаписът се прехвър-

ля в компютърната памет и чрез 

т. нар. покадрово отразяване се 

записват координатите на пред-

варително избраните позиции от 

движещия се обект. За реализира-

не на видеозаписания материал се 

използва специализирана компю-

търна програма, предназначена 

за кинематичен анализ. В случаи-

те, когато е необходимо движе-

нията да се заснемат в различни 

равнини, тогава се налага използ-

ването на по-голям брой камери, 

които се поставят под различни 

ъгли около спортния терен. По-

стъпилата информация при този 

метод на заснемане е значително 

по-надеждна и дава възможност 

за обективен и безпристрастен 

видеоанализ. Заснемането с ви-

деокамера отразява обективно 

действията на спортния терен. 

Видеозаписът дава напълно реал-

на възможност да се анализират 

и коригират заснетите движения 

на даден спортист или отбор. Ос-

вен това регистрираните кадри 

могат да се връщат многократ-

но и по този начин да се „изчис-

тят“ допусканите неточности 

при движенията. 

Във футболната игра в послед-

но време е прието да се отчита 

пробяганото разстояние от иг-

рачите на отделните постове 

по време на официални мачове. 

Тази обективна информация се 

явява ефикасно средство за кон-

тролиране и оценка на беговата 

дейност на всеки футболист, осъ-

ществена по време на игра. Освен 

това контролирането на този 

показател дава възможност да се 

внесат своевременно корекции в 

подготовката на футболистите. 

Неслучайно някои сравняват фут-

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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бола с компютърна игра. Съвре-

менните дигитални технологии 

все повече подпомагат треньор-

ските щабове в тяхната работа 

при анализирането на извършена-

та бегова дейност на играчите 

по време на мач. В последно вре-

ме най-използваната от футбол-

ните клубове записваща професи-

онална система е „Mastercoach“. 

Тази система дава възможност за 

подробен видеоанализ на различни 

характеристики от движенията 

на играчите на футболния терен. 

Във футболните клубове „Арсенал“ 

и „Реал“, Мадрид, се прилага друг 

вид система за видеонаблюдение, 

известна с името „Prizone“. По-

средством нея се правят анализи, 

които периодически се появяват 

на телевизионните екрани по 

време на мачовете на тези от-

бори. Тази експресна електронна 

информация се осъществява по-

средством дузина видеокамери, 

притежаващи висока дефиниция. 

Камерите се поставят на точно 

определени места около футбол-

ния терен. По време на офици-

ални футболни мачове те про-

следяват, с точност до секунда 

и сантиметър, от различни ъгли 

движенията, извършвани на фут-

болния терен от всеки играч. 

Записът на диктофон е достъ-

пен и лесно приложим метод за 

осъществяване на анализ на дви-

гателните и технико-тактиче-

ските действия в спорта. И тук, 

подобно на записа с видеокамера, 

операторът трябва да застане 

на удобна за наблюдение позиция. 

Обикновено звукозаписът на дик-

тофон се осъществява от човек, 

който има необходимия педагоги-

чески и треньорски опит, познава 

добре правилата и особености-

те на наблюдавания вид спорт. 

Диктувайки наблюдаваните съ-

бития, операторът преразказва 

игровите действия, протичащи 

на спортния терен. За да бъде 

по-информативен записът, е не-

обходимо диктуващият перио-

дически да съобщава изминалото 

игрово време, получения до мо-

мента резултат, както и някои 

характерни моменти, свързани с 

игровите действия. За да се ана-

лизира преминалото спортно съ-

битие, впоследствие е необходи-

мо диктофонът да се прослуша, 

при което се отбелязват най-ха-
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рактерните моменти. Подобно 

на видеозаписите и при метода 

на диктофонното записване е 

възможно многократно да бъдат 

прослушани пасажи, които са ва-

жни за анализа на наблюдаваното 

състезание. 

Тензо-метричният метод 

се основава на използването на 

високочувствителни платфор-

ми, които реагират при натиск, 

удар или друго предварително 

планирано за изследване меха-

ничното въздействие. Тензоме-

трията като термин произлиза 

от латинското название tensus 

(напрежение) и гръцката дума 

metron (мярка). Буквално преве-

дено, измерване на напрежение. 

С помоща на тензометрията се 

измерва величината на дадено 

усилие, отчетено посредством 

тензодатчици и чувствителна 

регистрираща апаратура. 

Използването на тензоплат-

форми в спорта е свързано с из-

мерване на мускулно усилие при 

натиск, отскок, сила на удара. 

Освен това посредством тен-

зометричния метод може да се 

получи моментна информация за 

някои важни параметри на въз-

произведеното усилие върху из-

мервателната платформа като: 

сила и бързина на натиска, време 

за напускане на опората, ъгъл на 

оттласкването (при отскок) и 

др. В спортната практика тен-

зометричните платформи се 

използват предимно при изслед-

вания в спортове със скоростно-

силов характер, каквито са ско-

ковете, спринтът и хвърлянията 

в леката атлетика, спортните 

игри, боксът. 

Усъвършенстването на двига-

телната дейност и свързаното 

с нея техническо умение се по-

стигат в ежедневния трениро-

въчен процес. Най-ефикасно дви-

женията могат да се развиват, 

коригират и усъвършенстват в 

детско-юношеска възраст, то-

гава, когато младият организъм 

е най-податлив за усвояване на 

двигателните навици. 

*Представената статия е 

раздел от новата книга на проф. 

Кирил Аладжов, дпн, „Азбука на 

движенията в спорта”.
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Намален функционален капацитет 

- отражение върху състоянието на 

човек като възприятие и реакция на 

околния свят 

Независимо от произхода на на-

стъпила увреда, нейната острота 

и конкретното ниво на поражение, 

резултатът е винаги развитие на 

остро или постепенно достигане на 

определена степен намален функци-

онален капацитет на двигателната 

дейност. В независимо каква функция 

настъпилите промени, изразени като 

понижения, засягат и се отразяват на 

оптималното работно състояние на 

всички елементи на двигателната дей-

ност (контрол на поза, координация на 

движения /походка/ и манипулация на 

обекти) /Н. Ганчев, 2010 а/. Ето защо, 

в една или друга степен, елементите 

на двигателната дейност се нуждаят 

от функционална корекция на базата 

на асистираща настройка. За да се по-

стигне оптимална корекция на намале-

ния функционален капацитет, се пре-

минава през последователни етапи на 

функционално възстановяване. Вслед-

ствие на намален функционален капа-

цитет обективното състояние на 

дадено лице се променя и като възпри-

ятие, и като реакция на околния свят. 

На практика даден човек е вече лице 

с проблеми. От това вече променено 

функционално състояние произтича 

основната цел, която специализиран 

екип е в състояние да се предложи на 

лицето с проблеми.

ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Възстановяването е процес на пла-

ниране и осъществяване на активна 

функционална асистенция на базата 

на настройка /Н. Ганчев 2007 а/. Този 

процес преминава през различни по-

следователни етапи със специфично, 

но свързано значение. Започва с уста-

РЕЗЮМЕ

При настъпила промяна на функционалния капацитет на двига-
телната дейност на дадено лице е необходимо да бъде предло-
жено и осъществено адекватно функционално възстановяване. 
Този процес преминава през няколко последователни етапа, които 
са взаимосвързани. Всеки от етапите има своето специфично, 
функционално асистиращо значение към процеса на оптимално 
възстановяване на човек с проблеми. В настоящата статия е 
предложено описание на специфична структура център по дви-
гателна дейност, където етапите на функционално асистира-
що възстановяване се осъществяват от специализиран екип. 
С настоящата статия започва описаниие на последователните 
етапи, през които преминава процес на функционално възстано-
вяване на дадено лице. Основа на коректно планиране и провеж-
дане на етапите на функционално асистиращо възстановяване 
е получаването на адекватна оценка на моментното променено 
функционално състояние на лицето. В процеса на възстановяване, 
от момента, на първия, въвеждащ контакт на лицето, оптимал-
ното професионално поведение на екип от специалисти е фактор, 
с определящо значение за осъществяване на анализ и функционал-
но асистиране. В настоящата статия вниманието е насочено 
към описание и представяне на въвеждащ, начален етап и етап на 
асистираща подготовка за функционално възстановяване на лице 
с намален капацитет на двигателна дейност.

SUMMARY

Stages of functional recovery in cases of restrained motion capacity

Related to the change, of the motor control functional capacity of the given 
person, he needs to be offered and performed an adequate functional 
recovery. This process goes through several consecutive stages, which 
are interrelated. Each stage has its specific functional meaning, to assist 
the process of optimal recovery of a person with problems. In the present 
paper a description of the specific structure, called center for motor control 
is proposed, where the stages of functional assisted recovery are to be 
performed by a specialized team. With the present paper, we start the 
description of the consecutive stages through which the process of functional 
assisted recovery of a given person must goes through. A crucial point of 
proper planning and following implementation of functional assisted recovery 
stages; is to obtain an adequate assessment of the current person status 
reflecting the altered functional state. In the recovery process; from the very 
first moment of contact with the person, the optimal professional behavior 
of the team of specialists is a crucial factor for the optimal implementation 
of functional analysis and assistance. In the present paper the attention is 
directed toward the description and presentation of the introduction, initial 
stage and stage of assisted preparation for the person functional recovery 
with reduced motor control capacity.

Етапи на функционално възстановяване 

на намален капацитет на двигателна 

дейност

Д-р Николай Ганчев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: двигателна дейност, функционален капацитет, етапи на функционално възстановяване, функционален инструментален 
анализ, лице с проблеми, координация на походка, движение с цел, център по двигателна дейност, ментална асистираща подготовка, двига-
телна асистираща подготовка.
KEY WORDS: motor control, functional capacity, функционален капацитет, stages of functional recovery, functional instrumental analysis, person with problems, 
goal directed movement, motor control centre, mentally assisted preparation, motor control assisted preparation.

Първа част - Въвеждащ, начален етап и етап на асистираща под-

готовка за функционално възстановяване на човек с проблеми

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ



Медицина и Спорт    41

-
-

-

 

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

ÏÎÁÅÄÈ ÓÌÎÐÀÒÀ Ñ

-
-

-
-

-

-
-

0 - 45 



42  Медицина и Спорт 

новяване на дадено ниво на намален 

функционален капацитет. След което 

продължава до постигане, задържане 

и поддържане на определено оптимал-

но ниво на възстановен функционален 

капацитет. Процесът на възстано-

вяване е оптимизация на променен 

функционален капацитет, установен 

на базата на субективен клиничен и 

обективен инструментален анализ. 

Представлява и се осъществява като 

активен процес на обучение. В извест-

на степен протича като обучение на-

ново, “re - education functionale“ на про-

мененото функционално управление 

на елементите на двигателната дей-

ност. На базата на пасивна и активна 

инструментална асистенция се пости-

га основната поставена и желана цел 

адекватно функционално възстано-

вяване на елементите на двигател-

ната дейност на лицето с проблеми. 

Функционалното възстановяване на 

дадено лице е винаги специфично пла-

нирано и реализирано. Основната цел 

представлява, по възможност премах-

ване и/или минимизиране до опреде-

лена степен, на настъпили остри или 

хронични промени на функционалния 

капацитет на биологичната система 

Човек. За да бъде оптимален, проце-

сът на функционално възстановяване 

се основава на разбиране и умение на 

приложението и комбинирането на 

различните възможни и подходящи 

терапевтични подходи и техники 

/медикаментозни и функционално ин-

струментално асистиращи/. За да се 

постигне оптимално функционално 

възстановяване, осъществяването 

на коректна, адекватна оценка на 

моментното намалено функционално 

състояние е определящо. Винаги въз-

становяването започва в основен, въ-

веждащ етап. Това е времето, в което 

се изработва и адекватно поведение 

на специално обучен екип от специали-

сти към лицето с проблеми. Този екип 

има отговорността и притежава не-

обходимото ниво на познания. Екипът 

е преминал професионална подготовка 

и е придобил адекватни умения, за да 

прояви оптимално поведение за всеки 

специфичен случай. На практика еки-

път трябва да бъде в състояние да 

осъществи функционална настройка в 

специфична структура на лице с остри 

и или хронични проблеми.

СПЕЦИФИЧНА СТРУКТУРА - ЦЕНТЪР 
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ /ДЕЙНОСТ 

И ЦЕЛ/

Планирането и осъществяването 

на етапите на функционален анализ 

и възстановяване се осъществяват в 

специфична структура – Център по 

двигателна дейност.

 Основна дейност на Центъра по 

двигателна дейност е осъществяване 

на психо-физиологична /ментална/ и 

инструменталнo функционална оцен-

ка - анализ на двигателна дейност на 

базата на приложение на съвременни 

технологии, разработени в теоретич-

ни изследователски центрове.

 Основна цел на Центъра по дви-

гателна дейност е на базата на данни 

от проведен количествен и качествен 

анализ на двигателна дейност да се 

предложи и осъществи процес на функ-

ционалното възстановяване на елемен-

тите на двигателната дейност на 

дадено лице. Този процес протича на 

базата на планиране и осъществяване 

на активна функционална асистенция.

 Центърът по двигателна дей-

ност функционира на базата на 

адекватно съчетание на оптимално 

подбрани съвременни технологии за 

анализ и оценка и на адекватно обучен 

екип от специалисти с биологичен и 

технически профил. 

Оптималното - функционална асис-

тенция преминава през следните вза-

имно свързани, последователни етапи 

на адекватно терапевтично поведе-

ние на настройка.

а/ Етап на въвеждане на лицето с 

определено ниво намален функциона-

лен капацитет в процес на функцио-

нално възстановяване.

б/ Етап на асистираща, настрой-

ваща подготовка на лицето с опреде-

лено ниво намален функционален капа-

цитет за осъществяване на процес на 

функционално възстановяване.

в/ Етап на планиране и осъщест-

вяване на асистираща, терапевтична 

интервенция /медикаментозна и опе-

ративна/ с цел премахване и/или ми-

нимизиране на причините, довели до 

намален функционален капацитет.

г/ Етап на продължителна, функ-

ционална асистираща настройка на 

задържане и поддържане и по възмож-

ност оптимизация на постигнат 

ефект на функционално асистиращо 

възстановяване.

Основаната цел и отговорност на 

екип на центъра по двигателна дей-

ност е да асистира на ефективност-

та на инициацията и провеждането на 

всички етапи, през които преминава 

процесът на функционално възстано-

вяване. След понесени здравни инциден-

ти от различен тип, манифестирани 

като различна степен разстройство 

на двигателната дейност, се налага 

продължително медикаментозно ле-

чение и/или оперативна интервенция. 

Като желан ефект се достига до оп-

тимална ресоциализация и адаптация 

към оптимални условия на живот на 

хора с различна по степен увреденост. 

Възстановяването като процес 

на асистираща настройка трябва да 

се извършва постепенно на база на 

обективно установено намалено ниво 

на управление на дадени елементи на 

двигателната дейност. Специално 

се обръща внимание и се следи да не 

се допусне появата на допълнителни 

функционални увреди. Това е особено 

важно при използване на инструмен-

тално функционално асистиране /на 

базата на роботизирани системи/ или 

на некоректна медикаментозна дози-

ровка.

От ментална гледна точка прило-

жение на опит и проява на професи-

онализъм е съчетанието на различни 

подходи на функционално възстановя-

ване. При приложението и на най-ви-

соко в технологично ниво подходи не 

трябва да се забравя и отчита нито 

за момент, че се работи с хора и за 

хора, които по една или друга причина 

имат временно или постоянно нама-

лен функционален и ментален, и двига-

телен капацитет. Особенно внимание 

трябва да се обърне на факта, че тях-

ното възприятие и реакция за света е 

променено. 

След установяване на намален 

капацитет е важно процесът на 

възстановяване да започне възмож-

но рано. По този начин да се търси 

съответен ранен асистиращ ефект 

още при неразвито усложнение на 

настъпили остри увреди на функци-

оналния капацитет и тяхното за-

дълбочаване и или хронифициране. 

Функционалното възстановяване на 

двигателната дейност започва от 

възможно функционално възстано-

вяване на анатомичната структу-

ра на долните крайници, в една или 

друга степен увредена и отговорна 

за наличието и появата на променен 

функционален капацитет. Особено 

важно е да се отчита, че нормалната 

анатомична структура на долните 

крайници /Н. Ганчев, 2007 б/ отразява 

тяхната двойна функционална роля. 

От една страна, да се поддържа оп-

ределена поза, от друга страна, да 

осъществява локомоторна функция, 

придвижване в пространството с 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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определена цел.

ПРИНЦИП И ЕТАПИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Основният принцип е още от мо-

мента на началния контакт с лицето 

с проблеми, обърнало се за помощ, да 

се започне активна асистенция на 

ментално ниво, както и постепен-

на настройка на променената функ-

ция на елементите на двигателната 

дейност. Този принцип е и рамка на 

адекватно поведение на екип от спе-

циалисти, осъществяващ функциона-

лен анализ и възстановяване. За да се 

постигне желан ефект, необходимите 

етапи, през които трябва да се осъ-

ществи възстановяването на намале-

ния капацитет на елементите на дви-

гателната дейност, са следните

ЕТАПИ НА ФУНКЦИОНАЛНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАМАЛЕН 

КАПАЦИТЕТ НА ДВИГАТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ

А/ Въвеждащ, начален етап - из-

граждане на активно взаимоотноше-

ние на лице с проблеми и специалист

Този етап започва с осъществяване 

на първи контакт на специалист с лице, 

обърнало се за помощ с настъпили ос-

три и/или хронични проблеми. Етапът 

се характеризира с начален контакт 

/прием в определено пространство/. 

От този момент се започва ментал-

на и инструментална оценка на спе-

цифичността и нивото на намаления 

функционален капацитет на лицето с 

проблеми. Осъществява се на базата 

на ментална, субективно клинична и 

обективно инструментален двигате-

лен анализ на моментното състояние 

на пациента. Особено значение в този 

етап имат обективните фактори на 

пространството, както и субектив-

ните фактори, приемащия екип. Още 

с първия контакт се преминава към 

въвеждаща асистенция

Б/ Етап на асистираща подготов-

ка - координиране на активно взаимо-

отношение лице с проблеми и специа-

лист/.

За да бъде предложена оптимална 

функционална настройка на устано-

вените проблеми на лицето, с особе-

на важност са два фактора. От една 

страна, установяване на характе-

ристиките на нивото на променено 

ментално и двигателно състояние на 

лицето преди извършване на какви-

то и да е било процедури. От друга 

страна, нивото на подготовка и про-

фесионалното отношение на екип от 

специалисти. Ето защо, след коректно 

проведен начален етап на въвеждане, 

логично продължение на процеса на 

възстановяване е етап на асистираща 

подготовка и настройка на лицето с 

установени количествено и качестве-

но проблеми. Провеждането на този 

етап е от особена важност и има оп-

ределящата роля да подготви състо-

янието на лицето за извършване на 

терапевтична асистенция. По този 

начин екипът, отговорен за извърш-

ване на терапевтичната асистенция, 

е в състояние да предложи най-опти-

малното си поведение за всеки специ-

фичен случай. Този период е с особена, 

определяща важност както за самото 

лице с проблеми, така и за екипа, кой-

то ще осъществи следващ етап на 

терапевтично асистиращо поведе-

ние. Етапът е завършен с адекватна 

подготовка на лицето за предложена 

терапевтична настройка - медика-

ментозна и или оперативна. 

В/ Етап на активно терапевтично 

асистиращо поведение.

/Ще бъде подробно описан в след-

ваща статия./

След етапа на осъществена мен-

тална и инструментално/двигателна 

подготовка се преминава към етап на 

осъществяване на активно терапев-

тично медикаментозно и/или опера-

тивно поведение. При адекватно аргу-

ментирано решение се преминава към 

извършване на планирана оперативна 

интервенция, асистирана инструмен-

тално от кинематичен анализ. Начало 

на процес на “пасивно“ възстановяване 

се започва още след привършване на 

оперативната интервенция, когато 

лицето се намира на операционната 

маса. След извеждане на лицето от 

оперативния театър се преминава 

към 

Г/ Етап на продължителна, пасивна 

и активна асистираща настройка на 

функционално възстановяване.

В настоящия материал са посоче-

ни само стадиите, през които този 

етап преминава. Ще бъдат подробно 

описани и разгледани в отделна ста-

тия. Основна цел на този етап, преми-

наващ през различни последователни 

стадии, е да се задържи, поддържа и 

по възможност оптимизира постиг-

натият ефект на анатомична рекон-

струкция, проявен върху елементите 

на двигателната дейност на базата 

на адекватна оперативна интервен-

ция. За да бъде постигнат оптимален 

ефект, този етап трябва да премине 

през следните специфични стадии.

а/ Ранен, въвеждащ, начален ста-

дий на функционално възстановяване 

на двигателната дейност на лицето.

Започва от момент на извеждане 

от операционния театър до момен-

та на извършване на инструментална 

оценка на функционалността от про-

веждането на оперативно анатомич-

на корекция. Характеризира се с посте-

пенно въвеждане на начална, пасивна и 

активна подготовка за контролирана, 

инструментална вертикализация на 

лицето, подложено на оперативна смя-

на на става.

б/ Задържащ и утвърждаващ ста-

дий на постигнато ниво на функцио-

нално възстановяване на двигателна-

та дейност на лицето.

Започва от момента на постиг-

ната и затвърдена функционална 

инструментална вертикализация на 

лицето, проявена като относителна 

стабилизация на контрол на позата 

в бипедален екилибриум. Основна цел 

при асистирана вертикализация е 

постигането на контрол на позата 

като симетрично разпределено те-

гло върху плантарната повърхност 

на долните крайници. Това е процес с 

определяща важност. Следва да се осъ-

ществява постепенно под контрол и 

асистенция. На практика е въвеждане 

в извършване на серия от контроли-

рани и координирани пози /походка/ в 

пространството с цел. В този етап 

утвърждаващ постигнатия оператив-

но ефект, специално внимание е насо-

чено към изработване и инициация на 

първа стъпка в различно направление 

от начален бипедален екилибриум. Осъ-

ществява се в рамките на специфично 

планирана и приложена двигателна 

програма. /Н. Ганчев 2007 б/.

в/ Поддържащ и оптимизиращ 

стадий на постоянна асистираща /

пасивна и активна/ функционална на-

стройка на лицето.

Започва от момента на постигане 

и задържане на функционална инстру-

ментална вертикализация, осигурява-

ща адекватни условия за планиране и 

изпълнение на движения с цел в прос-

транството. Основна цел на този 

етап е поддържане и по възможност 

оптимизиране на постигнатия, опе-

ративно и след оперативно, инстру-

ментално функционален възстанови-

телен ефект, върху състоянието на 

лицето. Планирането и приложението 

на функционално възстановителни ме-

роприятия в рамките на специфична 

двигателна програма са насочени към 

възможна оптимизация на движения с 
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цел пространството, манипулативни 

умения с долните и горните крайници.

В настоящата статия внимание-

то ще бъде представено:

Въвеждащ, начален етап и етап на 

асистираща подготовка на лице с про-

блеми.

Процес на изграждане на активно 

взаимоотношение на лице с функцио-

нални проблеми и специалист

Начален, въвеждащ етап, последван 

от етап на асистираща подготовка, 

протича в следните стадии, основни 

моменти в тези етапи са 7.

 а/ Причина и начин на първи кон-

такт на лицето с проблеми със специа-

листи в специфична среда. 

 б/ Ментална и двигателна асис-

тираща подготовка на промененото 

поведение /възприятие и реакция на 

околния свят/ на лицето с проблеми.

 г/ Клинична субективна оценка и 

инструментален функционален анализ, 

обективизиращ моментното състоя-

ние на променено поведение на лице-

то с проблеми.

 д/ Аргументация и решение за 

медикаментозна и/или оперативна 

асистенция на поведението на лицето 

с проблеми. 

ПРИЧИНА И НАЧИН НА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВИ 

КОНТАКТ НА ЛИЦЕТО С ПРОБЛЕМИ 
СЪС СПЕЦИАЛИСТ

Появата и задържането на болка 

като субективното усещане с опре-

делена интензивност и локализация в 

сегменти на тялото е водеща причи-

на на дадено лице да потърси контакт 

с медицински специалист. Усещането 

за функционален дискомфорт в голяма 

част от случаите е проявен като бол-

ка и е съсредоточен в долните край-

ници. В определени случаи появата на 

болка е съпроводена с вече променена 

функционалност, която се манифести-

ра визуално като промени в управлени-

ето на елементите на двигателната 

дейност. 

От първия контакт с дадено лице 

с проблеми и начина, по който се осъ-

ществява, медицинският специалист 

започва активната подготовка и асис-

тенция за осъществяване на функци-

оналното възстановяване. Още в мо-

мента на приложение на изкуството 

на вербално събиране на информация 

/под форма на анамнеза/ започва функ-

ционална и ментална и двигателна 

асистенция като процес на корекция 

на степента на оплакванията на лице-

то със съответен намален функциона-

лен капацитет. Събирането на инфор-

мация е определящо начало на първи, 

начален въвеждащ етап на подготовка 

на лицето с проблеми за предлагане 

на активна ментална, медикаментоз-

на и или оперативна асистенция. По-

ставя се начало на активен процес на 

настройка на нивото на засягане на 

двигателната дейност на лицето с оп-

лаквания. Първият контакт на меди-

цински специалист с лице с функционал-

ни проблеми трябва да бъде съставен 

от следните компоненти /вербално 

въвеждащ, визуален контакт за опре-

делено време, тактилно контактен /

задължително ръкуване/ и вербално из-

веждащ. Всеки от тези компоненти на 

началния контакт съдържа и предос-

тавя определено важна информация 

за моментното състояние на лицето 

с проблеми. На практика от първия 

визуално/вербален контакт започва 

и протича начален процес на взаимно 

влияние, от една страна, на намалено-

то ниво на капацитет на двигателна-

та дейност на пациента и, от друга, 

елементите на двигателна дейност 

на медицинския специалист. От тази 

начална среща /с елементи на пасивно 

и активно взаимодействие/ и вербал-

но извеждащия контакт се определя 

начинът на оптимална комуникация в 

целия процес на възстановяване. Така 

се изгражда основа на постигане на 

желан, планиран ефект върху ментал-

ната и функционалната настройка на 

намаления капацитет на двигателна-

та дейност на лицето с проблеми.

ФАКТОРИ ПРИ ПЪРВИ КОНТАКТ 
С МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ, 

КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА 

От една страна, факторите, кои-

то имат влияние върху промененото, 

позно двигателното поведение на 

лице с проблеми, са обективни. Това 

са специфичните характеристики на 

самото пространство, в което се осъ-

ществява първият, въвеждащ етап 

на контакт, както и последващ етап 

на оценка, анализ и асистираща подго-

А Б

Снимка А и Б 
Илюстрация на 

сензорно простран-

ство за въвеждащ, 

начален етап и 

етап на асистира-

ща подготовка на 

лице 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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товка на лицето.

Обективни пространствено-визу-

ални фактори на средата на контакт

За хората всяко затворено прос-

транство, което е винаги с определе-

ни пространствени граници, е преди 

всичко възприемано като сензорно 

пространство. Ето защо трябва да 

бъде отчитано, че всяко лице по отно-

шение обективните характеристики 

на дадено сензорно пространство из-

работва своя специфична реакция, съ-

държаща активни и пасивни компонен-

ти. Пространството, в което лицето 

влиза с цел, е среда, която провокира 

определена реакция и оказва пасивно 

влияние на възприятието. Реакцията 

на всяко лице в затворено простран-

ство се определя от въздействието 

на зрително пространствени харак-

теристики, възприемани като стиму-

ли. По този начин, самите специфични 

характеристики на помещението, 

като големина, размери, форма, ниво 

на светлинна интензивност, оцвете-

ност, качество на въздуха, оказват на-

чално, въвеждащо влияние върху лице-

то. Тези обективни характеристики 

на пространството определят него-

вото позно двигателно поведение.

От друга страна, основен субек-

тивен фактор на влияние е присъст-

вието на медицинския специалист, 

изразено като позно двигателно пове-

дение. В този ранен етап на въвеждане 

особено важно е да бъде отчетено, че 

лицето с проблеми осъществява сво-

ята променена двигателна дейност, 

влиза в определено ограничено прос-

транство, с ментално очакване за 

адекватно посрещане като внимател-

но изслушване и разбиране на пробле-

мите, които е решило да сподели. По 

този начин да се предложи и достигне 

до адекватно решение, което да до-

веде до оптимално възстановяване 

на неговото ментално /психологично/ 

и двигателно равновесие като отго-

вор на факторите на околната среда. 

Пространството, в което лицето 

с проблеми се отзовава, и неговите 

специфични пространствено-визуални 

характеристики, както и разположе-

нието на различните предмети и тех-

ните геометрични характеристики са 

средата, в която пациентът изгражда 

като отговор своето позно двигател-

но и ментално поведение. От друга 

страна е с особено значение позата, в 

която медицинският специалист осъ-

ществява процеса на въвеждащо по-

срещане. На практика съчетанието на 

обективни и субективни фактори оп-

ределя начина на приемане на пробле-

мите на лицето с проблеми, неговата 

начална реактивност. Това съчетание 

е с определящо значение за адекватно-

то протичане на целия процес на въз-

становяване на лицето с проблеми.

 Ментална асистираща подго-

товка на промененото поведение 

/възприятие и реакция на околния 

свят/ на лицето с проблеми

МЕНТАЛНА ПРОМЯНА, РЕАКЦИЯ 
НА НАМАЛЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН 

ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЕН 
КАПАЦИТЕТ 

Дисфункцията на управлението 

на елементите на двигателната дей-

ност се проявява като променен, зна-

чително намален мобилитет. В случай 

на постепенно развили се дегенера-

тивни промени в ставния апарат се 

достига до сериозно намален функцио-

нален капацитет. От своя страна ув-

реденият функционален капацитет се 

проявява като ментална и двигателна 

промяна. Лицето достига до промяна 

на ежедневното си поведение като 

степен и функция на проблемите си. В 

развитието на менталната промяна 

на функционалния капацитет са воде-

щи два фактора на състоянието на 

дадено лице като възприятие и реак-

ция на околния свят. На първо място 

е развитие до степен на проява на ця-

лостен дисконфорт. Проявата варира 

от възприятие и степен на известна 

затрудненост до невъзможност на 

лицето да осъществява своята еже-

дневна двигателна дейност по начин, 

както е било преди поява, развитие и 

задълбочаване на увредите. От друга 

страна е наличието /постепенната 

или рязка поява и последващо задълбо-

чаване/ на постоянен болков синдром. 

Този процес допълнително се отразява 

ментално на поведението на лицето 

в пространството и взаимоотноше-

нието му с факторите на околната 

среда. 

Комбинацията на тези два фак-

тора определя нивото на ментална 

промяна и нейната степен на изява в 

поведението на лицето с проблеми. 

При неадекватно поведение от ме-

дицински специалист и/или забавяне 

на лицето да се обърне или насочи към 

специалист за професионална асистен-

ция може да се достигне дори до разви-

тие на депресивни състояния. Развива 

се усещане за повишена тревожност, 

за непълноценност, на промяна на из-

градени взаимоотношения с околния 

свят. С отлагане на решение на про-

блемите това състояние се задълбоча-

ва. От своя страна се усложнява като 

степен на ментална проява, свързано с 

проблеми, генерирани от дегенератив-

ни процеси в ставите, проявени като 

чувство за дисконфорт и функционална 

инсуфициенция на опорно-двигателния 

апарат. Ето защо медицинският спе-

циалист трябва да е подготвен преди 

всичко да окаже въвеждаща ментална 

асистенция, при начален контакт с 

лицето с проблеми. Още в първия, на-

чално въвеждащ контакт да постави 

въпрос „Какво Ви води при нас, от как-

во се оплаквате“. 

Особено важно е този въпрос да не 

бъде възприет от лицето като фор-

мално поставен. Началният контакт 

трябва да бъде така организиран, че 

да се формира основа на изграждане на 

доверие между лице с проблеми и спе-

циалист на базата на адекватно про-

фесионално отношение.

При достигане на предложение за 

оперативна намеса винаги пред спе-

циалиста стои въпросът, как лицето 

с проблеми да бъде адекватно въведе-

но в това решение. Да го приеме по 

подходящ начин, който е и на практи-

ка определяща част от менталната 

асистираща подготовка, преди осъ-

ществяването на оперативна намеса. 

Формално, основна аргументация пред 

лицето с проблеми за предложение за 

оперативна намеса е, че болката не 

може да бъде коригирана, нито по-

влияно установеното намалено функ-

ционално състояние в някаква значи-

телна степен. На лицето с проблеми 

коректно и внимателно трябва да 

бъде обяснено и илюстрирано по под-

ходящ начин, че ако причината, която 

се е появила, не бъде отстранена или 

поне коригирана с оперативна намеса 

до възможна степен, състоянието му 

ще продължи да се влошава. Това е и 

основната цел при провеждането на 

въвеждаща, менталната асистираща 

подготовка в етапа на въвеждане на 

лицето с проблеми 

МЕНТАЛНА /ПСИХОЛОГИЧНА/ 
АСИСТИРАЩА ПОДГОТОВКА

От ментална гледна точка асисти-

ращата подготовка трябва да бъде 

извършвана, като се демонстрира 

професионална увереност за предло-

женото терапевтично решение. Осо-

бено важно е лицето с проблеми да се 

въведе по подходящ начин от екип от 
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специалисти към решението за опера-

тивна намеса. По адекватен начин да 

се даде уверение на лицето с проблеми, 

че предлаганата оперативна намеса е 

възможен, професионално подготвен, 

осъществим и необходим терапевти-

чен подход на асистенция. Особено ва-

жно е да бъде обяснено, че на базата на 

предлагания подход се очаква да се ре-

структурират адекватно настъпили-

те анатомични промени в опорно-дви-

гателния апарат. На практика да бъде 

до възможна степен коригирана причи-

ната, степеннта на дегенеративните 

промени, довели до обща дисфункция, 

придружена с болков синдром. И това 

от своя страна е основа на процеса на 

функционално възстановяване. 

В процеса на ментална асистираща 

подготовка особено важно е да се въ-

веде и обясни на лицето с проблеми, че 

след осъществяването на оператив-

ната намеса ще продължи активно 

оптимален възстановителен специфи-

чен процес. Да се подчертае, че целта 

е да се предложат адекватни начини 

да се задържи и ако е възможно, да се 

оптимизира постигнатият терапев-

тичен /структурно коригиращ причи-

ната/ ефект, изразен в оптимизиране-

то на функциите на елементите на 

двигателната дейност. Тази част от 

металната асистираща подготовка 

е особено важна. За лицето с пробле-

ми означава да получи увереност, че 

екипът от специалисти му предлага 

осъществяване на приемственост и 

координация на етапите по оптима-

лен път в времето на функционално 

асистиращо възстановяване на него-

вия променен капацитет.

Менталната асистираща подго-

товка е желателно да се извършава 

на базата на добре планирани и коор-

динирани действия на различни специ-

алисти. За целта на осъществяване на 

менталната асистираща подготовка 

се изготвя екип от подготвени психо-

лози, специалисти по двигателна дей-

ност, осъществяващи инструментал-

ната функционална оценка и анализ, 

както и част от екип, който ще има 

отговорността да проведе опера-

тивната интервенция /анестезиолози 

и оператори/. С особено важност е и 

пространството, в което се осъщест-

вява менталната подготовка. Факто-

рите на пространството като среда, 

в която се осъществява менталната 

асистираща подготовка, има опреде-

лено важно значение да асистират на 

самия процес и неговото провеждане. 

Затова ментална асистенция се осъ-

ществява в умни технологично прос-

транства. В такива пространства 

има изградени условия за регулиране на 

интензитет и цветова гама на свет-

лината, състав и темпериране на въз-

духа и звукова интензивност. 

 Двигателна асистираща под-

готовка, на промененото поведение 

/възприятие и реакция на околния 

свят/ на лицето с проблеми

ДВИГАТЕЛНА ПРОМЯНА, РЕАКЦИЯ 
НА НАМАЛЕН ФУНКЦИОНАЛЕН 

КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН 
ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

При определено ниво на развитие 

на дегенеративните промени, настъ-

пили в определена става, се достига 

до промяна на механичното й поведе-

ние, проявено като общ функционален 

дискомфорт. Промяната на механич-

ното поведение, на части на опорно-

двигателния апарат /стави/ е изра-

зено като променена флексибилност 

и обем на /амплитуда/ на движения, 

скорост и прецизност на изпълнение 

на двигателни задачи. Очаквано се про-

меня информацията, доставяна от 

механорецепторите от вече хронич-

но увредени, в различна степен функ-

ционално блокирани стави. В резултат 

се получава вторична промяна на мор-

фологично ниво, изменение в функции-

те на мускулатурата, изразено като 

променен тонус. Развитието на про-

дължителна във времето повишена 

активация на мускулатурата води до 

промяна на количеството и качест-

вото на подаваната и достигащата 

информация за състоянието на опор-

но-двигателния апарат и неговите 

компоненти /кости, стави и мускули/ 

до ЦНС. На практика се получава “пре-

товарване“ на ЦНС с променена про-

приоцептивна информация. Настъпва 

процес на промяна на качеството на 

биологичен шум.

При така развили се в продължи-

телен период от време функционални 

промени, от своя страна ЦНС започва 

да приема за “реална“ подаваната вече 

изменена функционално, /количест-

вено и качествено/ информация за 

пространствено разположение и мор-

фологично/ анатомично състояние на 

компонентите на изпълнителния апа-

рат. Като резултат ЦНС съответно 

планира, изработва и подава “неко-

ректна“ серия от двигателни команди 

за управление на елементите на двига-

телната дейност. Това допълнително 

води до хронифициране и усложняване 

на настъпили дегенеративни промени 

в опорно-двигателния апарат. Като 

функционален отговор се достига до 

съответна “псевдо адаптативна“ про-

мяна на начина на управление на еле-

ментите на двигателната дейност, 

проявена като съответна степен на 

дисфункция. Променя се информацията 

за схемата на тялото. Постепенно на-

стъпващите дегенеративни промени 

в опорно-двигателния апарат отразя-

ват настъпилите промени във взаимо-

връзката между мускулите и ставите.

На базата на тези разсъждения е ло-

гично да се предположи, че преди да се 

стигне до радикално поведение, което 

представлява оперативно заместване 

на увреден елемент /елементи на оп-

орно-двигателния апарат/, е корект-

но да се предложат и съответно да се 

осъществят всички възможни проце-

дури за “предварителна“ настройка на 

променената информация, достигаща 

до ЦНС. На практика това е процес на 

предварителна настройка /пасивна 

и активна/ на променен биологичен 

шум.

ДВИГАТЕЛНА ФУНКЦИОНАЛНО 
АСИСТИРАЩА ПОДГОТОВКА

Тези процедури за “предварителна 

проприоцептивна настройка“ се осъ-

ществяват в рамките на двигателна 

функционално асистираща подготов-

ка. При провеждането основна цел е 

да се оптимизира до възможна степен 

подаването на информация на база на 

оптимизация на моментното състоя-

нието на мускулите и тяхното пове-

дение преди провеждането на опера-

тивна интервенция. Като примери 

за проприциептивна предварителна 

настройка. На базата на извършване 

на последователни палпаторни движе-

ния на натиск по “линия на походката“ 

по плантарната повърхност на ходи-

лата. Осъществяване на пасивни дви-

жения за определено време в областта 

на засегната става до възможен обем. 

Важно е да се отчита, че след осъ-

ществяване на оперативна анатомич-

на реконструкция на съществуващите 

проблеми, основен фактор за задържа-

не на постигнатия ефект, както и за 

оптимизирането му е и ще бъде със-

тоянието на мускулната система оп-

ределящо поведението на мускулите. 

При адекватна двигателна настрой-

ка на мускулната система начинът на 

контрол и управление, осъществяван 

от ЦНС, ще бъде оптимален.

Под поведение на мускулите се 

разбира техните характеристики, на 

базата на които се генерира управле-

нието на елементите на двигателна-

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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та дейност. Това са в кой момент във 

времето, с каква продължителност и с 

каква енергия се е включил /изпълнявал 

е определено специфично действие/ 

даден мускул или мускулна група/. Ана-

лизът и оценката на поведението на 

мускулите се извършва в рамките на 

специфичен инструментален анализ 

-електромиографска оценка.

Основно двигателна функционално 

асистираща подготовка трябва да е 

насочена към укрепване до възможна 

степен възстановяване на състояние-

то, а оттам и на поведението на мус-

кулите. Двигателна, функционално аси-

стираща подготовка е желателно да 

се извършава на базата на добре плани-

рани и координирани действия на раз-

лични специалисти, като подготвени 

за целта специалисти по двигателна 

дейност, осъществяващи процедури 

по анализ на състоянието и поведе-

нието на мускулите. Това се постига 

на практика, като инструментално /

електромиографски/ се оцени момент-

ното поведение на мускулите при оп-

ределени двигателни задачи. На базата 

на тази информация се изработват и 

прилагат индивидуални двигателни 

програми на стабилизиране и оптими-

зиране на функционалния капацитет 

на лицето преди извършване на опера-

тивна интервенция. Това е и особено 

важен процес на двигателна асисти-

раща настройка. При адекватно пла-

ниране и оптимално осъществяване 

на специфични за лицето с проблеми, 

двигателни програми като настройка, 

вероятността за нежелани оператив-

ни ревизии спада рязко. А това е от 

особено значение за качеството и про-

фесионалното, цялостно поведение 

на екип от специалисти към лицето 

с проблеми. От своя страна така се и 

поставя реално процесът за оптимал-

но функционално възстановяване.

На практика двигателната функ-

ционално асистираща подготовка е 

процес на активно структурно балан-

сиране на промененото функционално 

състояние на двигателната дейност. 

По този начин се цели да се оптимизи-

ра мобилитетът в различните стави, 

който ще се отрази като корекция на 

съществуващия позен дис/екилибриум 

и постъпваща информация към ЦНС. 

По този начин ще се компенсира, до 

определена степен, натоварващото 

постоянно влияние на гравитационна-

та сила върху променен морфологично 

опорно-двигателен апарат.

По време на двигателна функцио-

нално асистираща подготовка се цели 

да се подготви цялостно биологична-

та система, за да не посрещне “шоко-

во“ изкуствено възстановена по опера-

тивен начин анатомична структура, 

но не и възстановена постъпващата 

проприоцептивна “некоректна“ ин-

формация за състоянието на самата 

система /опорно-двигателен апарат/.

С други думи, важен компонент на 

двигателна, функционално асистира-

ща подготовка е проприоцептивната 

настройка. На практика планиране-

то, структурирането и прилагането 

на двигателни програми преди и след 

оперативната намеса са насочени към 

оптимизиране на проприоцептивната 

настройка. На тази база се осъществява 

и активна асистенция на настройка на 

характеристиките на биологичен шум.

Как лицето с проблеми се прид-

вижва в пространството в бипедален 

екилибриум е основата, която отра-

зява моментното състояние на функ-

ционалния му капацитет. Анализът 

на настъпила остра или вече развила 

се като хронична фукционална промя-

на се извършва в две последователни, 

взаимосвързани направления: Клинична 

оценка и инструментално-функционал-

на оценка, насочени да опишат проме-

ните в начина на предвижване в прос-

транството /походка/.

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОМЕНЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ

а/ Осъществяване на клинична 

оценка върху проявена дисфункция на 

елементите на двигателната дей-

ност на лицето на базата на определе-

ни субективни тестове.

б/ Осъществяване на клинична 

оценка, съсредоточена върху опреде-

лен проблем /примерно колянна става/, 

насочено описание и структуриране на 

променена функционалност на лицето 

на базата на определени тестове. 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КЛИНИЧНА 
ОЦЕНКА НА ПРОМЕНЕНА 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ В КОЛЯННА 
СТАВА

При поява на съмнение за проблем 

на засягане на колянната става се 

започва процес на планиране и осъ-

ществяване на клиничен функциона-

лен анализ. Отчитайки, че основната 

функция на колянната става е да оси-

гурява определено, необходимо ниво 

на стабилност при контрол на позата 

и извършване на походка, се насочва 

вниманието към приложението на 

субективни клинични тестове, кои-

то дават обща моментна оценка на 

мобилитета в ставата. По-специал-

но се търси да се определи нивото за 

възможна стабилност при извършване 

на двигателни задачи от ежедневие-

то на лицето. За начално установява-

не на променената функционалност 

на лицето започва клинична оценка с 

провеждане на ориентировъчен оглед 

на колянната става и приложението 

на функционални клинични субективни 

тестове в следните позиции:

а/ Лицето се намира във вертика-

лен бипедален екилибриум, по възмож-

ност симетрично разпределено тегло 

върху плантарната повърхост на до-

лните крайници /работно/ натоваре-

но състояние на ставата/ставите.

б/ Лицето се намира в общ пасивен 

екилибриум, положение легнало по гръб, 

/състояние без натоварване на става-

та на функционален покой./

Особено внимание в първия етап 

на процес на асистираща настройка 

на променен функционален капацитет 

е осъществяването на пасивна кли-

нична оценка. Осъществяването и е 

съществена част от:

А/ Процес на начален и изграждащ 

доверие процес на взаимоотношение 

лице с проблеми и специализиран екип.

Б/ Процес на въвеждаща адапта-

ция на лице с проблеми в адекватно 

пространство за осъществяване на 

инструментален функционален анализ.

В/ Процесите на ментална и двига-

телна асистираща подготовка на лице 

с проблеми.

ВИДЕОФИЛМИРАНЕ ОСНОВА ЗА 
СУБЕКТИВНА ВИЗУАЛНА ОЦЕНКА

На базата на съвременно ниво и 

достъпност на приложение на техни-

ката за регистрация на двигателната 

дейност на хората в субективната 

клинична/описателна оценка, определе-

но водещо място заема филмирането 

на лицето с проблеми. На практика се 

осъществява поведенчески анализ на 

елементите на двигателната дейност. 

Особено предимство и значение на този 

анализ е възможността да се съхранява 

във времето, да бъде споделен с други 

специалисти, да бъде обективно демон-

стрирано на лицето с неговите пробле-

ми. Особено значение е възможността 

филмираното състояние на лицето с 

проблеми да е и основа на сравнение след 

започване и протичане на процеса на па-

сивно и активно функционално възста-

новяване. Данните от филмирането на 

лицето могат да бъдат и количествено, 
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и качествено аналзирани на базата на 

компютърна обработка. Този процес 

позволява задълбочаване на анализа на 

настъпилите функционални изменения и 

изработване на адекватно функционал-

но асистиращо възстановяване на лице-

то с проблеми.

Още по време на извършване на фил-

мирането на лицето оценката на по-

ходката започва с активно наблюдение, 

насочено към наличие на симетрия и запа-

зена координация на различните сегмен-

ти на тялото. Оценява се отношение-

то стъпки в минута, дължина на стъпка, 

наличие на физиологични синкинезии. Вни-

манието е насочено към извършваните 

движения в туловището, на главата, 

долни и горни крайници. По-специално се 

концентрира върху контрол на позата 

на рамената и взаимоотношение с поза-

та на таза. Вниманието към колянните 

стави е насочено дали има адекватна 

флексия, редуваща се с екстензия. Внима-

нието към глезенната става е насочено 

към наличието на плантарна и дорзална 

флексия. Особено внимание се обръща на 

начина на първия контакт на ходилото 

със земната повърхност, наличието на 

изявена пронация и супинация по време 

на осъществяване на контакт. Ако лице-

то изпитва болка по време на походка, 

трябва да бъде оценена в кой специфичен 

момент от цикъла на походката е с най-

изявена интензивността. За да се про-

веде адекватен поведенчески анализ на 

променената функционалност, по време 

на извършване на походка лицето тряб-

ва да бъде филмирано едновременно, от 

различни посоки, а именно фронтално, 

латерално и при възможност отгоре по 

отношение на посока на предвижване. 

Филмирането фронтално позволява да 

се установят отклонения в областта 

на контрол на позата на туловището и 

на таза. Може да бъде оценена амплиту-

дата на дорзална флексия в глезенната 

става. Латералното заснемане позволя-

ва да се започне оценка на спинално/акси-

алните движения в туловището, насоч-

ващи за наличие на променен контрол на 

позата като пример хиперлордоза, киф-

оза и т. н. Това е добра позиция за оценка 

на така наречения контактен отговор 

на следващия крак, момент на актив-

но натоварване, контакт с земната 

повърхност с особено определящо зна-

чение. В тази позиция може да бъде оце-

нена плантарната флексия в глезенната 

става, флексията на колянната става, 

която е последвана от дорзална флексия 

в глезенната става, както и екстензия 

в бедрената и колянната става. Всички 

тези явления са свързани и координира-

ни и по този начин изграждащи адеква-

тен контрола на позата на крака. При 

оптмална координация се осъществява 

основната функционална роля на долни-

те крайници да осигуряват стабилност 

и да се придвижва тялото в простран-

ство от начална в друга желана точка 

на пространството.

В последваща статия ще бъдат 

представени адекватни клинични те-

стове за оценка на функционалността 

на колянна става, както и ролята на 

асистираща настройка на функциона-

лен инструментален анализ /Н. Ганчев, 

2010 б,в/, в процеса на подготовка на 

осъществяване на етап на активно 

терапевтично асистиращо пове-

дение. Ще бъде представен, разгле-

дан и илюстриран в стадий, самото 

планиране и провеждане на етап на 

активно терапевтично аситиращо

/оперативно поведение на корекция на 

установено променено функционално 

състояние. Ще бъде представено поз-

но/двигателното поведение на екип, 

осъществяващ оперативно-терапев-

тично асистиране на лице с проблеми, 

както и асистенцията му на базата на 

кинематичен роботизиран анализ.

Информация

Снимките, изпозвани за илюстра-

ция, приложени в статията, са собст-

вен материал на автора.
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ЕКОЛОГИЯ В СПОРТА

Стогодишният олимпийски 

конгрес и последващите форуми 

посвещават част от своите де-

бати за спорта и околната среда, 

като в съответните финални до-

кументи включват в Олимпийска-

та харта клауза, подчертаваща 

необходимостта от нейното 

опазване. Това е съобразено с цел-

та на олимпизма, която поставя 

навсякъде спорта в услуга на хар-

моничното развитие на човека.

Околната среда, като спортът 

не познава нито териториални, 

нито каквито и да е граници. Тя се 

издига над идеологическите разли-

чия. Тя не познава изкуствени раз-

личия между Севера и Юга или Из-

тока и Запада. Тя е единствена и 

неделима. Ние всички сме членове 

на глобалното общество на окол-

ната среда – голямо семейство, 

където всеки има правото да по-

каже пълния си потенциал.

Публикуваният „Документ 21” 

показва обвързването на олим-

пийското движение с опазването 

на околната среда и устойчиво 

развитие. Той предлага програма 

за действие, която позволява на 

олимпийското движение да участ-

ва в глобалната програма за ус-

тойчиво развитие и разделя от-

говорностите по изпълнението 

на действията. Това е насочено 

към членовете на олимпийското 

движение и към всички, ангажира-

ни в спорта – спортисти, клубове 

и мениджъри, а също и онези, кои-

то спортуват за здраве, както и 

фирми, насочени към спорта. 

      „Документ 21” се разглежда 

като работен документ, който 

може да се приспособява от вся-

ка организация към своите специ-

фични условия. Той допринася за 

осведомяването по всички въпро-

си, свързани с околната среда, ка-

саещи всички спортисти, а също 

и спортни ръководители.

      „Документ 21”, изготвен 

от МОК – комисията по спорт и 

околна среда, показва значими кла-

узи за активното заангажиране на 

глобалното спортно общество с 

опазването и защитата на окол-

ната среда. Той трябва да служи 

като полезно указание за превен-

ция на екологичните характерис-

тики и подобряване устойчивото 

развитие на хората. Основният 

принцип в това направление е, че 

здравите спортисти се нуждаят 

от здрава околна среда, за да тре-

нират и да покажат максимални-

те си възможности. 

Като минимум това означава, 

че правителствата, спортните 

организации и спортистите имат 

общи интереси относно:

1. Основните стандарти на 

качеството на въздуха да гаран-

тират, че въздухът, който ние 

и нашите спортисти дишаме, не 

уврежда нашето здраве.

2. Основните стандарти за 

качеството на водата да гаран-

тират, че водата, която пием, и 

реките и езерата, които използ-

ваме за плуване, гребане и рибо-

лов, не увреждат нашето здраве.

3. Основните стандарти за 

храната и напитките да гаранти-

рат, че всеки има достъп до дос-

татъчна и здравословна храна.

4. Основна е необходимост-

та от достатъчно зелени площи 

и удобства за спорт и отмора, 

особено в бързо разрастващи се 

градски квартали.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: екология, спорт, МОК.
KEY WORDS: Ecology, sport, IOC.

Екологични проблеми 
на спортната 
дейност

РЕЗЮМЕ

Публикуваният „Документ 21” показва обвързването на олимпий-
ското движение с опазването на околната среда и устойчивото 
развитие. Той предлага програма за действие, която позволява на 
олимпийското движение да участва в глобалната програма за ус-
тойчиво развитие и разделя отговорностите по изпълнението на 
действията. Документ 21 се разглежда като работен, който може 
да се приспособява от всяка организация към своите специфич-
ни условия. Той допринася за осведомяването по всички въпроси, 
свързани с околната среда, касаещи всички спортисти, а също и 
спортни ръководители.

SUMMARY

Environmental issues and sports

This Agenda 21 demonstrates the commitment of the Olympic Movement to 
protection of the environment and sustainable development. It establishes an 
action programme allowing the Olympic Movement to participate in the global 
programme of sustainable development, and defines the responsibilities of 
its different members in implementing actions which respect the concept of 
sustainable development. This Agenda 21 is to be considered as a working 
document to be adapted by each organization to its particular circumstances. 
We hope that this document will contribute to the awareness of environmental 
matters by all sportsmen and women, as well as sports leaders.

Ас. Боян Дойчев, 

доктор

Гл. ас. д-р 

Станислав 

Цветков, доктор
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Отговорността на национал-

ните правителства, тяхната 

политика и програми имат малък 

шанс за успех без съдействието 

на информирани и заангажира-

ни граждани. Съдействието на 

спортните организации и спорт-

ните индустрии при постигане-

то на тези цели е особено важно. 

Основен принцип е идеята за дъл-

готрайно опазване на околната 

среда, с нейното биологично раз-

нообразие и природни ресурси.

      За да задоволи основните 

цели на Дневен ред 21, олимпий-

ското движение предвижда про-

грама за действие, изготвена да 

намери най-добрия начин за осигу-

ряване на по-добри социално-ико-

номически условия, опазването на 

околната среда и природните ре-

сурси. Тази програма включва ред 

направления, на някои от които 

се спираме по-подробно:

ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
 

Опазването на здравето, осно-

вен фактор за хармоничното раз-

витие на човешкия вид, е тясно 

свързано с устойчивото развитие 

на нашето общество. Спортно-

то движение трябва да играе до-

минираща роля в опазването на 

здравето и принципите в „Доку-

мент 21”.

 Спортната общественост 

е необходимо да засили усилията 

за борба с допинга, който поква-

рява упражняването на спорта и 

излага на опасност здравето на 

състезателите.

 Здравното обучение да бъде 

широко разпространено като съ-

ществена част от спортното 

образование. То включва най-вече 

аспектите на хранене, хигиена, 

борба със заразните и инфекциоз-

ните болести, защитата на за-

страшените групи и здравето на 

градското население.

 Националните и междуна-

родните организации и спорти-

сти активно да се обединят за 

осъществяването и развитието 

програмите за подобряването на 

диети и приемането на водни за-

паси, както и програмите за вак-

синации и здравно образование.

 На местно равнище спорт-

ните клубове и отбори да пое-

мат специални отговорности в 

подкрепа на здравето. Тяхната 

роля е да разширят и насърчават 

двигателната активност чрез 

повече тренировки и по-голяма 

мотивация от спортните учите-

ли, по-голяма подкрепа от спорт-

ните управителни съвети и чрез 

съвместни проекти с обществе-

ни и частни здравни организации.

 В районите, в които липс-

ват подходящи водни запаси, 

спортните организации трябва 

да положат особено старание да 

засилят влиянието си върху вла-

стите, заинтересувани от нуж-

дата да започне уреждането на 

доставки от качествена вода.

 Спортните организации и 

спортистите е необходимо да да-

дат своята най-силна подкрепа за 

кампаниите в сферата на спорт-

ното и здравното образование, 

имунизациите и ваксинациите.

 Нужно е концентриране 

на вниманието върху спортната 

дейност на открито и свързани-

те със спорта хигиенни мерки.

ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ РАЙОНИ 
И МЕСТНОСТИ

Спортните дейности, съо-

ръжения и събития трябва да 

бъдат така пригодени, че да 

осигуряват опазването на за-

щитените райони, местности, 

културни паметници и природни 

ресурси като цяло. Те също ще 

трябва да бъдат разположени по 

такъв начин, че въздействието 

на инфраструктурата, свързана 

с тях като строителството, 

пътните артерии, комуникаци-

ите, енергийните резерви, во-

дните и хранителните запаси и 

събирането и преработката на 

отпадъци да е минимално върху 

околната среда. Използването 

на местността трябва да върви 

ръка за ръка с предпазните мер-

ки.

Спортовете, които се про-

веждат извън всякакви спортни 

съоръжения и особено сред при-

родата, могат да бъдат благо-

приятни за околната среда и биха 

могли да подпомогнат местното 

развитие.

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Специално внимание трябва да 

се обърне на насъчаването на най-

добрите възможности за използ-

ване на съществуващите спорт-

ни съоръжения, да се поддържат в 

Фиг. 1 Потенциално въздействие на спортните събития в областта на 

околната среда
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добро състояние и да се подобря-

ват чрез повишаване на сигурнос-

тта им и намаляване вредата им 

върху околната среда.

 Местоположението и из-

граждането на новите съоръже-

ния трябва да бъде в съответ-

ствие с казаното в „Документ 21”. 

Тези съоръжения ще трябва да са 

съобразени с местното законода-

телство и да бъдат проектирани 

така, че да са пригодени към об-

кръжаващата ги естествена или 

създадената от човека среда.

 Управлението на спортни-

те съоръжения трябва да бъде та-

кова, че да гарантира опазването 

на околната среда и запазването 

на ресурсите и енергията.

 Водните и енергийните ре-

сурси, отоплението, климатични-

те и вентилационните системи 

да бъдат редовно поддържани или 

модернизирани така, че да опти-

мизира икономичния им разход на 

вода и енергия.

СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ

 Членовете на олимпийското 

движение е необходимо да бъдат 

окуражавани да дават предимство 

на спортното оборудване, което 

не застрашава околната среда, 

например оборудване, което е на-

правено да използва възстановими 

природни продукти.

 Производителите на обо-

рудване да бъдат насърчавани за 

приетите екологични стандар-

ти, за да помогнат потребители-

те да изберат екологично чисти 

продукти. Спортната индустрия 

трябва да получи сертификат за 

качество ISO и управление, свърза-

но с околната среда.

 

ТРАНСПОРТ

Транспортът допринася за уве-

личаване проблемите на околната 

среда, включително замърсяване-

то на въздуха и консумацията на 

невъзстановима енергия.

За да се намали това влияние, 

като в същото време се насърча-

ва мобилността, която е важен 

елемент в развитието, олимпий-

ското движение възнамерява да 

поощрява плановете, стремящи 

се към насърчаване на незамърся-

ващи начини на придвижване и из-

ползването на обществен транс-

порт.

СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА ОСНОВНИТЕ 

СПОРТНИ СЪБИТИЯ

 Стриктно спазване на хиги-

енните норми.

 Употреба на продукти и 

храни, които са изготвени с подо-

баващо внимание към развитието 

на местното население и опазване 

на околната среда.

 Намаляване на отпадъците 

при увеличаване на рециклирани-

те използвани продукти.

- Преработване на отпадъ-

ци, които не могат да бъдат ре-

циклирани.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Водните ресурси са ограничени 

и са съставна част от затворена 

система. Това налага:

 Насърчаване и подпомагане 

на световните и местните орга-

низации, участващи в опазването 

на водните ресурси и съблюдава-

щи за качеството на минерални-

те води.

 Забрана на всякакви про-

изводства, които носят риск за 

подпочвените и повърхностните 

води.

 Гарантиране, че отпадъч-

ните води, които се отделят при 

спортни дейности, се преработ-

ват.

 Неизлагане на опасност на 

главните водни запаси особено в 

региона, свързан с необходимост-

та от спортни действия.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИ 
ПРОДУКТИ, ОТПАДЪЦИ И 

ЗАМЪРСИТЕЛИ

За да се избегнат последващи-

те вредни ефекти за околната 

среда и човешкото здраве, които 

са потенциално опасни продукти 

и отпадъци, членовете на олим-

пийското движение са предприе-

ли:

 Избягване употребата на 

продукти, за които е установено, 

че са опасни и токсични за хората 

или замърсяващи околната среда.

 Да намали количеството на 

отпадъците, които се отделят и 

произвеждат, поощряване на об-

ществени програми за управление 

и рециклиране на отпадъците.

 Да се възползва от откри-

ване на нови спортни съоръже-

ния, поправяне на съществуващи 

съоръжения, откриване на нови 

инфраструктури и организира-

не на важни спортни събития за 

почистване на местности от за-

мърсените с опасни и токсични 

продукти, отрови и отпадъци.

 Да се намалят всички фор-

ми на замърсяване, особено свръх-

шума.

КАЧЕСТВО НА БИОСФЕРАТА И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ

Съзнавайки важността на 

запазване качеството на био-

сферата и необходимостта от 

поддържане на биологичното 

разнообразие, олимпийското 

движение обвини и се противо-

постави на някои практики и 

особено на някои спортни прак-

тики, които:

 Предизвикват ненужно и не-

обратимо замърсяване на въздуха, 

почвата и водата.

 Излагат на опасност биоло-

гичното разнообразие или застра-

шават растителните или живо-

тинските видове.

 Допринасят за обезлесява-

нето или са предубедени към опаз-

ването на земите.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Земята е нашата естествена 

среда, нашата биосфера. Бъдеще-

то ни напълно зависи от опазване-

то на природните, физичните и 

биологичните ресурси на биосфе-

рата. Спортистите, предвид сво-

ята популярност и влияние по-спе-

циално сред младите, трябва да 

бъдат насърчени да съдействат 

за популяризирането на екологич-

ното образование и поведение. 

Спазване на екологичните условия 

на околната среда съдейства за 

изграждането на един мирен и по-

добър свят.
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

От 15-17 март 2013 г. в град Сан-

дански се проведе традиционната 

Научна конференция „Медицина и 

спорт“. Тя беше организирана от 

Българското научно дружество по 

спортна медицина и кинезитерапия, 

Македонското дружество на орто-

педи и травматолози и секцията по 

детска ортопедия на Българската ор-

топедична и травматологична асоци-

ация. В конференцията взеха участие 

над 100 специалисти по ортопедия и 

травматология, спортна медицина 

и кинезитерапия от България и Репу-

блика Македония. В рамките на 4-те 

научни сесии се дискутираха различни 

проблеми, свързани с превенцията, 

медицинския скрининг и лечението на 

заболявания и увреждания при спор-

тисти. Споделен беше опит, свързан 

с оперативното лечение и възстано-

вяването с кинезитерапевтични и 

физикални средства на травматични 

увреждания в спорта. 

Публикуваме резюметата на ос-

новната част от докладите, които 

бяха изнесени.

„Травми във фехтовката”
Д-р Евелина Милошова, гл. ас.
Катедра „Спортна медицина“, НСА „В. 

Левски“ - София

Фехтовката е единственият 

боен спорт, в който се употре-

бява оръжие, и затова обичайно се 

класифицира като „опасен спорт”. 

Целта на настоящото проучване е 

да се установят видът и честотата 

на травматизма по време на състе-

зания от Държавното първенство по 

фехтовка. Резултати: За период от 

2,5 г. бяха проследени 32 състезания с 

общ брой участници 3692 (  119) и 13110 

изиграни боеве ( ). Честотата  на 

травмите беше 7,3%. Най-често ме-

дицинска помощ са искали сабльорите 

(39,9%), а най-рядко – рапиристите 

Научната конференция 
„Медицина и спорт“
Сандански, 15-17 март, 2013г.

(26,6%). Локализацията на травми-

те показва, че горният крайник е во-

дещ (57,6%), като най-засегнатите 

му части са дланта и пръстите. В 

долния крайник с най-много травми 

е глезенът. Кожата (31,3%), ставите 

(27%) и мускулите (25,3%) са най-чес-

то засяганите структури. Само в 11 

от случаите беше наложена лекарска 

забрана за по-нататъшно участие, 

което дава основание да се приеме, 

че травматизмът във фехтовката 

е лек и не води до продължителна за-

губа на работоспособност.

email: emiloshiva@yahoo.com

„Спешна помощ при сърдечно-
съдови инциденти по време на 
спортни състезания”
Ас. Галина Ванлян, доц. д-р Диана 
Димитрова
Катедра „Спортна медицина“, НСА 

„В. Левски“ - София

Спортните събития с масово 

участие са предизвикателство 

по отношение на безопасността 

при сърдечносъдови инциденти. Въ-

преки че точната честота на вне-

запна сърдечна смърт при спорти-

сти по време на спортни събития е 

оспорвана, съществува общо съгла-

сие, че високите по интензивност 

натоварвания и емоционалният 

стрес при зрители са предпоставка 

за появата й. Затова е важно да има 

стратегия за спешна помощ при 

сърдечносъдови инциденти, която 

включва 3 основни момента: ранно 

диагностициране, ранно оказване на 

спешна доболнична помощ и транс-

портиране на пострадалите. За по-

вишаване на преживяемостта при 

внезапен сърдечен арест е необхо-

дим медицински план за действие, за 

да се гарантира правилното прила-

гане на кардиопулмонална ресусцита-
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

ция и използването на автоматични 

външни дефибрилатори.

email: galina_vanlyan@abv.bg

„Медицински скрининг на спорти-
сти за превенция на внезапната 
сърдечна смърт”
Доц д-р Диана Димитрова,
Катедра „Спортна медицина“, НСА 

„В. Левски“ – София

Внезапната смърт на спортист е 

трагично обстоятелство, което 

винаги има широк обществен отзвук. 

В 90% от случаите на внезапната 

смърт тя се дължи на комбинация от 

интензивно физическо натоварване 

и подлежащо сърдечносъдово заболя-

ване. Целта на презентацията е да 

запознае специалистите по спортна 

медицина с последните литератур-

ни данни относно честотата, ри-

ска, причините за внезапна сърдечна 

смърт при спортисти, както и със 

съвременните препоръки за скрининг 

на спортисти с цел ранно откриване 

на потенциално опасни заболявания. 

В нея се дискутират данни относно 

чувствителността и специфичност-

та на ЕКГ като скринингов метод за 

откриване на вродени и придобити 

заболявания, които могат да дове-

дат до сърдечносъдови инциденти. 

Разглеждат се и основните ЕКГ кри-

терии за идентифициране белезите 

на нормална физиологична адаптация 

на сърцето в резултат на физически-

те натоварвания. 

email: dianansa@yahoo.com

„Кинезитерапия след транспози-
ция на m. tibialis anterior при pes 
equinovarus congenitus”

Медникаров Е. Е., д-р Медника-
ров Е.
СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, Горна баня

Поради характера на деформаци-

ята слабостта на перонеалната 

мускулна група води до липсата на 

активна дорзална флексия на ходило-

то. В такива случаи се налага транс-

позицията на m. tibialis anterior с цел 

подобряване активното движение 

в глезенната става. Ранното му ак-

тивиране е от първостепенно зна-

чение.

Целта на проучването е възмож-

ността за максимално ранно преобу-

чаване и изграждане на правилна по-

ходка след промяната на залавното 

място на m. tibialis anterior. Матери-

ал и методика. Кинезитерапия е при-

лагана при 7 болни в първите четири 

месеца от следоперативен период.

Отчетено е подобрение в обема на 

движение в глезенната става, засил-

ване на транспонирания мускул и по-

добряване на походката. 

Изводи: Приложената методика 

на кинезитерапия е ефективна и би-

омеханично основана.

email: stoppper@abv.bg

„Проприоцептивна тренировка 
след оперативно лечение на ко-
лянна нестабилност”
Борислав Чонгов*, проф. Евгения 
Димитрова**, доц. д-р Христо Ге-
оргиев***
*Медицински център „Ортомед“ към 

СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, Горна баня 

**К-ра ТМКТ, НСА

*** К-ра „Ортопедия и травматоло-

гия“, МУ, София.

Нарушената проприорецепция 

след оперативно лечение на 

колянна нестабилност е резултат 

на самата травма, хирургичната 

интервенция и следоперативната 

имобилизация. Целта на проучване-

то е изследване възможностите за 

възстановяване на проприорецеп-

цията чрез упражнения на неста-

билни уреди (фитбол топки, баланс 

бордове, меки стъпки от пяна или 

въздух) след оперативно лечение на 

колянна нестабилност. Материал 

и методика: Лекувани са 13 болни с 

колянна нестабилност. Приложена 

е кинезитерапевтична програма, 

включваща проприоцептивна тре-

нировка през 5-та-8-ма следопера-

тивна седмица. Резултати и ана-

лиз: Отчетено е статистически 

достоверно подобряване обема на 

движение, възстановяване на мус-

кулната маса и намаляване на ото-

ка. Изводи: Приложената методика 

на кинезитерапия е биомеханично 

обоснована и ефективна.

e-mail: bobychongov@gmail.com

„Потенциал на Deep Oscilation за 
спортно-медицинската и орто-
педично-травматологичната ре-
хабилитационна практика”
Проф. д-р Ивет Колева *, Емилия 
Станчева **, Радослав Йошинов 
***, Георги Вълчев ****
*К-ра „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия” при МФ на МУ – София, 

К-ка „Физикална и рехабилитационна 

медицина” при УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ 

– София; ** К-ра „Физиология и пато-

физиология“ при МФ на МУ – Варна; 

***Лаборатория по телематика при 

БАН – София; ****К-ка „Рентгеноло-

гия и радиология” при УМБАЛ „Света 

Марина” - Варна

Целта на презентацията е да 

насочи вниманието на специ-

алистите към възможностите на 

една модерна (но все още нова за 

България) методика: съвремен-

ния преформиран физикален фак-

тор „дълбока осцилация“ (Deep 

Oscilation). Разгледани са: физични 

и биофизични аспекти, механизъм 

на действие, физиологични ефек-

ти, методики и дозировки. Ци-

тирани са резултати от клинич-

ни наблюдения, обективизиращи 

благоприятното въздействие от 

Deep Oscillation; с акцент върху 

противовъзпалителния, обезбо-

ляващия, антиедемния и регене-

риращия ефект. Посочени са кон-

кретни технически параметри 

на апарата и методики, които 

той позволява. Подчертава се, че 

крайната цел е оптимизиране на 

функционалното възстановяване 

на пациентите, подобряване ка-

чеството им на живот и връща-

нето им към активна спортна 

дейност.

е-mail: yvette@cc.bas.bg

„Съвременни физиотерапевтич-
ни методи за възстановяване на 
комплексната функция в глезен-
но-ходилната област”
Проф. Николай Е. Попов
К-ра ТМКТ, Национална спортна ака-

демия „Васил Левски”, София

Докладът представя в синтези-

ран вид съвременните концеп-

ции за прилагане на физиотерапия 

при комплексно функционално въз-

становяване на глезенно-ходилния 

комплекс. Визира се възстановя-

ването на двигателните възмож-

ности за спортна и рекреативна 

дейност след лигаментарни и су-

хожилни увреди, както и при трав-

ми от пренапрежение в областта 

на глезена и ходилото. Изхожда се 

от фундаменталното значение на 

тази област за равновесието, по-

стуралния контрол и осъществява-

нето на локомоторни дейности. В 

тази насока се описва методиката 

на приложение на конкретни сред-

ства за подобряване на двигател-

ния контрол, проприорецепцията, 

динамичната стабилизация и рав-

новесните реакции. Очертават се 

насоки за профилактика и избягване 

на повторни травми. 

e-mail: nikipopov1@abv.bg
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„Терапевтични упражнения с 
еластично съпротивление след 
оперативно лечение на колянна 
нестабилност”
Борислав Чонгов *, проф. Евгения 
Димитрова **, доц. д-р Христо Ге-
оргиев***
* Медицински център „Ортомед“ към 

СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, Г. баня, ** 

К-ра ТМКТ, НСА, *** К-ра „Ортопедия 

и травматология“, МУ, София.

Пълният обем на движение и до-

брата мускулна сила са предпос-

тавка за цялостното възстановя-

ване на пациенти след операции по 

повод колянна нестабилност. Целта 

на проучването е установяване на 

ефективността на терапевтични-

те упражнения с еластично съпро-

тивление след оперативно лечение 

на колянна нестабилност. Материал 

и методика: Лекувани са 13 болни с 

колянна нестабилност. Приложена 

е кинезитерапевтична програма, 

включваща упражнения с еластично 

съпротивление. Описан е авторски 

тест за измерване на мускулната 

сила срещу еластично съпротивле-

ние с Thera-band ластични въженца. 

Резултати и анализ: Отчетено е 

добро функционално възстановяване 

и статистически достоверно увели-

чаване на мускулната маса на двига-

телите на колянната става. Изводи: 

Терапевтичните упражнения с елас-

тично съпротивление повишават 

ефективността на кинезитерапев-

тичната програма.

e-mail: bobychongov@gmail.com

„Сравнителен анализ на равновес-
ната устойчивост при групи с 
различна двигателна активност”
Доц. д-р Мария Гикова *, доц. Огнян 
Тишинов *, доц. Ива Зарева *, ас. 
Евалд Алберт **
* Катедра “Анатомия и биомехани-

ка”, ** Катедра „Борба и джудо”, НСА 

„В. Левски”

В настоящото изследване си по-

ставихме за цел да сравним рав-

новесната устойчивост на балери-

ни, състезателки по художествена 

гимнастика и практикуващи цигун в 

зависимост от спецификата на дви-

гателната активност. Изследвани са 

17 балерини (ученички от Хореограф-

ското училище), 20 състезателки по 

художествена гимнастика, 11 души, 

практикуващи цигун. За провеждане 

на изследването се използва динамо-

метрична платформа за компютъ-

рен анализ чрез статична стабило-

метрия. Методиката може да бъде 

използвана за оценка на възстановя-

ването на спортистите след трав-

ми на опорно-двигателния апарат, 

тренировка на вестибуларния анали-

затор и координационните способ-

ности, ефективността на кинезите-

рапевтичните и АФА програми при 

хора с увреждания, довели до нару-

шения в равновесната устойчивост. 

За достоверност на изследването 

използвахме и тестове за равновес-

на устойчивост – тест на Ромберг, 

везна. Данните са обработени ста-

тистически с вариационен анализ. 

За сравнение на групите е използван 

Т-критерий на Стюдънт. Най-добри 

резултати за равновесна устойчи-

вост имат практикуващите цигун, 

следвани от балетисти и състеза-

телки по художествена гимнастика. 

Горният извод ни позволява да пре-

поръчаме равновесните упражнения 

със статично-силов характер от 

цигун при подготовката на балери-

ни и състезателки по художествена 

гимнастика и при хора с нарушения 

в равновесната устойчивост. 

е-mail: gikova_m@yahoo.com

„Кинезитерапия при неправилно 
алиниране и кинематика на до-
лен крайник при подрастващи”
ас. Таня Груева *, Радослава Атана-
сова ** 
* Катедра ТМКТ, НСА „Васил Левски”, 

** МЦ ВИП Клиник

Целта на докладa е да се пред-

ставят адекватни тестове за 

функционална оценка на отклоне-

нията на долна кинетична верига 

при подрастващи и да се изготви 

адекватна коригираща кинезите-

рапевтична програма, която да е 

лечебно и профилактично средство 

за последващи отклонения на долния 

крайник. В изследването бяха вклю-

чени 8 деца на възраст между 8-12 

години, без структурни деформации 

в долните крайници, но с установе-

ни кинематични отклонения и не-

правилно алиниране. Резултатите 

показват най-вече повлияване при 

теста неутрална позиция на талуса 

от стоеж, аддукцията на талуса на-

малява, както и валгуса на петната 

кост. Намаляват тежестта и бол-

ката в ходилата и подбедриците 

след натоварване, по-лесно се из-

вършват спортни дейности, включ-

ващи бягане, скачане. Подбраните 

средства за кинезитерапия имат 

благоприятен ефект, но следва да се 

прилагат по-дълго време, тъй като 

децата са в период на израстване.

email: tgrueva2000@yahoo.com

ILIOPSOAS – кинезитерапия за ло-
кален флексор или глобален ини-
циатор 
Доц. Румяна Ташева, доктор
НСА „Васил Левски”

Целта на настоящото изследва-

не е да се проследят анатомо-

кинезиологочните характеристики 

на  m. iliopsoas и възможностите на 

кинезитерапията за нормализиране 

на функцията му.

Проследени са 21 здрави лица на 
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средна възраст 42,7 години. Методи-

те за изследване са: тест за скъсени 

мускули, Mitchell’s m. psoas test.

Резултатите показват показ-

ват, че екстензията в тазобедрена 

става се предшества от накланяне 

на таза напред и има наличие на аси-

метрично скъсяване. Това обуслови 

прилагането първо на  мускулна енер-

гийна техника за  m. erector spinae и 

след това нервномускулна техника  

с латерално изтегляне за mm. psoas 

major et minor и накрая мускулна енер-

гийна техника  за m. iliacus. 

rumiana_tasheva@yahoo.com 

Приложение на нервно-мускулен 
тейпинг при болки и дисбаланс в 
цервикоторакалната област
Доц. Румяна Ташева, доктор, Мар-
тин Еремиев, доктор
НСА „Васил Левски”

Целта на това изследване е да се 

проследи ефектът от овладя-

ването на болката и дискомфорта 

в цервикоторакалната област чрез 

приложението на комбинирана апли-

кация, включваща техниките права, 

У-образна и ветрилообразна.

Изследвани са 17 здрави лица на 

средна възраст 31, 9 години. Използ-

ваните методи за проследяване на 

пациентите са: въпросник за субек-

тивното състояние, неврологични 

тестове за шиен дял, тестове за 

скъсени мускули, изометрични те-

стове.

РЕЗУЛТАТИ

Намаляване на скъсяването на m. 

trapezius pars descendens средно с 1,5 

cm и m. levator scapulae с 1,3 cm. Pars 

ascendens е по-слаб от страна на бол-

ката и подобряването му е на 12, 7 

МТЕ.

rumiana_tasheva@yahoo.com 

„Възможности на някои съвре-
менни преформирани физикални 
фактори за обезболяване и функ-
ционално възстановяване на па-
циенти в ортопедично-травма-
тологичната практика”
Проф. д-р Ивет Колева
Катедра „Медицинска рехабилита-

ция и ерготерапия” при МФ на МУ - 

София

Клиника „Физикална и рехабилитаци-

онна медицина” при УМБАЛ „Св. Ив. 

Рилски“ – София

Целта на съобщението е да 

насочи вниманието на специ-

алистите по ортопедия и трав-

матология към възможностите 

на някои съвременни преформи-

рани физикални фактори (ФФ) 

за обезболяване (физикална анал-

гезия) и за функционално възста-

новяване на пациентите след 

острия стадий - във фазата на 

рехабилитация. Представени са 

и резултати от клинични наблю-

дения (от анализ на достъпната 

литература и собствени), доказ-

ващи положителния ефект от 

приложението на различни физи-

кално-терапевтични комплекси 

(включващи и съвременни пре-

формирани ФФ): редукция на бол-

ката и отока, увеличаване обема 

на движения в ставите, увелича-

ване на мускулната сила (респек-

тивно намаляване на мускулната 

слабост), увеличаване самостоя-

телността в ежедневието и по-

добряване качеството на живот 

на такъв тип пациенти.

е-mail: yvette@cc.bas.bg

Физикалните фактори в спорт-
ната медицина (вкл. спортната 
травматология)
Проф. д-р Ивет Колева
Катедра „Медицинска рехабилита-

ция и ерготерапия” при МФ на МУ - 

София

Клиника „Физикална и рехабилитаци-

онна медицина” при УМБАЛ „Св. Ив. 

Рилски“ – София

Докладът дискутира потенци-

ала на естествените и пре-

формираните физикални фактори 

за функционално възстановяване 

и за подобряване качеството на 

живот на пациенти – спорти-

сти (вкл. след спортни травми). 

Представени са възможностите 

на електро.- и светлолечение-

то, кинезитерапията, мануал-

ната терапия, криотерапията, 

балнеотерапията и пелоидоте-

рапията, инфилтрационната 

терапия. Акцентира се върху ре-

дица модерни апарати за различ-

ни варианти електростимулации, 

транскутанна електроневрости-

мулация (ТЕНС), руска аналгезия 

и руска стимулация, токове на 

Кots, двуполюсна интерференция; 

Deep oscillation; ударновълнова 

терапия; поляризирана светлина, 

лазертерапия и лазерпунктура). 

Обсъждат се и някои съвременни 

мекотъканни техники (мобилиза-

ции, рефлекторен масаж, зоноте-

рапия, мануален лимфен дренаж).

е-mail: yvette@cc.bas.bg

„Приложение на кинезио-тейпинг 
в комплексното възстановяване 
след луксация на раменната ста-
ва”
Любомира Саздова,
Катедра ТМКТ, Национална спортна 

академия „Васил Левски”, София

Кинезиологичният тейпинг се при-

лага широко в спортната и лечеб-

ната практика. Основните ефекти 

от приложението му са подобрява-

не на лимфо- и кръвообръщението, 

мускулната функция, намаляване на 

болката, стимулиране на проприо-

рецепцията. Целта на доклада е да 

представи възможностите за при-

ложение на кинезио-тейпинга като 

част от комплексното възстановя-

ване при пациенти с предна луксация 

на раменната става. Подборът на 

апликациите е съобразен с особено-

стите на възстановителния процес. 

Използвани са ставнокорекционни 

техники за стабилизация на главата 

на хумеруса и апликации за стиму-

лиране на мускулната функция. Въ-

преки че съвременната литература 

не предоставя достатъчно научни 

доказателства относно ефектив-

ността на метода, положителните 

резултати оправдават неговото 

приложение в практиката.

еmail: l_sazdova@abv.bg

„Разпространение и кинезитера-
пия при постурални нарушения в 
сагиталната равнина при учени-
ци от средна училищна възраст”
Надежда Попова, Елена Стоянова
Кaтедра ТМКТ, НСА „Васил Левски” - 

София

Цел на изследването: Скрининг и 

кинезитерапия при постурални 

нарушения в S-равнината. Мате-

риал и методика: Изследвани са 39 

лица (V-VIII клас) от ЧСОУ „Дрита” 

– София. Проведен е клиничен пре-

глед и занимания по изправителна 

гимнастика, включваща упражнения 

с фит-бол, еластични ленти, под-

вижни игри и стречинг. Резултати 

и анализ: Установена е висока чес-

тота на постурални нарушения. 

Най-разпространена е неправилната 

лордотична стойка. Данните от 

функционалните изследвания сочат 

ниско ниво на двигателна актив-

ност. Изводи: Високата честота на 

постурални нарушения потвърждава 

необходимостта от провеждане на 

кинезитерапия с лечебно-профилак-

тична насоченост. 

email: popova_nadia@abv.bg
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