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Артроскопско лечение при FAI

Д-р Христо Мазнейков

РЕЗЮМЕ
Фемуро-ацетабуларният импинджмънт (ФАИ) теорията е наскоро открит етиологичен фактор за възникване на ранна остеоартроза. Анамнезата и клиничното изследване ни насочва към
диагнозата, а образните изследвания уточняват типа на увредата. ФАИ е свързан с морфологични промени в ацетабуларния ръб
и/или проксималния фемур, водещи до абнормен контакт между
ставните компоненти. Локализацията на морфологичните промени определя типа на синдрома и последващите ставни увреди.
Поради високия риск от хрущялни увреди ранното откриване и
лечение може да подобри прогнозата на тазобедрената става.
В статията се разглеждат основните принципи на ФАИ, алгоритъм за поведение, както и началните резултати от приложеното артроскопско лечение.

SUMMARY
Arthroscopic treatment of FAI
Femur-acetabular impingement (FAI) is a recently discovered etiology of early
hip osteoarthritis. Patient history and clinical examination guides towards the
diagnosis, whereas the imaging examinations allow us to find the exact type of
impingement. FAI is related to morphological alterations of the acetabular rim
and/or proximal femur, leading to an abnormal contact between the articular
components. The localisation of the abnormal morphology determines the
type of impingement and the resulting articular damages. Because of the
increasing risk of chondral lesions, only an early treatment may eventually
improve the prognosis of the hip joint.
The article reviews the major principles of FAI, algorithm for its management,
as well as the results of applied arthroscopic treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ФАИ (Фемуро-ацетабуларен импинджмънт), ТБС – артроза, CAM – импинджмънт, PINCER – импинджмънт.
KEY WORDS: FAI (Femoro-acetabular impingement), hip arthrosis, CAM - impingement, PINCER – impingement.

Фемуро-ацетабуларният импинджмънт представлява абнормен контакт
между проксималния фемур и ацетабулума в крайния обем на движение. Това
води до увреда на ацетабуларния лабрум, ставния хрущял и развитие на остеоартроза, доскоро определяна като
идиопатична.
ИСТОРИЯ
Въз основа на 600 дисекции и изследвания на ТБС (Ganz R, et al. CORR, 417:112, 2003)
създават своята концепция, че ФАИ е причина за ранното развитие на артроза на
ТБС. Концепцията се фокусира предимно
върху движението като причина за развитието на артроза на ТБС.
FAI –ДЕМОГРАФИЯ
Има три типа увреда на ТБС: смесен
тип - най-честият, cam увреда и pincer
увреда. Въз основа на 2900 дисекции на
ТБС Philippon и сътр. установяват, че:
86% от пациентите имат сме4
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Фиг. 1

Първата ТБС артроскопия 2009 г. МБАЛ „Св. София”

сен тип увреда.
9% имат cam увреда.
5% са със pincer увреда.
CAM УВРЕДА
Този тип увреда е резултат от аб-

нормно оформена, несферична бедрена
глава, с намален офсет между главата и
бедрената шийка. В някой случай част
от костта в областта на бедрената
шийка проминира и формира така наречения „bump”. Това поражда конфликт
между бедрената глава, шийка и ръба на

ацетабулума, при флексия и абдукция,
увеличава триенето в надлежащия ацетабулум, като причинява увреждане на
ацетабуларния хрущял и лабрум.
PINCER УВРЕДА
Пинцер увредата се получава, когато има ексцесивно натрупване на кост
по ръба на ацетабулума и при движение
– абдукция се получава конфликт между
ацетабулума и бедрената глава. Други
причини са протрузио и ретроверзия
на ацетабулума. Този конфликт предизвиква интрамурални лезии на лабрум
ацетабуларе. С напредване на процеса
бедрената глава може да бъде повдигната от ацетабулума по лостов механизъм, водещо до „contrecoup” хрущялна
увреда на задно-долната му част.
АНАМНЕЗА
От изключително значение е точно
снетата анамнеза. Болки в ингвиналната гънка, прищраквания, ограничени
движения, чувство за дискомфорт.
Болки при продължително ходене или
седене и след минимален травматичен
инцидент. Болка при навеждане за завързване на обувката, дори и при най-лекото ротиране на ставата. Успоредно
с болката протича и процес на ограничаване на движенията в ставата.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Клиничното изследване започва с
оглед на позата и походката. При палпацията обикновено не се локализират
болезнени зони. Изследва се обемът на
движение в двете ТБС, като се обръща внимание на наличие на асиметрия.
Засегнатата става обикновено има
ограничена вътрешна ротация. Импинджмънт тестът обикновено предизвиква болката, от която се оплаква
пациентът. Той се извършва в положение по гръб, с флексия до 90o, аддукция и
вътрешна ротация на ТБС.
Рентгенографиите във фас и про-

Фиг. 2

2 CAM увреда

Табл. 1

Анатомия на задната колянна област

фил разкриват типичните промени във
формата на главата на бедрената кост,
прехода й с бедрената шийка и ексцесивното натрупване на кост по ръба на
ацетабулум. По този начин можем да се
ориентираме за типа на увредата.
ЯМР дава ценна информация за наличието на лабрална патология, състоянието на ставния хрущял, наличието
на костно-мозъчен едем в зоната на импинджмънт, ориентиращ ни за активността на процеса.
АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА FAI (табл. 1)
Винаги започваме с неоперативно
лечение, включващо модификация на физическата активност, НПВС, физикална
терапия и кинезитерапия. На неповлияващите се пациенти, без наличие на
артрозни промени, ставна линия > 2 мм
се препоръчва артроскопско лечение. В

Фиг. 3

PINCER увреда

случай на развити артрозни промени,
ставна линия < 2 мм препоръчваме ендопротезиране.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Артроскопски оперирани пациенти
– 9 (7 мъже, 2 жени).
Средна възраст 48 г.
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Артроскопски достъпи
Положение по гръб на екстензионна
маса. Използваме стандартни преднолатерален и преден достъп. При необходимост се използват допълнителни достъпи. Първо правим предно латералния
достъп, който се намира на около 1 см
над и пред върха на трохантер майор,
като задължително се верифицира
рентгено скопично. Предният достъп
се намира в пресечната точка на хоризонталната линия, прекарана от върха

Фиг. 4

Смесен тип увреда
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Фиг. 5

ЯМР образ на CAM увреда

Фиг. 6

Артроскопски достъпи

Фиг. 7

Резекция на ставна капсула

на трохантера и лонгитудиналната линия, спускаща се от спина илиака антериор супериор.
Достига се до предната ставна
капсула и се прерязва с помощта на
радио-фреквентен инструмент. Капсулата се резецира, като се оформя
работен прозорец. Визуализират се
проминиращите участъци и остеофитите, в областта на прехода глава
– бедрена шийка, след което се резецират с моторизиран инструмент.
Едва след тази процедура се извършва
дистракция и се навлиза вътреставно. Щателно се оглежда лабрумът,
ацетабуларният ръб и ставният хрущял. При наличие на лезии на лабрума
се извършва шев и/или дебридман.
Отстраняват се свободни хондрални
фрагменти, при наличие на такива.
При PINCER импинджмънт се извършва
резекция на проминиращата част от
ацетабуларния ръб, за извършването
на което е необходима дезинсерция на
лабрума и реинсерция, след завършване на резекцията.
6
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Проминенция
шийка

на

бедрената

Фиг. 9

Резекция на проминенцията

Фиг. 10

Вътреставен изглед

СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Ранна рехабилитация на ТБС.
CPM – машина, непосредствено след
излизане от операционна.
Активни движения (клетка на Роше).
Стречинг на мускулите около ТБС.
Отбременяване на оперирания крайник за 2 седмици.
PRP – вътреставно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Артроскопията на ТБС е ефективна процедура, при която се разрешава
конфликтът между бедрената глава и
ацетабулум.
Направена в ранните стадии на
развитие, предотвратява развитието на ТБС артроза.
Позволява атравматично третиране.
Намалява възможността за развитие на инфекция.
Ранна рехабилитация.
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Задна колянна болка

Д-р Владимир Стефанов

РЕЗЮМЕ
Задната колянна болка е относително рядка причина за оплаквания от страна на пациентите. Въпреки това, сложната анатомия и биомеханика на задната колянна област и наличието на
множество структури, които могат да бъдат източници на
болка, предполагат задълбочено познаване на клиничната картина
и диференциалната диагноза при различни причини за болка от
специалистите. Тази статия цели да се направи преглед на различните етиологични причини за задната колянна болка и да се
дадат диагностични и терапевтични насоки за лечението и.

SUMMARY
Posterior knee pain
Posterior knee pain is a relatively rare cause of complaints from patients.
However, the complex anatomy and biomechanics of the posterior knee region
and the presence of multiple structures that can be sources of pain suggest
a thorough understanding of the clinical picture and differential diagnosis of
the causes by the physicians dealing with such patients. This article aims to
review the various etiologies of posterior knee pain and provide diagnostic and
therapeutic guidelines for treating it.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: задна колянна болка, поплитеална област, етиология.
KEY WORDS: posterior knee pain, popliteal fossa, etiology.

ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на настоящата статия
е да помогне специалистите, занимаващи се със спортна травматология, да диагностицират правилно
и да изберат оптималния лечебен
план за пациентите със задна колянна болка. Съществуват различни
подходи към диагнозата на болката
в колянната става. Най-често описанието на болката е в зависимост
от анатомичната област, в която
болката се усеща най-силно. В зависимост от това болката в коляното е
предна, задна, медиална и латерална.
Фактът, че задната колянна болка
е относително по-рядко срещана в
сравнение с предната колянна болка
например, не прави проблема, свързан с нея, по-лесен за решаване. Напротив, болката в задната колянна
област може да се дължи на множество причини – тумори, увреди на
мускули и сухожилия, лигаментарни
увреди, патология на нерви и съдови
8
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структури, бурсити, компресивни
синдроми на гръбначно-мозъчните
структури и др. Детайлното познаване на анатомията на задната
колянна област е от ключово значение за правилна ориентация за генезата на болката и предпоставка за
навременно и правилно проведено
лечение.
АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА НА
ЗАДНАТА КОЛЯННА ОБЛАСТ
Задната колянна област е с найсложна анатомия в сравнение с останалите области на колянната
става.
Известно е, че костите, участващи във формирането на колянната става, са бедрената кост,
големият пищял и капачката. Заднолатерално се разполага и малкият
пищял, който е свързан с проксималната тибия посредством тибиофибуларната синдесмоза. Около костите съществува сложна мрежа от
мускули, връзки и други мекотъканни

структури, които стабилизират
коляното и спомагат да извършва
сложните движения при флексията
и екстензията му. Различаваме пасивни и активни стабилизатори на
коляното. Например пасивни стабилизатори са медиалната и латералната колатерални връзки и кръсните
връзки. Като активни стабилизатори играят роля екстензорният
апарат на ставата, m. popliteus, m.
semitendinosus, m. gracilis и др.
Сухожилието на m. popliteus играе важна роля като източник на
болка поради факта, че се намира
на пода на fossa poplitea, непосредствено зад тибиалните кондили. M.
gastrocnemius и hamstring групата (m.
semimembranosus, m. semitendinosus
и m. biceps femoris ) също могат да
са генератор на болка задно и задномедиално в областта на коляното.
Около мускулните сухожилия са разположени синовиални торбички –
бурси, които намаляват триенето
при флексия и екстензия в ставата.
В задната колянна област също се

намират нерви (n. cutaneus femoris
posterior, n. peroneus communis, n.
tibialis ), съдови структури (vena
saphena parva, arteria popliteal, vena
popliteal ), лимфни възли и мастна
тъкан.
КЛИНИЧНА И ОБРАЗНА
ДИАГНОСТИКА
Правилото, че детайлно снетата ананмеза е основен фактор за
правилно поставяне на клиничната
диагноза, важи при пациентите, оплакващи се от болка в задната колянна област. Оценка на походката и
наличната контрактура в коляното
са важни за ориентация за степента
и локализацията на колянната патология.
Освен стандартните клинични
тестове, оценявящи мускулно-лигаментарния апарат и меките тъкани
на коляното, съществуват няколко
специфични теста за оценка на патология в структурите, намиращи
се в задната колянна област.
Обратният пивот шифт тест
се изпозва за оценка на постеролатералната нестабилност на коляното.
При него коляното се сгъва до 60°-

90° и се упражнява външна ротация
върху тибията. При тази позиция коляното с увреда на задната кръстна
връзка би било със задна сублуксация
на тибията. При екстензия до около
30° се усеща „прескачане“ на тибията при нейното наместване.
Рекурватум тестът се извършва
с пациент по гръб и се повдигат двата долни крайника за палците на ходилата. Ако се установи асиметрична хиперекстензия, външна ротация
и варус, може да се предполага увреда на задната кръстна връзка.
Известните McMuray и Apley тестове се използват за диагностика
на менискалните лезии. При първия
тест за оценка на медиалния мениск
се флектира коляното до 90° и се ротира във външна ротация ходилото.
След това се извършва разгъване на
коляното и се палпира медиалният
мениск за прескачане – „клик“ и болка. При Apley теста пациентът е
по корем със сгънато в 90° коляно.
Упражнявайки натиск и външна и
вътрешна ротация чрез хоодилото,
се оценява наличието на индуцирана
болка в медиалната или латералната
ставна цепка.
Патология в лумбалния отдел на

гръбначния стълб и тазобедрената става може да предизвика болка
също така и в задната колянна област. Поради това клиничният преглед трябва да включва и тези анатомични области.
Съдови и неврологични увреди
трябва да влизат в съображение, когато се разглежда болката в задната
колянна област.
Поради факта, че основните причини за болката в задната колянна
област произходат от мекотъканните структури в нея, от образните
изследвания с най-голяма диагностична стойност е ядрено-магнитният
резонанс. С негова помощ могат да
бъдат диагностицирани увреди на
връзковия апарат, на менисците,
капсуларни увреди, синовиални кисти и др. Ехографската диагностика
като евтина и лесно достъпна методика също трябва да влиза в диагностичния протокол за патологията
особено на задната колянна област,
където с нея могат да се установят
и съдови увреди. За допълнителна
оценка на съдовия статус в съображение влизат и инвазивните процедури, например контрастните изследвания на съдовете – артерио- и
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
m. semimembranosus. Диагностичният метод с най-голяма диагностична стойност при изследване
на Бейкеровата киста, а и на останалите кисти около коляното е
ядреномагнитният резонанс. За допълнителни методи може да бъдат
използвани ултразвуковата диагностика, компютърната томография
или артрографията.
Множество заболявания и травми могат да бъдат свързани с възникването на Бейкеровите кисти,
включително артроза на ставата,
менискални лезии – особено хоризонталните надлъжни такива, лигаментарни увреди, ревматоиден
артрит, саркоидоза и лимфоми.
Всички тези съсътояния следва да
се вземат предвид при търсенето
на етиологията на кистата и планиране на лечението.
Въпреки че Бейкеровата киста
е бенигнено заболяване, тя може

Фиг. 1

Ядреномагнитен резонанс на
Бейкерова киста и лезия на медиален мениск, сагитална проекция, Т2 натоварване.

Фиг. 3

Ядреномагнитен резонанс на
Бейкерова киста, трансверзална
проекция, Т2 натоварване.

Анатомия на задната колянна област

венографии.
Сцинтиграфската диагностика се
използва за диагностика на костни и
мекотъканни тумори, които, макар
и рядко, могат да бъдат причина за
задна колянна болка.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА
ЗАДНАТА КОЛЯННА БОЛКА
Поради големия брой потенциални причини за задната колянна болка, в табличен вид сме представили
основните от тях и съответните
симптоми и клинична находка в зависимост от произхода на болковия
синдром (табл. 1).
Специфични причини за задна
колянна болка и тяхното лечение
10

Фиг. 2
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Бейкерова (поплитеална синовиална) киста
В областта на коляното се намират значително количество бурси, които могат да бъдат източник
на оток и болка. Физиологичната
роля на бурсите е да намаляват
триенето между движещите се
структури при флексия и екстензия
на ставата.
Класическата кистична лезия в
областта на поплитеалната ямка
на коляното е поплитеалната или
така наречената Бейкерова киста.
Тя се причинява или от херниация
на синовиалната мембрана през
задната капсула на ставата, или
при излизане на ставна течност в
анатомичната бурса, намираща се
в съседство с m. gastrocnemius или

Диагноза
Бейкерова киста

Симптоми
Тежест в поплитеалната област, особено
след натоварване
Палпируема мекотъканна или костна структура в задна колянна област
Болка и „щракане“ в коляното

Тумори
Менискални лезии

Увреда на hamstring-сухожилията
Калцификация
gastrocnemius

на

сухожилието

на

m.

Увреда на сухожилието на m. popliteus
Увреди на постеролатералния ъгъл

Синдром на притискане на поплитеалната
сртерия

Синдром на компресия на n.peroneus
communis
Синдром на компресия на n.tibialis
Постоперативна артрофиброза
Биоабсорбируеми импланти за менискален
шев
Дегенеративни ставни заболявания

Клинична находка
Тумороподобна формация в задната колянна
област, по-често задномедиално
Ограничение във флексията на ставата,
болка
Палпаторна болка в областта на ставната цепка; позитивни тестове на McMuray
и Apley
Болка с внезапно начало при натоварване Болка и оток в областта на сухожилията,
особено при флексия на ставата
Болка при екстензия на коляното дорзифле- Палпаторна болка и тежест в областта на
кси на ходилото в областта на залавното сухожилието
място на сухожилието
Болка при бягане, особено при бягане по на- Болка при флексия на коляното и вътрешна
клонен терен
ротация на тибията
Барусна малпозиция на коляното, хиперек- Позитивен тест за външна ротация и рестензия и увеличена външна ротация на курвация на ставата
подбедрицата
Хипертрофия на задната група мускули на Намаление до изчезване на дисталните пулподбедрицата, парестезии под коляното
сации на a.dorsalis pedis при активна плантарна флексия на ходилото, трофични промени дистално от коляното
Тежест и болка в областта на притискане- Палпаторна болка и позитивни ЕМГ промето; парестезии дистално от компресията ни по хода на n.peroneus
Тежест и болка в областта на притискане- Палпаторна болка и позитивни ЕМГ промето, парестезии дистално от компресията ни по хода на n.tibialis
Ограничен обем на движение след опера- “Еnd point” при флексия и екстензия
тивни интервенции
Остра болка в коляното около импланти- Палпаторна болка и тежест в областта на
те, засилваща се при екстензия
имплантите
Болка, засилваща се при натоварване, су- Репитации при активно и пасивно движение
трешна скованост
на коляното, ставен излив, деформитети

Табл. 1

да се усложни с руптура, да се инфектира или да предизвика компресия на околните съдове и нерви,
което я прави показана за лечение.
Обикновено кистата търпи обратно развитие при премахване на
етиологичната причина за появата й, например резекция на менискалната лезия. В редките случаи,
когато това не стане, може да се
обмисли оперативното й отстраняване, което задължително трябва да включи идентификация на
ставната комуникация на кистата
и затварянето й при наличие на такава.
Простата аспирация на кистата или инжектирането на кортокостероидни медикаменти в нея
много често е съпроводено от временен успех поради персистиране
на причината за нейното формиране.
Ганглионите също представляват кистични лезии, които могат

да се локализират извънставно,
вътреставно, вътрекостно или
периостално.
Вътреставните
ганглиони са най-често с произход от предната кръстна връзка.
Тези с произход сухожилието на m.
popliteus могат да предизвикат
болка в задната колянна област. Лечението им е пункция, аспирация,
ексцизия или кортикостероидна
терапия в самия ганглион.
TУМОРИ
Задната колянна болка може
да бъде предизвикана от доброкачествени и злокачествени костни
и мекотъканни тумори. В много
от случаите диагностиката на туморите е затруднена и забавена
поради факта, че голяма част от
тях протичат в началото с бедна
и неспецифична клинична картина.
Основният симптом, който води
пациента при специалист, е бол-

ката и палпируемата нарастваща
туморна маса в областта на коляното. Други симптоми от страна
на туморите в задната колянна
област могат да бъдат ограничение на флексията в ставата, блокаж на коляното и компресия на
разположените в съседство съдово-нервни структури и свързаните с това симптоми. По-честите
тумори, възникващи в задната колянна област, са остеохондромът,
енхондромът, хондробластомът,
остеосаркомът, хондросаркомът,
пигментният вилонодуларен синовит и синовиалната хондроматоза.
Рентгенографиите минимум в
две проекции на ставата могат да
бъдат насочващи за диагнозата. И
при най-малко съмнение за туморна
генеза на болката се препоръчва да
се направят допълнителни образни
изследвания – ядреномагнитен резонанс с или без контраст, ангиоМедицина и Спорт
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
КАЛЦИФИКАЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ
НА M. GASTROCNEMIUS
Рядка причина за задната колянна
болка е калцификацията на сухожилието на m. gastrocnemius – отлагането
на калциев пирофосфат дихидрат
(CPPD ). Диагозата може да бъде поставена при анализ на рентгенографиите в две проекции на ставата.
По-често състоянието се наблюдава
при пациенти във възрастовата група над 50 години, при по-млади е рядкост. Лечението на състоянието е
консервативно – физиотерапия, адаптиране на спортните натоварвания,
локална кортикостероидна терапия.

Фиг. 4

Сухожилия от hamstring комплекса.

графия, сцинтиграфия.
Лечението на туморите в зависимост от степента на тяхната
злокачественост и стадиране може
да включва резекция или ампутация,
комбинирани с радио- или химиотерапия.
УВРЕДИ НА HAMSTRING –
СУХОЖИЛИЯТА
Hamstring комплексът включва
сухожилията на m. semitendinosus, m.
semimembranosus и m. biceps femoris.
Най-често увредата настъпва в m.
biceps femoris, и по-точно в областта
на мускулно-сухожилния преход на късата глава на мускула. Причината за
увреда е обикновено рязко напрежение на мускулатурата при приземяване от височина, промяна на посоката
на движение, спринтиране. Неадекватното загряване и стречинг преди
натоварване може да увеличат възможността за увреда на сухожилията.
Болката в областта на увредата, подкрепена с ултразвукова
диагностика или ядрено-магнитен
резонанс, оформят диагнозата.
Ако на образното изследване се установи увреда повече от 50% от
диаметъра на мускула или сухожилието, въздържането от активен
спорт следва да е минимум 6 седмици. Обикновено лечението е неоперативно, особено на напълните
руптури на мускулно-сухожилните
структури.
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УВРЕДИ НА СУХОЖИЛИЕТО НА M.
POPLITEUS
M. popliteus и сухожилието му играят важна роля на стабилизатор
на колянната става в областта за
заднолатералния ъгъл и предпазват
от абнормна предна транслация на
тибията, особено при спускане по
наклон. Увредите на сухожилието
или на мускулно-сухожилния преход на
m. popliteus са най-чести при бегачите на дълги дистанции и особено на
тези, практикуващи “downhill” бягане
по наклон и в пресечен терен.
Специфичен провокативен тест
за диагностика на патологията на
m. popliteus е, когато при вътрешна
ротация на тибията се накара пациентът да флектира коляното срещу
съпротивление. Появата на болка в
областта на сухожилието при този
тест е силно суспектна за увредата
му.
Лечението включва покой и временно прекратяване на провокиращите болка спортни натоварвания,
стречинг, кинезитерапевтични процедури.
МЕНИСКАЛНИ УВРЕДИ
Увредите на менисците, особено в задната им част, могат да
предизвикат болка в задната колянна област. Характерни са лекият до
средностепенен оток в ставата при
натоварване, болка при флексия на коляното, болка в съответната ставна
цепка, звуков феномен, наподобяващ
щракане на коляното, усещан от пациентите, при активна или пасивна
флексия и ектензия е ставата. Позитивни са тестовете на McMurau и
Аpley за менискални увреди.

Фиг. 5

Анатомия на m. popliteus.

Ядрено-магнитният
резонанс
спечели в последното десетилетие
първенството на основен образен диагностичен метод за диагностика на
менискалната патология.
Лечението на травматичните
увреди на менисците най-често е
оперативно и артроскопски асистираната частична менисцектомия или
менискален шев са основните процедури, прилагани при увреди на менисците.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причините за задна колянна болка
могат да бъдат многобройни и разнообразни. Поради комплексността и
разнообразието им е необходимо задълбочено познаване на етиологията,
диференциалната диагноза, клиничните и инструменталните изследвания и методите за лечение, така че
да бъде поставена навременна и коректна диагноза и да бъде избран найподходящият метод за лечението на
заболяването.
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Транскутанна (трансбукална)
мандибуларна остеосинтеза

Доц. д-р Антон Джоров, дм

РЕЗЮМЕ
Увеличава се стремежът към интраорални мандибуларни остеосинтези. Проблем представлява завиването на винтовете в
областта на ъгъла, клона, ставния израстък. За тях се прилага
транскутанна (трансбукална) остеосинтеза.
Поставихме си за цел при реконструкции и фрактури на долната
челюст да въведем, оценим, популяризираме и индицираме метода. Използвахме транскутанната остеосинтеза при 54 болни с
ортогнатични реконструкции, дистракционна остеогенеза, едномоментно автогенно възстановяване с васкуларизиран трансплантат и фрактури на долната челюст. Представяме инструментариума и оперативната техника.
Транскутанната остеосинтеза само с бикортикални винтове при ортогнатичните мандибуларни реконструкции осигури
надеждна фиксация и създаде условия за ранна функция. Въпреки наблюдаваните усложнения (транзиторни хипоестезии,
анестезии и случаи на възпалителен процес) транскутанната
техника има очевидни предимства пред останалите начини за
остеосинтеза.
При болните с фрактури, автогенно възстановяване на долната
челюст и дистракционна остеогенеза не сме наблюдавали усложнения и не сме използвали междучелюстна имобилизация.
На базата на постигнатите резултати и дългогодишния опит
представяме индикациите за приложението на метода.
Транскутанната мандибуларна остеосинтеза не оставя неестетични цикатрикси, намалява риска от засягане на нерви и съдове.
Създава условия за визуален контрол, перпендикулярно завиване
на винтовете, надеждна фиксация и ранна функция.

SUMMARY
Transcutaneous (transbuccal) mandibular osteosynthesis
The desire for intraoral mandibular osteosynthesis increases. A problem is to
turn the screws in the angle, branch and processus of the joint. These cases
are subjected to transcutaneous (transbuccal) osteosynthesis.
Our main aim is to implement, to evaluate, to promote and to indicate the
method in cases of reconstructions and fractures of the lower jaw.
We used transcutaneous osteosynthesis in 54 patients with orthognathic
reconstructions, distraction osteogenesis, autogenous reconstructions with
vascularized graft and fractures of the mandible. We present the surgical kit
and the surgical technique.
In cases of orthognathic bicortical mandibular reconstructions the
transcutaneous osteosynthesis with screws provides a reliable fixation
and creates conditions for early function. Although the complications we
observed (transitory hypoaesthesia, anesthesia and cases of inflammation),
the transcutaneous technique has obvious advantages as other methods of
osteosynthesis.
In patients with fractures, autogenous reconstructions of the lower jaw and
distraction osteogenesis, we did not observe complications and did not use
intermaxillary immobilization.
We present the indications for the application of the method based on the
achieved results and many years of experience.
The transcutaneous mandibular osteosynthesis leaves no unaesthetic scars
and reduces the risk of damage to nerves and vessels. It creates conditions
for visual control, perpendicular turn of the screws, reliable fixation and early
function.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: транскутанна (трансбукална), мандибуларна, остеосинтеза.
KEY WORDS: transcutaneous (transbuccal), mandibular, osteosynthesis.

Стремежът към интраоралните
мандибуларни остеосинтези се увеличава, за да не остават видими цикатрикси и да се намали травмата
върху меките тъкани. Те се утвърждават в ортогнатичните реконструкции, лечението на фрактури,
дистракционната остеогенеза и
дори в автогенното възстановяване на долната челюст с васкуларизирани трансплантати.
За мандибуларните ортогнатични реконструкции е създаден интраорален метод с голяма контактна
повърхност между костните сегмен14
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ти. Известен е като двустранна сагитална приплъзваща (цепеща, ,,split”)
остеотомия. (6, 23, 24) Претърпява
редица модификации.1, 9, 14 Добрата
универсалност на метода и на някои
от модификациите му ги правят найчесто използвани в съвременната
ортогнатична хирургия. За фиксация
на костните сегменти се използваха
обиколни лигатури или остеосинтези с тел. Те изискваха продължителна междучелюстна имобилизация. С
навлизането от общата ортопедия
и травматология на остеосинтезни
плаки и винтове се създадоха условия

за по-надеждна фиксация и ранна функция. (3, 4, 8, 21)
При случаи на коси мандибуларни
фрактури и ортогнатични реконструкции чрез двустранни сагитални
приплъзващи остеотомии остеосинтезата може да се постигне и само с
бикортикални винтове.(16, 19)
Мандибуларната дистракционна
остеогенеза става все по-популярна
в съвременната лицево-челюстна
хирургия. Тя вече е алтернатива
на ортогнатичните методи за корекция на долночелюстна недостатъчност. Апаратите са все по-чес-
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Фиг. 1, 2, 3

Фиг. 4, 5 6

то интраорални и се фиксират с
винтове от двете страни на остеотомиите.(10, 17, 27)
Долночелюстните дефекти възникват най-често след резекции при
туморни аблации. Автогенните васкуларизирани костни трансплантати са утвърдени за реконструкциите им. В някои случаи могат да
бъдат извършени и интраорално,
когато е възможно радикално и сигурно отстраняване на тумора.(2,
18, 19, 25)
Интраоралната остеосинтеза
е лесно изпълнима в областта на
симфизата и парасимфизата на долната челюст. Проблем представлява завиването на винтовете в
дисталните участъци: тяло, ъгъл,
клон, ставен израстък. За тях се
използва и транскутанен (трансбукален) достъп и техника за остеосинтеза. През малки кожни инцизии
и специално конструирани инструменти се улеснява фиксацията през
интраоралните разрези. Визуално се
контролира оклузията. Процесът се
извършва едновременно интра- и
екстраорално.(11, 13, 16,19)
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Поставихме си за цел при реконструкции и фрактури на долната
челюст да въведем, оценим, популяризираме и индицираме транскутанната (трансбукалната) техника
за остеосинтеза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Транскутанна техника за ман-

16
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дибуларна остеосинтеза използвахме при 54 болни (32 мъже; 20 жени
и 2 деца на възраст от 5 до 62 г.).
При 29 от тях извършихме ортогнатични реконструкции чрез двустранни сагитални приплъзващи
остеотомии (18 - мандибуларни и
11 бимаксиларни, от тях 13 бяха и
с ментопластика), при 6-дистракционна остеогенеза с интраорални
апарати, при една болна - едномоментно автогенно възстановяване
с васкуларизиран трансплантат, и
17 бяха с фрактури (8 - едностранни,
6 - двустранни, 3 - многофрагментни) в областта на тялото, ъгъла и
клона на долната челюст.
Основни части на транскутанната техника за остеосинтеза са
трансбукалните канюли с дръжка
за фиксация. Те са с различни върхове за ретенция в костта. През
тях преминава острият троакар
(за навлизане през меките тъкани),
перфорационните канюли (с отвори, отговарящи на диаметъра на
свредлата за пробиване на костта), отвертката и самонарезните
винтове. За по-добра видимост,
интраорално към трансбукалната
канюла се прикрепва специално конструирана щипка или ретрактор:
,,пръстеновиден”,
,,листовиден”,
,,U”-образен.
С островърх скалпел № 11 се пробива кожата над челюстта. През
инцизията преминава избраната
трансбукална канюла заедно с троакара, който се изважда, след като
достигне до костта. Поставя се
подходящ ретрактор (фиг. 1, 2, 3)
(,,пръстеновидният” и ,,листовид-

ният” ретрактор се фиксират с
винт към канюлата, ,,U”-образният се монтира към дръжката й, а
щипката се закопчава) (фиг. 4, 5, 6).
Позиционира се избраната плака.
Спрямо диаметъра на отворите й през трансбукалната канюла
се вкарва необходимата перфорационна канюла. През нея със свредло
се пробива костта. Тя се изважда и
се измерва дълбочината на отвора.
Избира се винт с нужната дължина, който се навива през трансбукалната канюла с отвертка. Тя автоматично го задържа и когато
е затегнат, го освобождава. След
като фиксацията на костните сегменти е осъществена, трансбукалната система за остеосинтеза се
демонтира. Кожните инцизии се
затварят с един шев, най-добре с
атравматичен
монофиламентен
конец, а интраоралните разрези - с
резорбируем.
При ортогнатичните реконструкции използвахме интраорални
двустранни сагитални приплъзващи
мандибуларни остеотомии. В случаите с долночелюстна недостатъчност прилагахме класическата техника по Obwegeser-Dal Pont, а при
симетричен, асиметричен мандибуларен прогнатизъм и бимаксиларни
реконструкции - модификацията по
Epker. В новите оклузални съотношения поставяхме междучелюстна
имобилизация. За фиксация на костните сегменти използвахме транскутанна техника за остеосинтеза
(фиг. 7).
Чрез нея двустранно завивахме
по два или най-често по три неза-

Фиг. 7

Фиг. 8

ключващи се бикортикални винта
във формата на обърната буква ,,L“.
Главите им предизвикват сили на
натиск по надлъжната ос и притискат костните сегменти.
Корекцията на мандибуларна
недостатъчност осъществявахме
и чрез дистракционна остеогенеза
в областта на долночелюстните
ъгли. През интраорални вестибуларни разрези извършвахме непълни
остеотомии. Запазвахме част от
спонгиозата и мандибуларните съдово-нервни снопове. Апаратите за
дистракция фиксирахме чрез транскутанен достъп и монокортикални
винтове, за да не увредим зъбните
корени или денталните зародиши.
Активаторите на дистракторите
оставаха в устното предверие или
ги извеждахме през кожни инцизии
в подчелюстните области (фиг. 8).
В латентния период, активната
дистракция и консолидацията не
използвахме межучелюстна имобилизация.
В случай на млада жена с остеобластом в областта на ментума

резицирахме интраорално, парамедианно долната челюст. Едномоментната реконструкция осъществихме с автогенен васкуларизиран
трансплантат от илиачния гребен.
Фиксирахме го с предварително
оразмерена и ажустирана реконструктивна плака чрез транскутанната техника за остеосинтеза.
Междучелюстна имобилизация не
беше необходима. Съдовите анастомози се направиха през малък кожен
разрез от 3,5 cm и достъп в лявата
подчелюстна област (фиг. 9).
При лечението на болни с фрактури на долната челюст възстановявахме оклузията с междучелюстна
фиксация. Чрез интраорални разрези
ги визуализирахме и репонирахме
костните фрагменти. Ажустирахме
мандибуларна, Universal или реконструктивна плака със заключване по
долния ръб на челюстта, за да не бъдат засегнати менталните и алвеоларните съдово-нервни снопове. В
трудно достъпните дистални участъци на челюстта през малка кожна
инцизия използвахме транскутанна

техника за остеосинтеза (фиг. 10).
Възможностите за движения на
трансбукалната канюла са лимитирани от меките тъкани. За перпендикулярното поставяне на всички
винтове в някои случаи се наложи
да извършим и допълнителни кожни инцизии. След остеосинтезиране на мандибуларните фрагменти
отстранявахме междучелюстната
имобилизация. Проверявахме оклузията и зашивахме тъканите.
В случаи на многолинейни и/или
със значими дислокации фрактури
в областта на ъгъла или клона на
долната челюст, за да улесним репозицията и подобрим фиксацията
на фрагментите, използвахме монокортикални винтове и миниплаки.
Остеосинтезирахме ги интраорално по línea obliqua. Ажустирахме по
долния ръб на челюстта мандибуларна, Universal или реконструктивна плака със заключване. Фиксирахме я с бикортикални винтове чрез
транскутанен достъп и техника за
остеосинтеза (фиг. 11).
Премахвахме
междучелюстна-

Фиг. 9

Фиг. 10
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та имобилизация, проверявахме оклузията, а в случаи на достатъчно
надеждна фиксация отстранявахме
миниплаката и зашивахме.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите от транскутанната мандибуларна остеосинтеза оценихме клинично и рентгенологично
(ортопантомографии, телерентгенографии и СТ) в ранния следоперативен период, след първия месец, а
при болните с мандибуларни реконструкции (ортогнатични, автогенно възстановяване и дистракционна
остеогенеза) - след шестия месец и
година от лечението.
При всички болни с ортогнатични мандибуларни реконструкции
чрез двустранни сагитални остеотомии и транскутанни остеосинтези се създадоха условия за ранна
функция. Междучелюстната имобилизация при използването на обиколни лигатури или вътрекостни
телени остеосинтези се поддържа
за около 6 седмици след корекция на
мандибуларно преразвитие. Тя е не
по-малко от 8 седмици при корекция
на мандибуларна недостатъчност
поради напрежението в супрахиоидната мускулатура, тенденцията
за обратната ротация и рецидиви.
Чрез надеждната фиксация, с поставените транскутанно бикортикални винтове, я съкратихме до 3 и 5
седмици.
В следоперативния период отчетохме хипоестезии и анестезии
в областта на брадата и долната
устна при 9 от болните с ортогнатични мандибуларни реконструкции. При 7 от тях отзвучаха от 2
до 6 месеца след операцията. Отдаваме ги на травми върху мандибуларните съдово-нервни снопове при
позициониране на костните сегменти. При 2-ма от болните със сагитални остеотомии и ментопластика хипоестезията продължи повече
от година. Считаме, че се дължи на
увреждане на терминалните окончания на менталните нерви при ко18
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рекцията на брадата.
При един болен три месеца след
операцията се появи оток и болка
в устното предверие пред левия
мандибуларен ъгъл. Под локална
анестезия направихме интраорална
ревизия. Установихме малък секвестър от латералния кортикалис на
дисталния сегмент. В останалите
участъци имаше осификация. След
отстраняване на секвестъра, винта
и гранулациите оплакванията отзвучаха. Възпалението отдаваме на
фрактуриране на тънката вестибуларна кортикална пластина от презатягане на винта. При други двама
болни палпаторно се установи едностранен праг пред мандибуларния
ъгъл. Рентгенологично (чрез СТ) се
визуализира отстояние в проксималната част между сегментите. В
останалите участъци имаше добър
контакт. Настъпи нормален заздравителен процес, без функционални и
естетични нарушения. Липсата на
добър контакт отдаваме на недостатъчното завиване на медиалните винтове. В конкретните случаи
усложнения нямаше, но считаме, че
подобни отстояния могат да затруднят и забавят осификацията
между сегментите или да доведат
до транзверзални асиметрии.
Въпреки наблюдаваните усложнения след сагиталните мандибуларни
остеотомии считаме, че лесната
и надеждна фиксация чрез транскутанната техника има очевидни предимства пред останалите начини
за остеосинтеза. Доказано е експериментално, че конфигурацията от
три бикортикални винта във формата на обърната ,,L“ осигуряват
една от най-надеждните имобилизации на сегментите.(20) Анестезията и хипоестезията в областта на
долната устна и брадата е известно усложнение при мандибуларните
ортогнатични реконструкции. Наблюдава се при всички видове остеотомии и начини на фиксация на
костните сегменти. След двустранни сагитални мандибуларни остеотомии може да се отчете в една

трета от случаите. При използването и на ментопластика е още почеста и по-продължителна. Анестезиите и хипоестезииите рядко се
свързват с начина на остеосинтеза.
Обичайно са транзиторни и в над
91% отзвучава до една година.(16,
22, 26, 27)
При лекуваните от нас болни с
фрактури, автогенно възстановяване на долната челюст и мандибуларна недостатъчност, коригирана
чрез дистракционна остеогенеза, не
сме наблюдавали усложнения. След
транскутанните остеосинтези не
сме поддържали междучелюстна
имобилизация. Това съкрати болничния престой и не ограничи функционално и социално живота на пациентите.
В случаите на мандибуларни
фрактури, при които използвахме
плаки със заключване, фиксацията
беше по-стабилна. Чрез траскутанната техника винтовете лесно се
завиват перпендикулярно, като не
се пренавиват, не се разхлабват и
не изпускат дори да попаднат във
фрактурна линия или малък фрагмент. Плаките със заключване и
конични отвори са така конструирани, че винтовете им могат да
се навиват под ъгъл до 300. Това
дава възможност да се променя наклонът на трансбукалната канюла.
През една кожна инцизия, без голямо
теглене на меките тъкани, се завиват повече от един винт. Тези наши
наблюдения се споделят от редица
автори.(5, 12, 13, 21)
При ортогнатичните реконструкции, дистракционните остеогенези и лечението на мандибуларни
фрактури с интраорален достъп и
остеосинтези, чрез транскутанна
техника липсваха видими цикатрикси. Не лигирахме съдове и не увредихме двигателни нерви. Ограничаваше се тегленето и травмата
върху меките тъкани. Формата и
дизайнът на трансбукалната канюла
и троакара са такива, че избутват
кръвоносните съдове и нервите, без
да ги нараняват. A. Gulses, C. Kilic, M.

Sencimen (11) детерминират в областта на мандибуларния ъгъл ,,зона
на сигурност”. Тя е между трите линии: I-ва - трагус - мандибуларен ръб
пред масетера (където преминава
лицевата артерия), II-ра - латерален орбитален кант - долночелюстен ъгъл, и III-та - по долния мандибуларен ръб. Препоръчват през нея
да премине тансбукалната канюла
и троакара. Авторите определят
чрез анатомични дисекции на трупове, че само в 3,1% клонове на лицевия нерв са в триъгълника. Мастното тяло на бузата е над ,,зоната
на сигурност”, а паротидната жлеза - зад нея. Според изследванията
на Kirici et al.(15) рискът от засягане
на лицевия нерв е 6,25%. Процентите са ниски, но усложнението е възможно и достатъчно сериозно, за да
бъде подценявано. Затова кожните
инцизии съобразявахме с анатомотопографските особености на областта (клонове на лицевия нерв,

съдове, паротидната жлеза и др.).
Транскутанната техника за остеосинтеза изисква добро познаване
на инструментариума, анатомична обосновка и практическа подготовка. На базата на постигнатите
резултати и осемгодишен опит в
използването й си позволяваме да я
индицираме при:
мандибуларни ортогнатични
реконструкции чрез двустранни сагитални приплъзващи остеотомии;
лечение на фрактури в областта на тялото, ъгъла и клона на долната челюст;
фиксация на интраорални апарати за мандибуларна дистракционна остеогенеза;
случаи на автогенно възстановяване на долната челюст, когато
интраоралната резекция е възможна и гарантира абластично отстраняване на туморния процес.
В случаи на автогенно мандибуларно възстановяване, при
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Очни травми при
спорт
Доц. д-р Руска Христова

РЕЗЮМЕ
Профилактиката на очните травми при спорт изисква използване
на съответните утвърдени лични предпазни средства. При настъпване на очна травма е необходимо извършване на щателен
офталмологичен преглед, за да се установи пълният обем на увреждане, както и необходимостта от лечение и последващ контрол.

SUMMARY
Eye injuries in sport
Prevention of sports – related ocular injuries requires the use of adequate
protective devices. Each patient should be referred to ophthalmologist to
determine the actual extend of the injury and the need for treatment and
follow – up.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Очни травми, спорт.
KEY WORDS: Ocular trauma, sport.

Окото представлява само
1/375 от телесната повърхност.
Наранявания, които са абсолютно безвредни за други части на
тялото, могат да причинят значителни анатомични увреждания
на очите, които, от своя страна, да доведат до тежки функционални увреждания - трайно намалено зрение, дори слепота.
На практика очни травми
са описани при всички видове
спорт. Vinger и съавт. категоризират различните видове спорт
в 4 групи според съществуващия
риск за очни травми (1):
1. Висок риск: пейнтбол, бейзбол, софтбол, крикет, баскетбол, фехтовка, хокей на трева,
хокей на лед, лакрос, скоуш, бокс,
контактни бойни изкуства.
2. Умерен риск: риболов, футбол, волейбол, тенис, бадмингтон, водна топка.
3. Нисък риск: колоездене, безконтактни бойни изкуства, ски,
плуване, гмуркане, водни ски,
борба.
4. Безопасни за очите: гимнастика, ориентиране.
Очните травми могат да бъ-
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дат механични (закрити и открити), химични и такива, предизвикани от физични фактори.
Последните са резултат от
излагане на ултравиолетовите
лъчи, напр. при каране на ски, водни ски, както и др. водни спор-

тове. Спортните очни травми
най-често са контузионни, които се отнасят към закритите
механични очни травми. Те се
предизвикват от удар с тъп
предмет, който няма достатъчно маса и/или сила, за да пре-

дизвика нарушаване целостта
на стената на очната ябълка в
цяла дебелина. Удар с тъп предмет, по-малък от входа на орбитата, предизвиква предно-задна компресия на очната ябълка
и преразтягането й в областта
на екватора. Ако обаче предметът е по-голям от орбитния
вход, тежестта се поема от
стените на орбитата, което
води до фрактури на костите
на орбитата – обикновено това
са подът и медиалната стена - с
пролапс на съдържимото на орбитата в околоносните синуси.
При контузия на очната ябълка
тежестта на засягане зависи от
размера на причиняващия агент,
скоростта му, както и масата
му. Могат да се наблюдават
следните увреждания на отделните очни структури:
Конюнктива: хемоза –
може да се наблюдава в контекста на хематом на орбитата
или каротидо-кавернозна фистула; емфизем при фрактури на
орбита; субконюнктивна хеморагия.
Роговица – травматична
ерозия, руптури на Баумановата
мембрана, загуба или увреждане
на ендотелни клетки с последващ оток на роговицата, дифузна ендотелиопатия.
Предна камера – плитка
до липсваща или дълбока; наличие на хифема, повишено вътреочно налягане, рецесия на предно-камерния ъгъл.
Ирис/зеница – транзиторна миоза, травматична мидриаза, иридодиализа, травматична колобома, аниридия.
Леща – пръстен на Vossius,
руптура на предна и/ или задна
лещена капсула, травматична
катаракта – парциална (стационарна, прогресираща), или тотална, сублуксация, луксация.
Цилиарно тяло – циклодиализа, деструкция (временна или
дефинитивна вследствие остра
некроза или пролиферативна
витреоретинопатия).
Стъкловидно тяло – авулзия на базата на стъкловидното

тяло, хемофталм, пролапс, задно отлепване.
Ретина – контузионна ретино- или макулопатия, ретинени хеморагии (суб-, интраретинени, субхиалоидни), периферни
разкъсвания или дупки, отлепване на ретината.
Хориоидея – руптури, супрахориодална хеморагия.
Зрителен нерв – авулзия,
травматична оптикопатия (2).
Спортните травми представляват сериозен здравен
проблем в целия свят. В САЩ е
установено, че спортните очни
травми са причина за над 100
000 посещения на година при офталмолог, което струва повече
от 175 млн. долара. Най-голям
дял заемат бейзболът, хокей на
лед и ракетните спортове (4).
В наше 2-годишно проучване
на очните травми в активна
трудова възраст (18 – 65 г.) сред
пациенти, лекувани в Клиниката
по очни болести, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ” – ЕАД, установихме 17 случая (6,2%) на спортни
очни травми от общо 275 пациенти (294 очи). Съотношението
мъже:жени е 16:1 (94,1%: 5,9%), за
сравнение – то е 5,8:1 за цялата
извадка. Средната възраст на
пострадалите е 30,24 г. Разпределението според вида спорт
е:9 (52,9%) пострадали при футбол (от топката), 2 (11,7%) при
скуош (от топката), по 1 пациент (5,9%) при спортна стрелба
(от рикуширала съчма), каране
на ски (от щеката), риболов
(оловното топче), при фитнес
(от метална пружина), при баскетбол (от лакът), 1 - при игра
на дартс (от стрелата). Над половината от спортните травми в нашето проучване (52,9%)
са получени при футбол, който
спада към спортовете с умерен
риск от получаване на травми
на очите. Нашето обяснение за
този висок дял е, че това е един
от най-широко практикуваните
спортове в страната.
15 от пострадалите по време на спорт са били с контузия
на очната ябълка, 1 с разкъсване

на клепачите, цяла дебелина и 1
с интрастромално чуждо тяло
на роговицата. Интересното
при наблюдаваните от нас случаи на спортни травми е, че
нито един от пострадалите не
е носил предпазни средства за
очи, въпреки че за някои видове
спорт като напр. скуош има специално предназначени предпазни
средства за очи.
При профилактика на спортните травми е важно използването на съответните утвърдени лични предпазни средства.
Прототип за успех в профилактика на този вид очен травматизъм е хокеят на лед. В Канада
е установено, че след въвеждането на предпазни очила броят
на травмите е намалял с 68%, а
след въвеждането на предпазни
средства, покриващи цялото
лице, не е наблюдавана нито
една травма (5). При бейзбола
е наблюдавано намаление броя
на травмите с 28% след въвеждане на съответните лични
предпазни средства (3). Някои
от другите спортове, за които
има въведени съответни лични
предпазни средства, са бейзбол,
пейнтбол, голф, скоуш. У нас някои от тях тепърва навлизат,
но е важно да се знае, че риск от
очна травма съществува.
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Внезапна сърдечна смърт при
спортисти

Доц. д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
Внезапната сърдечна смърт при спортисти е рядко, но шокиращо събитие с огромен обществен отзвук. Предвид зачестилите
случаи при елитни спортисти в последните години, въпросът
за оптимизиране на скрининга и повишаване нивото на компетентност по тези въпроси при спортните медици става все
по-актуален.

SUMMARY
Transcutaneous (transbuccal) mandibular osteosynthesis
The Sudden cardiac death is rear, but striking medical event. Because of the
increasing number of such events among the elite athletes, a debate have
been started for optimization of the screening programs and for improvement
of the level of competence among the sports medics.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Внезапна сърдечва смърт, спорт, скрининг.
KEY WORDS: sudden cardiac death, sports, screening.

Внезапната сърдечна смърт при млади спортисти е едно от най-шокиращите
медицински събития с огромен обществен
отзвук. Смъртта обикновено настъпва на
терена, при голямо физическо натоварване и без предшестващи симптоми. Поради
зачестяване на случаите през последните
десетилетия, в САЩ и Европа се полагат
големи усилия за проучване на причините и
скриниране на атлетите за неразпознати
сърдечни заболявания./1. /12-годишно проучване от Минесота е докладвало честота
на ВСС 1:200000/годишно при млади спортисти от 27 вида спорт. /2, 4/ Доказано
е, че екстремните физически натоварвания повишават 2,8 пъти риска от ВСС
при юноши и младежи. /3/. Възрастта на
спортистите и видът спорт оказват съществено върху честотата вна ВСС. При
спортистите над 35-годишна възраст тя
нараства до 1:18 000 и дори 1:15 000. /12/
Спортовете със свръголямо натоварване
като маратонското бягане също водят до
повишаване на честотата на ВСС- 1:75000
/4/. Физическото натоварване действа
като тригер за летални камерни тахиаритмии най-често на фона на неразпознато в миналото сърдечно заболяване.
/1. 5, 6/
Голям брой, предимно наследствени, и
най-често безсимптомни в млада възраст
заболявания са открити при аутопсионни
проучвания на млади атлети, починали от
ВСС. В САЩ хипертрофичната кардиоми22
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опатия /ХКМП/ е най-често установяваната причина за ВСС при млади спортисти
/в около 1/3 от случаите/. На второ място
са коронарните аномалии /най-често лява
коронарна артерия, изхождаща от десния
синус на Валсалва/. За тази диагноза трябва да се мисли при атлети с епизоди на
гръдна болка или синкоп при физическо натоварване, обикновено при липса на ЕКГ
промени от исхемичен тип. Други заболявания, даващи от 5 до 8% от случаите на
ВСС в САЩ, са миокардит, клапна болест
/най-често аортна стеноза или миксоматозна митрална клапа/, преждевременна
коронарна атеросклероза, дилатативна
кардиомиопатия /ДКМП/, аритмогенна
дяснокамерна кардиомиопатия /АДКМП/,
аортна дисекация/ най-често асоциирана
Фиг. 1

Представено е
честотното
разпределение
на причините
за ВСС при
спортисти в
САЩ според
Minneapolis
Heart Institute
Foundation
national
registry /1/.

със синдром на Марфан/. При 2% от случаите са намерени структурно нормални
сърца. При тях като причина за ВСС се посочват заболяванията на йонните канали/синдром на удължен QТ интервал, синдром
на Бругада, синдром на катехоламинергична полиморфна тахикардия/, Волф-Паркинсон Уайт-синдром, коронарен вазоспазъм,
аномалии на проводната система и микроциркулацията. Понякога единствената
патологична находка е мускулен мост на
лявата предна децендентна артерия, но
не е напълно изяснено доколко тази малформация може да е причина за ВСС. При
атлети на възраст над 35-40 г. честотата
на ранната атеросклероза като причина
за ВСС е значително по-голяма и е сред
водещите причини за ВСС. Още по-голяма
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е честотата на тази етиология при любители спортисти в по-напреднала възраст.
6. 1. 3/ - фиг. 1.
По-различни са данните, представени
от италиански учени за региона Венето
/Североизточна Италия/. Там АДКМП е
посочена като водеща причина за ВСС по
спортните терени. Тази контрастна разлика с американските данни може да се
обясни с генетични различия, но по-вероятната причина е дългосрочната национална скрининг програма на италианските
спортисти, при която ХКМП се разпознава
значително по-често и лесно /и такива
спортисти биват дисквалифицирани/, в
сравнение с АДКМП. /7, 8/
През последните години се натрупаха
данни за структурни промени с дилатация
и систолна дисфункция на ДК при елитни спортисти. В 40 до 90% от случаите
промените покриват диагностичните
критерии за АДКМП. Само в 13% от случаите се откриват генетични мутации,
характерни за наследствената ДКМП. Това
доведе до възникването на хипотеза, че:
интензивните упражнения за издръжливост вследствие на повтарящите се миокардни микротравми могат да доведат
до патологично дяснокамерно ремоделиране и оформяне на аритмогенен субстрат.
Все по-често се употребява терминът
придобита аритмогенна дяснокаверна
кардиомиопатия, или кардиомиопатия на
Филипид - по името на загиналия от изтощение вестоносец от Маратонската
битка /9/.
Случаи на ВСС са установени при 30
вида спорт най-често при баскетбол и
американски футбол в САЩ и при футболисти в Европа. Това не е изненада, тъй
като това са най-често практикуваните
спортове със сравнително висока интензивност на натоварване. Съотношението

мъже/жени е 9:1, което също не е изненада,
поради по-масовото участие на мъжете
в такива спортове. Прави впечатление
сравнително високата честота на ВСС
поради ХКМП при чернокожи спортисти,
която контрастира със сравнително ниска честота на заболяването в данните за
тяхната обща популация. Това вероятно се
дължи на социално-икономически причини и
по-големия брой недиагностицирани случаи
поради труден достъп до висококвалифицирана медицинска помощ. /1, 2, 3, 6/.
Трябва да отбележим, че значителен
брой случаи на внезапна смърт на терена
настъпват при липса на сърдечно заболяване, в резултат на травми на главата,
шията и тялото, топлинен удар, неконтролирана астма, руптура на мозъчна аневризма. Инсулти, инфаркти и случаи на ВСС
са били описани и при злоупотреба с кокаин,
анаболни стероиди и хранителни добавки,
най-често съдържащи ефедрин. Прекордиален удар може да предизвика комоцио кордис и да отключи камерно мъждене. Това
става, когато ударът попадне в краткия
интервал от 10-30 мс преди пика на Т вълната, по време на вулнерабилната фаза на
реполаризацията /1, 6/.
В заключение можем да кажем, че активните спортисти се нуждаят от прецизен скрининг за недиагностицирани сърдечни заболявания, който освен физикален
преглед и подробна анамнеза, би трябвало
задължително да включва ЕКГ. Подобен
подход е довел до 90% редукция на случаите на ВСС в Италия за последните години.
/7, 8/
Предвид масовата достъпност и високата диагностична стойност ехокардиографията също би следвало да се включи
сред задължителните методи на изследване. /10, 11, 12, 13/
Кардио-пулмоналните тестове с на-

товарване дават много добра информация
за нивото на тренираност на атлета, но
също могат да разкрият някои неизвестни
до момента патологични състояния.
При трудни за диференциална диагноза
случаи в съображение влизат някои нови
ехокардиографски техники /деформационни
техники, З-Д/, ЕКГ холтер мониторирането, сърдечният ЯМР, късни ЕКГ потенциали
и макар и по-рядко, инвазивни техники сърдечна катетеризация и енодо-миокардна биопсия, електрофизиологични изследвания, както и генетични тестове. /1, 6, 7/
Временното въздържане от активен
спорт може да помогне много за разграничаване на физиологичните от патологичните сърдечни изменения при спортисти
/особено при гранични случаи, попадащи в
т. нар. сива зона /14, 15/.
При диагностициране на заболявания, криещи риск от внезапна сърдечна
смърт /като ХКМП, АДКМП ,Синдром на
удължен QТ интервал, синдром на Бругада, синдром на Марфан и др./ спортистите трябва да бъдат категорично
съветвани да прекратят активните
спортни занимания, независимо от високата социална и икономическа цена на
такова решение. /16, 17/
Леките до умерени физически упражнения са полезни за сърцето, но многократно
повтарящите се екстремни натоварвания
могат да доведат до придобита АДКМП и
потенциална опасност от животозастрашаващи аритмии /9/.
Стадионите и спортните зали трябва
да разполагат с оборудване и обучен персонал за своевременно извършване на кардио-пулмонална ресусцитация-КПР в случай
на ВСС при спортисти или зрители.
Обучението по спортна медицина
трябва да включва разширен модул по
кардиология и КПР.
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Какво е биохимичната терапия на д-р Шуслер?
В естествознанието и медицината от векове съществува познанието за значението на минералите. Като свободни йони минералите са основни съставни елементи на интра- и екстрацелуларните течности, но също така стабилизират органични вещества, например ензимите или
генетичния материал – ДНК. Освен това в комплекс с органична материя те изграждат важни
опорни структури. Между екстра- и интрецелуларните минерали съществува концентрационен
градиент, който е стабилен в здравия организъм.
В края на 19-ти век немският лекар д-р Вилхелм Хенрих Шуслер (1821-1898), открива 12-те жизненонеобходими минерални соли за лечението на различни заболявания. През 1874 година д-р Шуслер
публикува труда си „Съкратената терапия”, който представлява кратка система на лечение, базирана на научни критерии.
Заслугата на д-р Шуслер е в установяването на факта, че равновесието на 12 соли в клетката
и в извънклетъчното пространство е определящо за нормалното функциониране на организма.
Всяка от тези соли представлява мини катализатор на специфични биохимични процеси, поддържащи хомеостазата в организма. Дефицит или излишък на определена минерална сол води
до характерни патофизиологични процеси и появата на заболявания. Чрез ясни и точни диагностични критерии може да се определи този дисбаланс при всеки пациент.
Минералните соли на д-р Шуслер дават възможност на организма да възстанови нарушеното равновесие, като балансират реабсорбцията и разпределението на съответния микроелемент в тъканите.
Според теорията на д-р Шуслер солите трябва директно да достигнат болната клетка. Това
е точното място, където те са необходими. Поради този факт той решава да ги произвежда и
потенцира точно както се произвеждат хомеопатичните лекарства.
Необходимото разреждане се постига чрез степенуване в десетичен порядък. На базата на серия
опити Шуслер препоръчал шеста десетична степен (D6) за водноразтворимите вещества.
Неразтворимите във вода Calcium ﬂuoratum, Ferrum phosphoricum, Silicea се приемат в 12-та десетична степен (D12).

Кое e особеното на Шуслеровите соли?
Шуслеровите соли не са като минералите, влизащи в състава на традиционните препарати.

1
2

Изхождайки от общото значение на минералите, се използват само тези соли, чиято
физиологична функция е недвусмислено изяснена. Минералните вещества се “разреждат”, като чрез стриване се раздробяват на отделни молекули и така се избягва вредата от предозиране.

3

В учението за Шуслеровите соли се прави разлика между нуждата от минерали като
градивен материал екстрацелуларно и функционалната им роля в клетката. С Шуслеровите соли се цели покриване на интрацелуларните нужди и индиректно повлияване на екстрацелуларната концентрация. Така те регулират минералния метаболизъм (резорбция, екскреция, концентрациони съотношения между отделните соли).

Шуслеровите соли се резорбират от лигавицата на устната кухина и фаринкса, при
което се избягват евентуални проблеми в усвояването им от страна на стомаха и
чревния тракт. Те са хомогенни съединения, които директно се поемат и използват
от организма, като освен това улесняват резорбцията на поетите с храната минерали.
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Терапията
на д-р Шуслер с 12 минерални соли
Минералите изграждат всяка наша клетка, помагат й да функционира правилно, грижат се тя да бъде
устойчива на атаките на различни заболявания и по този начин осигуряват необходимите предпоставки да бъдем в тонус и заредени с енергия. 12-те Шуслерови соли помагат на тялото по-добре да усвоява минералните вещества от храната. Те са своеобразни ключове към здравето във всички периоди
от живота. Особено са подходящи през изпълнените с изпитания за тялото месеци на бременността
и майчинството.

1

2

Калциум флуоратум

Калциум фосфорикум

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

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

3

4

Ферум фосфорикум

Калиум хлоратум

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

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

5

6

Калиум фосфорикум

Калиум сулфурикум

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

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

7

8

Магнезиум фосфорикум

Натриум хлоратум

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

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

9

10

Натриум фосфорикум

Натриум сулфурикум

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

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

11

12

Силицея

Калциум сулфурикум

Красива кожа, здрава коса и твърди нокти. Укрепва функциите и забавя стареенето на кожата. При
чупливи нокти и коса, косопад, неправилно израстване на ноктите. Регулура изграждането и здравината на зъбите. Стимулира оздравителния процес
при кожни наранявания. Подпомага лечението на
гнойни инфекции (циреи, акне, панарициум). Стимулира подобряването на слуха и зрението.

Гнойни процеси. Потиска възпалението на кожата
и лигавиците. Стимулира изхвърлянето на гной от
тялото, ако е налице изходен отвор. Лечение на
гнойни пъпки, акне. Помощно средство при гнойни
ангини и възпаление на ухото. Елиминира натрупаните в клетките киселини. Хронични ревматоидни заболявания. Играе роля в изграждането на хрущялите.
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AMBINOR

за повишаване на спортната работоспособност
Д-р Георги Попов
Клиника по инфекциозни болести, ВМА, София
Аминокиселините са сред най-често употребяваните
хранителни добавки от спортистите. Въпреки че те играят
важна роля в жизнените процеси на организма по време на
спортна активност и възстановяване, съществуват малък
на брой научни доказателства за ползите от приемането на
аминокиселини. Така например според някои автори добавянето на аминокиселини с разклонени вериги и глутамин не оказва
никакъв или минимален ефект върху спортните резултати (1,
2). От друга страна продължителният прием на L-arginine-Laspartate има значителен ефект върху метаболитния и кардиореспираторен отговор на субмаксимални натоварвания
при здрави спортисти, потвърдено с двойно слепи, плацебо
контролирани проучвания (1, 6). Аргинин аспартатът е приложен за първи път клинично през 1965 г. от Duruy и Beayjat
за лечение на физическа и психическа астения. Аргининът самостоятелно или в комбинация с аспартат или други аминокиселини повишава спортните резултати по различни патофизиологични механизми, включващи повишена секреция на
ендогенен хормон на растежа (hGH), роля при синтеза на креатин и като прекурсор в продукцията на азотен окис (NO) (3,
4). Аргининовият аспартат (Амбинор) повлиява благоприятно биохимичните, електрофизиологичните и психологичните
компоненти на спортната работоспособност чрез:
Подобряване на сърдечносъдовата хемодинамика и нервно-мускулната възбудимост. Установява се подобрение на
сърдечния индекс, намаление на мускулната възбудимост и
повишaване възбудимостта на n. Ischiadicus.
Подобряване на максималната кислородна консумация
(VO2 max), която нараства с 10 до 40% по време на натоварване.
Подобряване на биологичните отговори на неврона към
различни регулаторни агенти (хормони, медиатори,
простагландини, лекарства).
Възстановяване на депата на въглехидратите, като по
този начин води до увеличаване на енергийния резерв при
продължително натоварване. Ефикасно разпределя и поддържа постоянна концентрация на глюкоза в кръвта.
Ускоряване на процесите на оксидацията на свободните
мастни киселини и оттам възможностите за енергийното им усвояване.
Общ анаболен ефект с повишаване на протеинемията.
Повлияване на метаболитната ацидоза чрез редуциране
серумното ниво на млечната киселина.
Понижаване нивото на серумния амоняк с последица намаляване на мускулната умора и увеличаване на издръжливостта.
Понижаване на нивото на уреята и пикочната киселина.
Протективно действие при интоксикация на организма.
Регулиране на циклите на съня, улесняване приемането на
нова информация (ноотропно действие), инхибиране на
28
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нарушения в паметта.
В препарата Амбинор двете аминокиселини аргинин (неесенциална) и аспарагин (есенциална) имат индуциран синергичен метаболитен ефект. L-arginine действа основно върху
намаление на млечнокиселинната продукция чрез инхибиране
на гликолизата, докато L-aspartate увеличава оксидацията на
свободните мастни киселини и понижава нивото на серумния
амоняк. Допълнително добавеният към тях магнезий, който е
есенциален за организма микроелелемент, подпомага функцията на ЦНС (осигурява нормална нервно-мускулна проводимост
и намалява освобождаването на стресовите хормони) и ССС
(потиска възбудимостта и регулира помпената функция на
сърцето). Витамин В6 също е от изключително значение за
правилното функциониране на нервно-мускулната, хормоналната, кръвотворната и имунната система. В допълнение Витамин В6 е необходим за усвояването на магнезий, при което
засилва ефектите на последния в организма.
В заключение препаратът Амбинор е изключително важен за повишаване на спортната работоспособност поради
двата си основни ефекта – енергетичен (повишава жизнения
тонус, увеличава физическата и психическата издръжливост,
повишава способността за концентрация) и детоксичен (ускорява отстраняването от организма на крайни токсични
продукти на обмяната). Важно е да се отбележи, че тези
ефекти се проявяват след продължителен прием на двете
аминокиселини в комбинация с магнезий и витамин В6.
Препаратът Амбинор има много добра фармакокинетична характеристика: добра чревна резорбция след перорален
прием, добро разпределение в тъканите (черен дроб, мозък,
хипофиза, надбъбреци, мускули, тестиси), елиминира се главно
чрез бъбреците. Ефективното действие на препарата започва 3-4 дни от началото на приложението му. Не се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Амбинор не е включен в
списъка на забранените допинг субстанции на WADA.
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Спешна помощ при сърдечносъдови
инциденти по време на спортни
състезания
Ас. д-р Галина
Ванлян

Доц. д-р Диана
Димитрова

РЕЗЮМЕ
Спортните събития с масово участие създават предпоставки
за възникване на сърдечносъдови инциденти, най-сериозният от
които е внезапната сърдечна смърт (ВСС). Въпреки че точната
честота на ВСС при спортисти по време на спортни събития
е оспорвана, съществува общо съгласие, че високите по интензивност натоварвания и емоционалният стрес при зрители са
предпоставка за появата й. Затова е важно да има стратегия за
оказване на спешна помощ при сърдечносъдови инциденти по време
на спортни състезания. В настоящата статия са изложени препоръките на водещите световни организации за планирането на
спешната помощ с цел повишаване сигурността на стадионите и
оказване на адекватни медицински действия по време на спортни
състезания.

SUMMARY
First aid for cardiovascular accidents during sporting events
The sports events with public participation are prerequisites for the
occurrence cardiovascular events, the most serious of which is sudden
cardiac death (SCD). Although the exact frequency of the SCD in athletes
during sporting events is controversial, there is general agreement that
high intensity loads and emotional stress of the spectators are factors
for its appearance. It is therefore important to have a strategy for
emergent cardiovascular care during the sporting events. In this paper
are discussed the recommendations of the world’s leading organizations
for the planning of emergency care to enhance safety of the stadiums and
for providing adequate medical action during sporting events.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Внезапна сърдечна смърт, кардиопулмонална ресусцитация, автоматични външни дефибрилатори, спортни събития.
KEY WORDS: Sudden cardiac death, cardiopulmonary resuscitation, automated external defibrillators, sports events.

Внезапната смърт при спортисти
е трагично събитие, което обикновено има широк обществен отзвук.
Съществуват редица изследвания, които показват, че най-честата причина за нея е внезапното спиране на кръвообръщението, или т. нар. внезапен
сърдечен арест (ВСА) (12,17).
Интензивните физически натоварвания при спортисти водят до
по-висок риск от сърдечни инциденти,
особено при лица с недиагностицирано заболяване или вродени аномалии.
От друга страна по време на големи и важни спортни състезания,
провеждащи се пред няколкохилядна
публика, зрителите са подложени на
висок емоционален стрес. За една част
от тези зрители, които имат рискови фактори, излагането на екстремни
емоции също създава предпоставки за
сърдечно-съдови инциденти (15).
В последните години бяха проведени няколко проучвания, които показват, че наблюдаването на спортни
състезания с висок емоционален заряд
може да отключи появата на сърдеч30
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ни инциденти.
Прeз 2006 г. по време на световното първенство по футбол в Германия беше проведено изследване върху
броя на лицата, които са потърсили
спешна помощ заради сърдечносъдови
инциденти (нестабилна стенокардия,
миокарден инфаркт, ритъмни нарушения). Установено беше, че в периода на първенството от 9 юни до 9
юли гледането на стресови футболни
мачове води до увеличение на сърдечносъдовите инциденти в сравнение
със същия период на 2003 и на 2005 г.,
както и в сравнение с периода от 1 месец преди първенството средно с 2,66
пъти, като при мъжете то е било увеличено с 3,26 пъти, а при жените - с
1,82 пъти. Най-висока честота се е отчитала по време на мачовете, които
са с участието на германския национален отбор (20).
Това проучване, както и някои други аналогични показат, че големите и
важни спортни събития са свързани с
повишен физически стрес по отношение на играчите и с огромно емоцио-

нално напрежение за определени групи
от зрителите.
Футболът е зрелищен спорт, свързан с висок емоционален заряд, който
събира най-много публика, и поради
това повечето от проведените изследвания са свързани с него. Литературните данни на различните автори
относно честотата на ВСА на големите европейски футболни стадиони в
голяма степен се доближават. Тя варира между 1-5 случая на 600 000 зрители
(4).
Решаващо значение за намаляване
на сърдечносъдовата смъртност при
спортисти има предварителният
скрининг, който се осъществява чрез
задължителните прегледи. Чрез тези
прегледи обаче не биха могли да се
предотвратят случаите на внезапна смърт вследствие на миокардит,
комоцио кордис, електролитни нарушения и др., както и сърдечносъдови
инциденти сред публиката.
Това поставя въпроса за планирането на спешната медицинска помощ
и адекватните мерки при извънредни

ситуации, които според препоръките
на European Resuscitation Council включват 3 основни момента: ранно диагностициране, ранно оказване на спешна
доболнична помощ и транспортиране
на пострадалите(18).
РАННО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
Основен критичен фактор, който
е определящ за оцеляването в такива
случаи, е времето до осъществяване
на ресусцитация.
Има редица подвеждащи моменти, които могат да затруднят ранната диагноза и да забавят оказването
на първа помощ. Според Toresdahl B.,
et al. (2012) те могат да се обобщят
така (19):
1. Агоналното дишане или отделните дихателни движения, които
се наблюдават в първите минути на
сърдечния арест, могат да бъдат изтълкувани погрешно като нормално
дишане (9).
2. Затруднения могат да възникнат и по отношение точната оценка на пулса. Проучванията показват,
че липсата на пулс се диагностицира
правилно едва в 50% от случаите (14).
Затова според международните препоръки за кардиопулмонална ресусцитация (КПР), измерването на пулса не
трябва да отнема повече от 10 сек.
3. При млади спортисти с ВСА
често пъти се наблюдава миоклонична или гърчова активност (8). Поради
това внезапно спиране на сърдечна
дейност трябва да се подозира при
всички случаи на нетравматичен колапс или гърчоподобна дейност до отхвърлянето на сърдечен арест (7).
РАННО ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА
ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЧРЕЗ КПР И
ЕЛЕКТРОДЕФИБРИЛАЦИЯ
В случаите на суспектен или доказан сърдечен арест ранното оказването на спешна помощ в рамките на 3-5
мин. чрез кардиопулмонална ресусцитация и електродефибрилациия са от
критично значение за оцеляването.
Кардиопулмоналната ресусцитация е първата стъпка в процеса на
оказване на спешна помощ. Според
публикувания през 2010 г. Международен консенсус относно КПР и спешната кардиологична помощ, акцентът
пада върху компресиите върху гръдния
кош, които трябва да предшестват
освобождаването на дихателните
пътища и обдишването. Незабавно-

то започване на компресии на гръдния
кош с честота 100 пъти/мин. с цел
перфузията на миокарда в критичния
период подобряват шанса за оцеляването на пострадалите (3,10,13).
Вторият съществен момент при
оказване на помощ е дефибрилацията.
Установено е до 90% оцеляване при
пострадали, при които е извършена
дефибрилация в първата минута(11).
С всяка минута закъснение на дефибрилацията процентът на оцеляване намалява с 7-10%, като на 12-ата минута
е едва 2-5% (2).
Едно от успешните решения на
този проблем са автоматичните
външни дефибрилатори (АВД). Тяхната ефикасност за предотвратяване
на внезапната сърдечна смърт е доказана за местата, където се събират голям брой хора като летища
и пр. (6), както и при спортни мероприятия (15,16).
Автоматичният външен дефибрилатор (АВД) е портативен електронен апарат, който може да открие
потенциално опасни нарушения в
сърдечния ритъм и чрез прилагане на
електрически импулс да върне сърцето в синусов режим на работа. АВД са
ефективни при камерна тахикардия
и камерни фибрилации, но не са ефективни при асистолии. В тези случаи
КПР чрез екстраторакална компресия
дават шанс за оцеляване на пострадалите.
Според препоръките на Американската кардиологична асоциация (АНА)
и Американския колеж по спортна медицина (ACSM) в големите спортни
съоръжения е необходимо наличие на
АВД, като времето за дефибрилация
не трябва да надвишава 5 мин (1).
ТРАНСПОРТ НА ПОСТРАДАЛИТЕ
Според възприетите изисквания
времето за транспортиране на пострадал до най-близкото лечебно заведение не трябва да надвишава 5
минути.
През 2005-2006 г. беше проведено т. нар. Arena study - проучване на
програмите за безопасност от сърдечносъдови инциденти, в което бяха
обхванати 190 футболни стадиона в
10 страни в Европа (Англия, Франция,
Холандия, Испания, Швеция, Гърция,
Норвегия, Сърбия, Австрия и Италия)
(4). В рамките на един футболен сезон
бяха регистрирани 77 случая на ВСА
при общ брой на зрителите от 39,4
млн., като всички случаи са регистри-

рани сред зрителите.
Това поставя въпроса за изработване на механизми за повишаване
сигурността на стадионите и медицинската помощ по време на спортни
състезания. Във връзка с това през 2011
г. Европейската асоциация за сърдечносъдова профилактика и рехабилитация (EACPR) публикува препоръки за
спешна сърдечносъдова стратегия за
безопасност за зрители и спортисти
на големите спортни съоръжения (5).
Тези препоръки се отнасят за закрити
и открити съоръжения с минимален
капацитет от 1000 зрители, както и
за спортни събития с масово участие,
като например маратони и колоездене, при които най-малко 1000 души са
се събрали на определено място, за определен период от време. Крайната
цел е да се гарантира организирана
и навременна реакция при животозастрашаващи сърдечносъдови инциденти по време на спортни състезания. В този документ се акцентира на
следните основни моменти:
1. Медицински план за действие
Всяко спортно съоръжение и организарано спортно мероприятие
трябва да разполага с такъв план
в писмена форма, който е да е леснодостъпен и да се преразглежда
и актуализира ежегодно. В него
трябва да фигурират:
1.1. Медицинският директор - лицензиран лекар с опит в спешната
медицинска помощ, който участва в организационния комитет на
важни спортни събития и отговаря за изготвянето, изпълнението
и актуализацията на медицинския
план; за обучението на персонала и
попълването на медицинската документация при спешни инциденти.
1.2. Карта на участъка (стадион,
спортно съоръжение, спортна зала
и др.), в която е означена локализацията на аварийните изходи и медицинските пунктове.
1.3. План за конкретното събитие и
оглед на участъка.
От медицинския директор и неговия екип се прави анализ преди събитието, като се вземат предвид
следните обстоятелства:
Местоположение и характер на
участъка (бариери, входове, изходи, време за достъп до пострадалите в различни части на съоръжението, транспортни маршрути).
Видът и продължителност на събитието.
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Очакваната посещаемост и климатични условия.
Демографските фактори на публиката (възраст, език).
Риск от насилие и агресивно поведение.
Потенциал за употреба на алкохол
и наркотици.
Разстояние и прогноза за трафика
до най-близкото болнично заведение.
Комуникация с местната полиция
и пожарна.
2. Медицински грижи
Минималната спешна медицинска
помощ при сърдечносъдови инциденти, както вече беше посочено,
включва кардиопулмонална реанимация и ранна дефибрилация в рамките на 5 мин. след колапса.
3. Персонал
Целият медицински персонал
трябва да бъде обучен и сертифициран в сърдечносъдовата
спешна медицинска помощ. Познаването на сърдечния арест
е от съществено значение. При
събития с по-голям брой зрители и участници са необходими и
доброволци, като най-малко 50%
от немедицинските доброволци
трябва също да бъдат обучени в
оказване на кардиопулмонална реанимация.
4. Медицинска техника и оборудване

Тя трябва да включва
автоматичен външен дефибрилатор и кислородна маска;
медикаменти за спешна медицинска помощ.
5. Лекарските помещения трябва
да са видими, с лесен достъп на
зрителите до тях и маркирани
на картата на участъка, която е
включена в официалната програма
на събитието.
6. Транспортни средства - линейки,
хеликоптери. Тяхното местоположение трябва да бъде ясно маркирано на картата на участъка.
7. Комуникационна система - необходима е и ефективна и надеждна
комуникационна система, която
трябва да бъде тествана преди
всяко събитие.
8. Документация - всеки инцидент,
изискващ спешна медицинска помощ, трябва да бъде документиран.
9. Сътрудничество с най-близкото
лечебно заведение или център за
спешна помощ. Всички критично
болни пациенти трябва да бъдат
транспортирани до най-близката
болница, която трябва предварително да бъде уведомена за събитието и очаквания брой зрители.
При събитие с повече от 10 000
зрители се препоръчва наличието на
1-2 АВД, 1 лекар, 1 мед. сестра, 2-ма ме-
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помощ при сърдечносъдови инциденти,
за да се подпомогне медицинското обезпечаване по време на масови спортни
мероприятия в Европа(5).
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Ф УНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

Тенденции за промени в
сърдечносъдови параметри при
футболисти в състояние на
дехидратация
Д-р Ивайло Якимов

РЕЗЮМЕ
Дехидратацията е обичаен процес, развиващ се в хода на тренировка и мач, който влияе върху функционирането на опорнодвигателния апарат, нервната, дихателната и сърдечно-съдовите системи. Данните от нашите пробни тестове очертават
отрицателните тенденции в някои функционални параметри
на дихателната и сърдечносъдовата система с пряко влияние
върху кондиционните възможности на футболистите! Така се
потвърждава важността на изискването футболистите да започват натоварвания оптимално хидратирани, за да могат да
забавят и намалят въздействието на отрицателните ефекти
на неизбежната дехидратация в хода на мача!

SUMMARY
Trends of changes to cardiovascular parameters observable in
dehydrated football players
Dehydration is a common process , evolving in the course of training and
match that affects the functioning of the musculoskeletal , nervous , respiratory
and cardiovascular systems. Data from our sample tests highlight the negative
trends in some functional parameters of the respiratory and cardiovascular
systems with a direct impact on the players' conditioning options ! This
confirms the importance of requiring players to start loads optimally hydrated
to be able to slow down and reduce the impact of the inevitable negative
effects of dehydration during the match!

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Дехидратация, Кислородна консумация /VO2/, Пулсова честота /ПЧ/.
KEY WORDS: Dehydration, Oxygen consumption /VO2/, Heart rate /HR/.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Методика на пробните тестирания
Резултатите от пробните
тестове, проведени от екип на
МЦРСМ-Варна, имаха за цел да очертаят тенденции за промени в
някои функционални показатели
на дихателната и сърдечносъдовата система, които могат да се
възприемат с голяма доза достоверност.
Тестовете бяха проведени във
функционалния сектор на МЦРСМВарна, с шестима футболисти на
възраст 18-19 г. в периода януариюни 2013 г. Апаратното обезпечаване на тестовете беше с велоергометрична кардио-пулмонарна
система „Cosmed” и портативен
осмометър „Osmocheck” на фирма
Vitech Scientific.
Изследванията се проведоха
при следната програма: всеки футболист беше подложен двукрат34
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но на максимален
мален
стъпаловиден кард ио - пул м она р ен
тест до отказ.
каз.
Първият тест
т се
изпълняваше след
лед
24 ч. покой, като
то
всеки изследван
ан
беше довеждан
ан
до състояние на
дехидратация,
я,
обективизирано чрез ексспресен
тест
т
с
портативвния осмометър
ър
„Osmocheck”. След
лед
48 ч. покой /без ф
физически натоварвания/ и режим на
воден прием се провеждаше вторият тест до отказ в състояние
на оптимална хидратация!
За стандартизиране на обследваната група се съблюдаваха и
спазваха следните изисквания:
За периода на тестуване
футболистите не провеждаха

тренировъчни
заниматрен
ния.
ния
Изследваните
имаха обичайния за всеима
ки физиологичен нощен
сън.
сън
Храненето беше
стандартизирано в паста
раметрите на класичераме
ското спортно хранене с
скот
акцент ограничен прием
акце
сол.
на со
Приемът на течности в периода на теност
стуване беше единствестув
на трапезна вода.
но н
По време на тестовете
футболистите
в
бяха клинично здрави.
По време на тестовете
футболистите не приемаха възстановителни медикаменти и суплементи, храни и напитки с кофеин или други стимуланти.
Тестовете се провеждаха
от 8,30 ч. до 12,30 ч. в помещение
с температура 20-22 градуса. С

относителна влажност 60-65% и
атмосферно налягане 754 кРа.
Всеки тест на велоергометричната
кардио-пулмонарна
система „Cosmed” започва с калибриране на апарата към средата в
помещението и анализ на данните
от пациента за ръст, тегло, ПЧ и
респираторната обмяна. Тестът
започва със стартово натоварване от 25 W, като на всеки 30 сек.
натоварването се увеличава с 15
W. Краят на теста е при достигането на критериите за отказ
– невъзможност да се поддържа
педалиране от 60-62 об./мин., субективен отказ, срив в сърдечносъдовите възможности.
На наблюдение и анализ подложихме следните показатели:
Ниво на достигане на отказ.
ПЧ при натоварване.
ПЧ при възстановяване.
Rf - брой вдишвания.
VO2/кг.
Методика на пробно измерване на количеството течности, необходимо за оптимална
хидратация при футболисти.
Паралелно с представените
тестове беше проведено и пробно измерване на количеството
течности, необходимо за оптимална хидратация при футболистите.
Изследването беше осъществено в два етапа – зимен и летен.
Контролна група от осем футболисти на възраст 18-19 г. в продължение на пет дни приемаха точно
определено количество трапезна
вода. През първото денонощие
те приемаха по 2 л вода/24 ч. Всеки следващ ден количеството на

приетата вода се увеличаваше с
по 500 мл. По време на пробните замервания футболистите се
намираха в подготвителен период с тренировъчни занимания на
терен – през месеците януари и
юни. През зимния период футболистите имаха по една тренировка
дневно, през летния период имаха
по две тренировки дневно.
Сутрин преди началото на
тренировъчния ден се отчиташе
личното тегло на всеки и нивото на хидратация чрез експресен
тест с портативния осмометър
„Osmocheck”. Изчисляваше се количеството на приетите течности на кг тегло. На всеки се
предоставяше точно определено
количество трапезна вода, което
да изпие за следващите 24 ч., и се
отчиташе и евентуалният прием
на допълнително трапезна вода,
айрян или супа. По време на тестовете футболистите бяха клинично здрави, не приемаха храни
и напитки със сол, кофеин и други стимуланти, възстановителни медикаменти, суплементи и
спортни напитки, фабрични сокове и газирани напитки. Отчиташе се средната денонощна температура и влажност.
ОБОБЩЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ
Резултати при пробните
тестирания
Ниво на достигане на отказ:
Двама от изследваните достигнаха отказ в състояние на дехидратация и на хидратация при еднакви нива на натоварване. Другите
четирима достигнаха отказ в хид-

Признаци

DH

H

1.

300

300

2.

300

315

3.

300

315

4.

315

330

5.

330

330

6.

270

300

№ на изследвания

Табл. 1

Достигнат отказ - 4-ма са достигнали отказ на 1 или 2 нива
с по-високо натоварване в хидратирано състояние, 2-ма на
еднакво ниво на натоварване.
Данните са във W.

Признаци

DH

H

25

90,6

79,6

70

105,5

99,4

120

127,8

118,6

165

144,9

135,6

210

159,5

151

255

171,3

164,7

Отказ

183,2

180

Признаци

DH

H

Отказ

183,2

180

1`

166,8

163,2

1`30``

155,2

151,2

2`

143,8

140,2

2`30``

135,2

132,7

3`

133,4

134

3`30``

133,3

130

4`

129,7

125,7

Стойности /W/

Табл. 2

Табл. 3

HR bpm

HR recov – bpm

ратирано състояние едно или две
нива на натоварване повече, отколкото отказът им в състояние
на дехидратация /табл. 1 С „DH”
cа означени тестовете в дехидратация, а с „Н” - в хидратация/.
ПЧ при натоварване: Съпоставяйки осреднените стойности на
ПЧ на всяко стъпало при натоварванията в дехидратирано и хидратирано състояние, се отчитат
по-малък брой сърдечни съкращеМедицина и Спорт
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Признаци

DH

H

25

19,1

18,0

70

19,3

18,5

120

22,6

22,1

165

27,9

26,1

210

32,8

32,5

255

36,4

36,1

Отказ

49,6

50,9

DH

H

25

9,4

8,9

70

15

15,3

120

23,7

23,2

165

29,9

29,5

210

36,2

35,7

255

42,6

41,7

Отказ

46,8

45,9

Стойности/W/

Табл. 4

Rf b/ min

Признаци
Стойности/W/

Табл. 5

O2/кг, Данните в таблицата са в
ml/min/kg

ния, когато изследваните са хидратирани. Тази тенденция е видна
и при шестимата тестувани.
Най-демонстративният пример
е футболист, при когото, като се
съберат разликите от ПЧ на едни
и същи стъпала от двата теста
и се отчетат стойностите, се
получават общо 287 съкращения
по-малко за целия тест в хидратирано състояние при достигнат
отказ и при двата теста на едно
и също ниво на натоварване. Футболистът с най-малка отчетена
разлика е с общо 45 съкращения
по-малко по време на теста в хидратирано състояние. /табл. 2/
Съгласно тези резултати можем да оформим тенденцията,
че в състояние на хидратация
организмът извършва същото натоварване, както в състояние на
дехидратация с по-малък брой сърдечни съкращения, т. е. работи
по-ергономично.
ПЧ при възстановяване: Проследяваше се пулсовата честота
от момента на отказ да ниво 130
36
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уд./мин. И при шестимата тестувани достигането на посочения
пулс в хидратирано състояние е за
сметка на по-малък брой сърдечни
съкращения, отколкото в дехидратирано състояние. /табл. 3/
Rf - Брой вдишвания: При двама
от тестуваните броят на вдишвания в състояние на хидратация
е по-голям от този в състояние на
дехидратация. Другите четирима
са с по-малък брой вдишвания в
състояние на хидратация, отколкото в дехидратирано състояние.
/табл. 4/
При тези четирима тестувани – при сборуване на разликите
от броя вдишвания на всяко стъпало при двата теста, футболистът с отчетена най-голяма
разлика е с 46 вдишвания по-малко
в хидратирано състояние! Наймалката идентична разлика е 17
вдишвания по-малко в хидратирано състояние.
VO2/кг. (Максимална кислородна консумация на кг/тегло): При
двама от тестуваните VO2/кг
в състояние на хидратация е поголяма от този в състояние на

дехидратация. При другите четирима VO2/кг е по-малка, когато са
хидратирани! При тези четирима
осреднените стойности от всяко
стъпало на тестовете в дехидратирано и в хидратирано състояние показват, че в състояние на
хидратация консумацията на кислород от тъканите е по-малка,
т.е. при идентично натоварване
при двата теста в хидратирано
състояние се извършва същата
работа, но с по-малко кислородна
консумация. /табл. 5/
Футболистът с най-голяма
разлика в VO2/кг е с консумация
от средно 1,7 ml/min/kg на стъпало по-малко в състояние на хидратация. Най-малката установена
разлика е 0,7 ml/min/kg на стъпало
по-малко в състояние на хидратация.
Резултати при пробното измерване на количеството течности, необходимо за оптимална хидратация
В брой 3- 4/2012 г. на сп. „Медицина и спорт” представих данни
от първото за България изследване нивото на хидратация на

професионални футболисти чрез
внезапни тестове, проведено от
екип на МЦРСМ-Варна. Изследването включваше футболисти от
„А” и „Б” група, както и отбори от
елитните държавни първенства до
17 и до 19 г.
В това изследване представям
разширените резултати от изследването за периода от януари 2012 г.
до юли 2013 г. Контингентът, подложен на тестване, включва:
пет отбора от “А” група;
четири от “Б” – група;
два отбора от елитните
държавни юношески първенства до
17 г. и до 19 г.
Бяха направени общо 518 внезапни теста. Те се провеждаха
сутрин, преди началото на тренировъчния ден. Предишния ден
всички отбори имаха поне една
тренировка на терен. Данните
от изследването показаха следното процентно съотношение на
хидратация:
С нормална хидратация – 78
бр. /15,1 %/.
Навлезли в зона към дехидратация – 346 бр. /66,7 %/.
Напълно обезводнени – 94 бр.
/18,2 %/.

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ
Данните от изследванията са
основание и предпоставка да формулираме следните тенденции и
изводи:
При приложено едно и също
натоварване тенденциите са в
хидратирано състояние организмът да извършва реципрочна работа на тази в дехидратиран статус в по-ергономичен режим.
По-малък брой сърдечни съкращения.
По-малък брой вдишвания.
Възстановяване на ПЧ чрез
по-малък брой сърдечни съкращения.
По-малка консумация на кислород.
През януари, при средна денонощна температура 00 -80 С, относителна влажност 70-80% и в
режим една тренировка на терен
за 24 ч. необходимото минимално
количество на приета трапезна
вода за навлизане в зоната на оптимална хидратация е 40 мл/кг.
През юни, при средна денонощна температура 180 -250 С, относителна влажност 70-75% и в

режим две тренировки на терен за
24 ч., необходимото минимално количество на приета трапезна вода
за навлизане в зоната на оптимална
хидратация е 60 мл/кг.
Резултатите от разширеното внезапно тестуване потвърждават данните от първоначалното
изследване, че голям брой от българските професионални футболисти
нямат адекватен питеен режим.
Потвърждава се и изводът за голям
резерв в работата на медицинските
и треньорските екипи в професионалния футбол по отношение на хидратацията на състезателите.
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Кверцетин. Абсорбция,
метаболизъм. Антиоксидантна
активност
Христина Войчева

РЕЗЮМЕ
Флавоноидите са естествени антиоксиданти, получени от растения, и често се срещат в плодовете и зеленчуците. Кверцетинът представлява агликон на флавоноидните гликозиди рутин
и кверцетрин. Смята се, че преобладаващата гликозидна форма
се превръща в агликон, който след това се превръща в един от
няколко кверцетин метаболити. Синтезът и изследването на
кверцетин метаболити е ключът към разбирането на начина на
действие на кверцетин като антиоксидант. Този обзор предвижда
проучване на литературата по отношение на кверцетин - неговата абсорбция и метаболизъм и антиоксидантната активност.

SUMMARY
Quercetin. Absorption, metabolism, antioxidant activity
Flavonoids are natural plants antioxidants and are often found in fruits and
vegetables. Quercetin is aglycone of flavonoid glycosides Rutin and Quercetrin.
It is thought that the predominant form of the glycoside is converted to the
aglycone, which is then converted in one of several metabolites quercetin.
Synthesis and study of quercetin metabolites is the key to understanding
the way the action of quercetin as an antioxidant. This review provides an
overview of the literature in terms of quercetin - its absorption and metabolism
and antioxidant activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кверцетин, абсорбция, метаболизъм, антиоксидантна активност.
KEY WORDS: quercetin, absorption, metabolism, antioxidant activity.

Флавоноидите са клас естествено
срещащи се съединения, повсеместно
представени във фотосинтезиращите растения (1). Известни са над 5000
естествено синтезирани флавоноиди и броят им постоянно нараства
(2). Животните не са в състояние да
синтезират флавонови ядра, поради
което флавоноидите се откриват
изключително в растителното царство. Флавоноидите се срещат в плодовете, зеленчуците, ядките и напитките на растителна основа като чая
и виното (3).
Флавоноидите имат обща трипръстенна структура (фигура 1), от
която се вижда, че пръстени А и В
са ароматни, а пръстен С е хетероциклен. Вариациите в пръстен С са в
основата на разделението на флавоноидите в подкласове, както следва:
флавони, изофлавони, флавоноли, флавоноли, флавонони, антоциани и халкони (4).
Кверцетин (3, 3', 4', 5, 7-пентахидроксифлавон) принадлежи към
широкия клас на полифенолните флавоноидни съединения. Молекулната
38
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структура на кверцетина е дадена
на фигура 2. Кверцетинът се открива
най-често под формата на гликозид,
което означава, че захарен остатък е
свързан с една от хидроксилните групи на флавона.
Представлява
жълто-оранжев
кристален прах, неразтворим във
вода, добре разтворим в алкохол, ли-

Фиг. 1

Флавоноиди

пиди и органични разтворители. Молекулна маса 302.24 (5).
Кверцетин обикновено се получава
чрез хидролиза на рутин (кверцетин3-рутинозид), естествен флавоноиден
гликозид (13), но може да бъде и синтезиран (11).
Проведено проучване доказва, че
когато клетъчни култури с копър се
подложат на UV-β лъчение, преоблада-

www.nutrend.bg
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɡɚɧɚɛɚɜɹɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɹɡɚ
ɭɫɩɟɲɟɧɫɬɚɪɬɧɚɬɟɠɤɚɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɢ
ɬɚɤɢɜɚɤɨɢɬɨɳɟɫɟɩɨɝɪɢɠɚɬɡɚɜɚɲɟ
ɬɨɩɴɥɧɨɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɫɥɟɞɢɡɬɨɳɚ
ɜɚɳɢɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɢɹ
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ɥɢɧɢɹɡɚɚɬɥɟɬɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɫɩɨɪɬɨɜɟ
ɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɤɚɬɨɜɫɴɳɨɬɨɜɪɟɦɟ
ɫɟɩɨɫɬɚɜɹɚɤɰɟɧɬɜɴɪɯɭɭɧɢɤɚɥɧɢɬɟ
ɫɴɫɬɚɜɤɢɢɤɚɱɟɫɬɜɨɨɬɧɚɣɜɢɫɨɤɤɥɚɫ
Ɂɚɧɚɣɬɟɠɤɢɬɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɫɩɨɪɬɧɢ
ɫɪɟɳɢɢɦɚɱɨɜɟɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɳɢɬɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɫɚɨɬɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚɧɟɨɛɯɨ
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ɜɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɬɚɞɧɟɫɉɴɪɜɚɬɚɫɬɴɩɤɚ
ɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɭɫɩɟɯɧɚɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ
ɢɥɢɫɪɟɳɚɟɞɚɫɟɧɚɦɟɪɢɧɚɣɞɨɛɪɨ
ɬɨɨɬɤɨɟɬɨɫɩɨɪɬɢɫɬɴɬɢɦɚɧɭɠɞɚȺɥ
ɮɚɬɚɢɨɦɟɝɚɬɚɧɚɞɨɛɪɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɫɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɬɨɱɧɢɬɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚɞɨɡɢɪɨɜɤɚɜ
ɬɨɱɧɨɬɨɜɪɟɦɟ

ȼɅȿɁɌȿȼɔȼɎɈɊɆȺ

ɦɭɥɬɢɜɢɬɚɦɢɧɢɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɢɢɦɭɥ
ɬɢɦɢɧɟɪɚɥɢɩɥɸɫɛɢɨɚɤɬɢɜɧɚɤɨɥɚɫ
ɬɪɚɤɨɟɧɡɢɦ4ɛɟɬɚɤɚɪɨɬɟɧɚɥɮɚ
ɥɢɩɨɟɜɚɤɧɚɢɟɤɫɬɪɚɤɬɨɬɝɪɨɡɞɨɜɢ
ɫɟɦɤɢCompress Ecdysterone±ɬɚɣ
ɧɨɬɨɨɪɴɠɢɟɧɚɪɭɫɤɚɬɚɨɥɢɦɩɢɣɤɚ
ɲɤɨɥɚɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɟɧɫɬɚɧɞɚɪ
ɬɢɡɢɪɚɧɟɤɫɬɪɚɤɬɨɬ5KDSRQWLFXP
FDUWKDPRLGHVɫɴɞɴɪɠɚɳɟɤɞɢɫɬɟ
ɪɨɧɛɢɥɤɚɪɚɫɬɹɳɚɧɚɧɚɞɦɟɬɪɚ
ɧɚɞɦɨɪɫɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚɜɩɥɚɧɢɧɢɬɟɧɚ
ɋɪɟɞɧɚȺɡɢɹCompress T.R.T.±ɬɪɢ
ɫɢɧɟɪɝɢɱɧɨɞɟɣɫɬɜɚɳɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢ
ɪɚɧɢɟɤɫɬɪɚɤɬɢ±Ɍɪɢɛɭɥɭɫɬɟɪɟɫɬɪɢɫ
ɊɨɞɢɨɥɚɪɨɡɟɚɌɪɢɝɨɧɟɥɚɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚ
ɧɟɧɢɜɚɬɚɧɚɬɟɫɬɨɪɨɧɢɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɟɧɚɧɚɛɨɥɟɧɟɮɟɤɬ

ɁȺɉɈɑɇȿɌȿɋɊȿɓȺɌȺ
ɁȺɊȿȾȿɇɂ
Ɂɚɩɨɱɧɟɬɟɫɢɥɧɨɧɹɤɨɢɫɪɟɳɢɫɟ
ɪɟɲɚɜɚɬɨɳɟɜɩɴɪɜɢɬɟɦɢɧɭɬɢ
&RPSUHVV%UXWXVɦɨɳɧɚɮɨɪɦɭɥɚɫɧɚɞ
ɫɴɫɬɚɜɤɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɦɨɬɢ
ɜɚɰɢɹɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɬɚɪɟɮɥɟɤɫɢɬɟ
ɢɦɟɧɬɚɥɧɢɹɮɨɤɭɫɬɚɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɜ
ɪɟɞɢɰɚɫɩɨɪɬɨɜɟɢCompress NO Gell
ɳɟɜɢɞɚɞɚɬɫɢɥɟɧɫɬɚɪɬɦɧɨɝɨɜɴɡɞɭɯɢ
ɟɧɟɪɝɢɹɡɚɩɴɪɜɨɬɨɩɨɥɭɜɪɟɦɟ

ɇȺɉɈɅɍȼɊȿɆȿɌɈ
Compress Gladiatorɟɝɨɬɨɜɚɧɚɩɢɬɤɚ
ɤɨɹɬɨɜɢɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɚɩɨɥɭɜɪɟ
ɦɟɬɨɢɜɢɞɚɜɚɧɨɜɢɫɢɥɢɈɬɥɢɱɧɚ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɫɝɪɚɦɚȼɋȺȺɝɪɚɦɚ
ɬɚɭɪɢɧɝɪɚɦɚɪɝɢɧɢɧɢɦɝȺȺɄȽ
Ⱦɨɛɪɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɡɚɩɨɱɢɜɤɚɬɚɟɢ
&RPSUHVVȼɋȺȺɬɚɛɥɟɬɤɢɢɥɢ
ɢɧɫɬɚɧɬɧɚɧɚɩɢɬɤɚɤɚɤɬɨɢCompress
Volkano±ɩɪɨɞɭɤɬɨɬɧɨɜɨɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɡɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɫɬɢɦɭɥɚɰɢɹɧɚɚɟɪɨɛ
ɧɢɬɟɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɚ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ

ȼɔɁɋɌȺɇɈȼəȼȺɇȿ
ɋɅȿȾɆȺɑȺ
ɋɥɟɞɤɚɬɨɫɜɴɪɲɢɫɪɟɳɚɬɚɜɚɲɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚɧɟɟɫɜɴɪɲɢɥɚɫɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
ɫɴɞɢɣɫɤɢɫɢɝɧɚɥɚɟɜɚɠɧɨɞɚɜɴɡ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɢɝɪɚɱɢɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɧɚɣ
ɛɴɪɡɨɁɚɰɟɥɬɚɩɨɥɡɜɚɣɬɟCompress
Creaport±ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɮɨɪɦɢɤɪɟɚɬɢɧɩɟɪɮɟɤɬɧɨɞɨɩɴɥɜɚ
ɳɢɫɟɟɞɧɚɫɞɪɭɝɚɩɥɸɫɝɥɭɬɚɦɢɧɢ
ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɴɝɥɟɯɢɞɪɚɬɢɢ
&RPSUHVV:KH\$PLQRɛɴɪɡɨ
ɭɫɜɨɢɦɢɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɢɨɬɱɢɫɬɫɭɪɨ
ɜɚɬɴɱɟɧɩɪɨɬɟɢɧ

Ɂɚɞɚɛɴɞɟɬɟɜɴɜɮɨɪɦɚɢɜɴɡɫɬɚ
ɧɨɜɟɧɢɞɨɛɪɟɩɨɥɡɜɚɣɬɟCompress
Spectra 22±ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɢɧɟɡɚɦɟɧɢɦɚ
ɮɨɪɦɭɥɚɫɫɴɫɬɚɜɤɢɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɫɜɢɫɨɤɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɧɚ

ɈɮɢɰɢɚɥɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹȺɌɅȺɋɅȺȻɈɈȾ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜɭɥɎɢɥɢɩɆɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟɥȿɦɟɣɥKXEHQRY#SORYQHW
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Ф УНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
Растителен източник

Средно съдържание в
mg/100g продукт

Malus domesticae fructus

ябълка с кора

4.42

Prunus armeniacae fructus

кайсия

2.55

Apis mellifera pollen

пчелен прашец

20.95

Myrtili fructus

черна боровинка

1.03

Vaccinium uliginosi fructus

синя боровинка

3.11

Vitis- idaeae fructus

червена боровинка

14.02

Allii cepa bulbus

лук

13.27

Cameliaе sinensis folia

зелен чай

255.55

Cameliae sinensis folia

черен чай

204.66

Табл. 1

Средно съдържание на кверцетин в 100 грама продукт

ва синтезът на флавоноида кверцетин3-O-β-глюкуронид. Предполага се, че биосинтезът на флавоноиди се регулира
чрез ултравиолетова светлина и тяхното натрупване действа като защита на растенията от нея. (12)
АБСОРБЦИЯ, МЕТАБОЛИЗЪМ И
БИОНАЛИЧНОСТ
Поради хидрофилния характер на
гликозидите се предполага, че само
кверцетин без захарен остатък, или
т.нар. агликон може да преминава през
гастроинтестиналния тракт по пътя
на пасивната дифузия. Проучване, проведено при доброволци с илеостомия,
показва, че кверцетин гликозидите
се абсорбират в тънките черва и абсорбцията им надвишава значително
тази на агликона - 52% от гликозидите се абсорбират срещу 24% за агликона (14). Възможно обяснение на тази
повишена абсорбция, изразена във

високи плазмени концентрации и повишена бионаличност, е улеснението
на гликозидната абсорбция чрез гликолизиране (15) или активен транспорт
(16). Гликолизирането на кверцетин
гликозидите означава β-глюкозидази
да освободят агликона за пасивна дифузия (15). Чревната лактаза показва
специфична активност към флавоноидните гликозиди (17) и нейната
роля в абсорбцията на кверцетин
гликозидите се потвърждава in situ в
модел на интестинална перфузия при
плъхове (18). Активният транспорт
на кверцетин гликозидите включва
натрий - зависим глюкозен транспортер – 1 (14), а ролята на други транспортни протеини като мултилекарствен резистентен протеин – 2 само
се предполага (20). След навлизане на
кверцетин гликозидите чрез активен
транспорт те се хидролизират от
вътреклетъчни β-глюкозидази. След
абсорбцията кверцетинът се мета-

болизира в различни органи - тънките
черва, колона, черния дроб и бъбреците (21). Метаболитните образувания
в тънките черва и черния дроб се дължат основно на фаза 2 метаболизъм
чрез биотрансформиращи ензими и
следователно включват метилирани,
сулфо и глюкурониран форми (22). Разпад на пръстена на агликона се случва
в тънките черва и дебелото черво в
резултат на разбиване на скелетната
структурата на кверцетина и последващо образуване на по-малки фенолни
съединения (21). Проведено проучване
показва, че по отношение на тъканно разпределение на кверцетин при
плъхове и прасета най-високото натрупване на флавоноиди и техните метаболити са открити в белия дроб
(плъх) и свински черен дроб и бъбреци.
Доказано е, че полуживотът на метаболитите на кверцетин е доста висок
- 11-28 часа. Това показва, че при многократна употреба на кверцетин би
могло да се постигне значително ниво
на плазмена концентрация (14).
АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА
КВЕРЦЕТИН
Когато кверцетин (3, 5, 7, 3', 4'pentahydroxyflavone) реагира със свободните радикали, дарява един протон и превръща себе си в радикал, но
в резултат свободният електрон се
делокализира чрез резонанс, правейки
кверцетиновия радикал с много ниска
енергия (23). Три групи в структурата
на кверцетина придават способността на кверцетин да запазва своята
стабилност и обясняват действието
му като антиоксидант, който реагиФиг. 3

Кверцетин
гликозиди

Фиг. 2
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Фиг. 4

Окисление на
кверцетина

ра със свободните радикали: пръстен
В о-дихидрокси групи, 4-оксо група в
конюгация с 2,3-алкени, както и 3- и
5-хидроксилни групи (24). Функционалните групи могат да дарят електрони на пръстените, които увеличават
броя на резонансните форми, в допълнение към тези, създадени от бензолната структура (23).
Кверцетин е отличен антиоксидант ин витро. Във флавоноидното
семейство кверцетинът е най-мощният "чистач" на реактивни кислородни
видове /РКВ/, включително O2•- (25),
както и реактивни азотни видове /
РАВ/ като NO• (26, 27) и ONOO - (28,
29). Драстичното увеличение на РКВ,
известно като оксидативен стрес,
може да доведе до значително увреждане на клетъчните структури.
Реактивни азотни видове действат
заедно с реактивни кислородни видове (РКВ), като увреждат клетките,
което води до нитрозативен стрес.
Антиоксидативният капацитет на
кверцетина се дължи на наличието
на два антиоксидантни фармакофора
в молекулата, които имат оптималната конфигурация за улавяне на свободни радикали - катехолната група

при В пръстена и ОН група в позиция
3 на пръстена AC (30). Кверцетин има
6 пъти по-висока антиоксидантна активност спрямо витамин С и пикочна
киселина (31). Много малко са провежданите проучвания върху антиоксидантния ефект на кверцетин in vivo.
Приемането на добавки, съдържащи
кверцетин в продължение на 28 дни
(един грам дневно), при здрави доброволци води до значително увеличаване на плазмената концентрация
на кверцетин, но не показва полезни
за здравето ефекти по отношение
на рисковите фактори за коронарни
заболявания (32). Тази липса на ефект
може да се обясни с факта, че това
изследване е извършено върху здрави
доброволци, които показват относително ниски нива на оксидативния
стрес и следователно нямат необходимост от допълнителна анти окисидативна защита (37).
Кверцетинът има силен антипролиферативен ефект и инхибира редица свързани с растежа тирозин и серин/треонин кинази. (6, 7, 8, 9, 10)
Изпълнявайки антиоксидантните
си свойства, кверцетин се окислява в
различни продукти. При окислението

на кверцетин се получава кверцетинхинон, който има четири тавтомерни форми, т.е. орто-хинон и три хинонметида, показани на фиг. 3 (33, 34)
Продуктите на окисление като
семихиноновите радикали и хинони
показват различни токсични ефекти
благодарение на способността им
да арелират протеин тиолите (35).
Кверцетин хинонът е много реактивен към тиоли и мигновено образува
съединение с глутатион (34). Това
съединение се нарича глутатхинон.
Когато не е налице глутатион, кверцетин хинонът реагира с други тиоли, например протеин тиоли. Тази
реакция може да доведе до токсични
ефекти като повишаване пропускливостта на мембраната (36) или
да промени функционирането на ензимите, които съдържат SH-група.
(35). Кверцетин хинон индуцирана
токсичност, доказана в много изследвания, но in vivo все още токсичност
не е доказана.
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възстановяване на намален
капацитет на двигателна дейност
Трета част - Етап на асистираща настройка на задържане и
поддържане на функционално възстановяване на лице с проблеми
Д-р Николай Ганчев

РЕЗЮМЕ
Осъществяване на функционално възстановяване на лице с проблеми започва с начален етап на асистираща подготовка. Коректното провеждане на този етап логично подготвя и осигурява оптимално осъществяване на последващ етап на активно терапевтично асистиращо поведение, Ганчев, брой 1-2, „Медицина и
спорт” 40-48 (2013). След приключване на този етап се преминава
към етап на асистираща функционална настройка на задържане и
поддържане на функционално възстановяване на лице с коригирани
проблеми. При провеждане на този етап основна цел е асистиращата функционална настройка да задържи и по възможност да се
оптимизира функционално постигнатият терапевтичен ефект.
В рамките на всички последователни стадии на етапа се прилага специфична функционална двигателна и ментална асистенция.
Описанието на този етап и неговите стадии е предмет на настоящата статия. Провеждането му е логично продължение на
етапа на осъществено терапевтично поведение. Извършената
терапевтична асистираща “настройка“ преминава в постоянна
асистираща “настройка“ на задържане, поддържане и оптимизиране на коригирания функционален капацитет на лицето.

SUMMARY
Stages of functional recovery in cases of restrained motion capacity
The functional recovery of a person with problems begins with an initial stage
of assisted training. The correct organisation of this stage, logically prepare
and provides optimal implementing of the following stage of active therapeutic
assisted behavior. Upon completion of this stage, the next step is to proceed,
in the frame of the stage of retention and maintenance, with functional
recovery of a person with corrected problems When carrying out this
stage, the main objective is to maintain and possibly optimize the functional
recovery progress, based on the achived therapeutic effect. Within the all
subsequent stages of this stage of retention and maintenance of functional
recovery; the specific functional motor and mental assistance is offered. The
description of this stage and its substages is the subject of this article. The
implementation of this stage is a logical continuation of the pervious stage
of therapeutic behavior. Thus; the completed therapeutic assisted "setting" is
transformed into permanent assisted "tuning" of the retention, maintenance
and optimization of person corrected functional capacity:

КЛЮЧОВИ ДУМИ: двигателна дейност /ДД/, функционален капацитет, етапи на функционално възстановяване, функционална асистираща
настройка, лице с проблеми, център по двигателна дейност, функционална реактивация на ЦНС, оперативно съзнание на лице с проблеми,
функционално реактивиращо движение, временно ментални репери на очакване, поведение на равновесие.
KEY WORDS: Motor control, functional capacity, stages of functional recovery, functional assisted setup, person with problems, motor control center, functional
reactivation of CNS, operative consciousness of a person with problems, functionally reactivating movements, temporary / mental benchmarks of expectation,
behavior of equilibrium.

В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ
ОСНОВНА ЦЕЛ Е ПОВЕДЕНИЕ НА
РАВНОВЕСИЕ КЪМ СЕБЕ СИ, КЪМ
ХОРАТА, С КОИТО СМЕ В КОНТАКТ, И
СЪС СВЕТА, КОЙТО НИ ЗАОБИКАЛЯ
Ние, хората, сме функционално и
ментално /адекватни и двигателно/
оперативни, когато се намираме в
оптимален функционален капацитет. С други думи, имаме поведение
на равновесие. Поведението на равновесие е интегративен отговор,
който се характеризира с ментални
и двигателни компоненти. От една
страна, с изградена възможност за
поддържане на симетричен, днами42
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чен, бипедален екилибриум по отношение на земната повърхност. От
друга страна, в рамките на поява и
проява на поведение на равновесие
изработваме и осъществяваме адекватно отношенията си с хората, с
които по една или друга причина сме
в контакт. Когато вследствие на
намален функционален капацитет се
оказваме в положение на лица с проблеми, се достига до трансформация
на нашето поведение, което вече не
е в равновесие. Ето защо, вече като
лица с проблеми имаме променено
поведение на равновесие и се нуждаем от функционално възстановяване.
Функционално възстановяване /ментално и двигателно/ на установен

намален капацитет се постига, преминавайки през определени последователни взаимосвързани етапи. Основната цел е достигане и възможна
оптимизация на променен, бипедален динамичен екилибриум на лице с
проблеми по отношение на контакт
с земната повърхност и в ментален
и двигателен аспект.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕТАП НА
АСИСТИРАЩА ФУНКЦИОНАЛНА
НАСТРОЙКА НА ЗАДЪРЖАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Етапите, през които едно
лице с проблеми е необходимо
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да премине с цел функционално
възстановяване на намален капацитет на двигателната му дейност, бяха дефинирани в Ганчев,
брой 1-2, „Медицина и спорт”
40- 48, (2013). Въвеждането в
етапите поставя началото си с
обективно, инструментално установяване на нивото на намален функционално капацитет. На
тази база се изработва и предлага адекватно асистиращо поведение на различни специалисти
към лицето с установени проблеми, определено от професионалната им компетентсност. От
началния контакт с лицето с проблеми поведението на специалистите е коректно да еволюира.
Началото се поставя в рамките
на асистиращото/анализиращо
поведение, преминаващо постепенно в активно/терапевтично
асистиращо. Като логично развитие по отношение на постигнат
ефект на корекция на установен
функционален капацитет на лице
с проблеми, постепено се преминава в активно асистиращо/настройващо поведение. По този
начин се постига възстановяване
на поведението на равновесие /и
ментално, и двигателно/ на лице
с проблеми.
Стадии на етап на продължителна, пасивна и активна асистираща настройка на функционално възстановяване
Като последователност и
в структуриран вид стадиите
на този етап бяха представени, Ганчев, брой 1 2, „Медицина
и спорт” 40- 48, (2013). В настоящата статия тези стадии ще
бъдат разгледани по-разширено.
Поради практическото им значение и приложение в реалната
практика илюстрацията им в детайли, на определени примери и
реални ситуации с лица с коригирани проблеми ще бъде представена отделено, придружена от
снимков материал.
При намален функционален капацитет на лицето с проблеми
възстановяването му до определено ниво се извършва на базата
на асистираща настройка. Това
преставлява продължителен процес на функционално наново обучение на възможно коригирания
медикаментозно и/или опера44
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тивно контрол на елементите
на ДД на лице с проблеми. Основна цел е постигането на ефект
на метаболитна и/или анатомична реконструкция, проявен върху
контрол на елементите на ДД.
Този ефект е резултат от приложена адекватна оперативна интервенция или медикаментозна
асистенция. В стадиите на етапа, който разглеждаме, основна
цел е постигнатият ефект да
бъде задържан и по възможност
функционално оптимизиран.
Трябва да бъде отчитано, че
независимо от степента и произхода на структурно/функционалните проблеми на дадено лице,
то те винаги намират своето
директно и индиректно отражение върху контрол на елементите на ДД. Ето защо основна
характеристика на този етап,
която присъства и във всички
негови последователни взаимносвързани стадии, е желанието
да бъде постигната възможна
функционална оптимизация на
контрола на елементите на ДД
на лице с проблеми. По-конкретно, достигане на функционална
оптимизация на всички, възможно установени /на базата на
инструментален анализ/ и коригирани /медикаментозно и/или
оперативно/ настъпили проблеми с контрол на позата в бипедален динамичен екилибриум,
в координация на движенията
/най вече изразена като походка/
и свързана манипулация на обекти в пространството с горните
крайници.
СТАДИИ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
а/ Ранен, въвеждащ , начален
стадий на функционално възстановяване на двигателната дейност на лицето.
При провеждане на планирана, оперативна интервенция,
най-ранната част на този въвеждащ стадий на функционално възстановяване на двигателната
ДД на лицето поставя началото
си при постепенно извеждане от
анестезия, още в операциония
театър на операционата маса.
Започва постепенно подготовка
на начална под контрол инстру-

ментална вертикализация на лицето. Осъществява се независимо дали лицето с проблеми е било
подложено на оперативна смяна
на става, на леща, оперативно
асистирано раждане, остраняване на малигнени образувания,
оперативна корекция на съдови
проблеми, оперативна корекция
на хронифицирани функционални
проблеми на стомашно-чревния
тракт и т.н. Особенно важно е
да бъде осъзнато и отчитано, че
при всички хронични фактори,
довели в една или друга степен
до определено намален функционален капацитет на лице с пролеми, всичко се отразява върху, от
една страна, менталното равновесие на лицето, а, от друга
страна, на реорганизация на контрола на елементите на ДД. В
резултат цялостното поведене
на равновесие на лицето е променено.
Като процес за провеждането на функционалното възстановяване е особено важен фактът,
че след осъществена, независимо
каква по обем, оперативна терапевтична асистенция, ЦНС на
лицето с коригирани проблеми,
изведено от анастезия, “се събужда“ и “реактивира функционално“
при осъществена анатомична
реконструкция. При тази функционална реактивация“ ЦНС отчита постъпване на “променена“
/и количествено, и качествено/
проприоцептивна информация.
Това се отнася и за обща информация /за цялостна схема на тялото/, и за локална /постъпваща
от възможно структурно/анатомично възстановения статус
на отделен орган и/или система.
Ето защо, още преди извеждане
от оперативния театър и преминаване на лицето с коригирани оперативно проблеми, в състояние на оперативно съзнание
/за време и пространство/ е желателно да се започва в рамките на начален стадий “пасивна“
настройка от обучени за целта
специалисти по ДД. След извеждане на лицето с проблеми от операциония театър и достигането
на състояние на оперативно съзнание /за време и пространство/
се преминава към въвеждащ /постепенно стабилиращ/ стадий

на неговата ментална и задълбочаване на неговата двигателна
настройка, инициирана пасивно.
Още на нивото на този стадий
се планира, изработва и постепенно започва осъществяване на
план на функционална асистенция
на лицето с проблеми. Този план
отчита и покрива всички аспекти на двигателна и ментална
функционална настройка с крайна цел - коректна ресоциализация
на лицето с проблеми на базата
на достигнато възможно поведение на равновесие.
ДВИГАТЕЛНА, АСИСТИРАЩА
НАСТРОЙКА, ИНИЦИРАНА ПАСИВНО
ОЩЕ В ОПЕРАЦИОНИЯ ТЕАТЪР
При извършена планирана оперативна асистенция /структурна подмяна на колянна или коленни
стави/ още след привършване на
оперативните действия е желателно да се започне приложение
на пасивно асистирано “функционално реактивиращо движение“,
флексиращо и ротационно в глезенната, колянната и бедрената
става. Приложението на тези
асистиращи, наложени “функционално реактивиращи движения,
наподобяват
координационни
движения, естесвено осъществявани по време на походка, които
ЦНС планира, осъществява и контролира. Изпълняват се с /бавна
скорост и /в малки по амплитуда
обеми. Освен това е желателно
по хода на “линията на походката“ на плантарната повърхност
на долните крайници да се започне нейното функционално “пасивно реактивиране“. Осъществява се на базата от поредица,
последователни във времето и
пространството „движения на
дозирано приложен последователен натиск“, концетриран по „линията на походката.
Тези прилагани “движения на
дозирано осъществяван натиск“,
когато лицето се намира в хоризонтален контрол на позата,
всъщност имат за цел да заместят подаването на постоянна
информация, която ЦНС по принцип очаква да получи в бипедален
динамичен екилибриум при контакт на плантарната повърхност със земята. По този начин,

като “заместват“ реалната ситуация при естесвен контакт
на плантарната повърхност на
долните крайници със земната
повърхност, осъществявана по
време на походка, тези “функционално реактивиращи движения“
асистират в “събуждането“ и
във “функционалното реактивиране на ЦНС, преди да се пристъпи към процес на постепенна
функционална вертикализация в
бипедален динамичен възможно
симентричен екилибриум. Направените расъждения са частична
илюстрация на подход на асистирана адаптация на ЦНС към променената проприоцептивна информация, достигаща ЦНС след
проведена оперативна интервенция. На практика се предлага
и осъществява функционална асистираща реактивация на ЦНС.
Всички тези асистирано “функционално реактивиращи движения”
в ставите и по плантарната повърхност се осъществяват от
подготвен за целта специалист
по асистенция на ДД.

постепенна функционална вертикализация на лицето в динамичен
бипедален екилибриум. Впоследствие, в рамките на осъществяване на двигателни програми се
извършва асистираща настройка на контрол на елементите
на ДД. По-конкретно към системата, върху която е приложено
оперативното
терапевтично
асистиращо поведение. Двигателните програми се прилагат
под формата на изпълнение на
подходящи двигателни задачи.
Примери ще бъдат конкретно в
детайли разгледани и илюстрирани в следваща статия. В рамките на двигателни програми
достигането и функционалната
регулация на вертикализацията
на лицето във възможен симетрично динамичен бипедален
екилибриум се осъществява на
базата на инструментална асистенция. Тази асистенция може да
бъде комбинирана с медикаментозни и други подходи на базата
на естесвено влияещи фактори
/известни като физикални /светлина, въздух и вода.

ДВИГАТЕЛНА, АСИСТИРАЩА
НАСТРОЙКА СЛЕД ИЗВЕЖДАНЕ
ОТ ОПЕРАЦИОНИЯ ТЕАТЪР

МЕНТАЛНА АСИСТИРАЩА
НАСТРОЙКА

След осъществена оперативна асистенция и извеждане от
оперативния театър се провежда инструментално функционален анализ на коригираното
състояние на функционалния капацитет на контрол на елементите на ДД. Извършването на
функционално инструментален
функционален анализ има значение
в две посоки. От една страна, да
покаже обективно до каква степен предложената и осъществена оперативна “терапевтична“
асистенция е планирана и реализирана до ниво желан структурно-възстановяващ резултат. От
друга страна, да демострира реално достигнатото състояние
на нивото реконструиран функционално капацитет на лицето с
коригирани оперативно проблеми. Това е особено важно, защото обективно инструментално
установеното, постоперативно
състояние е основа, от която да
се планира и започне активен и
пасивен процес на въвеждаща,

След извеждане от анастезия и идването на пълно оперативно съзнание за време и пространство на лице с коригирани
проблеми веднага паралелно с
двигателна се започва и ментална асистираща настройка.
Осъществява се под формата на
зрително-словесен контакт от
подготвени специалисти. В началото на въвеждане в ментална
настройка основна цел е да се
постигне задържане, затвърждаване и по възможност оптимизиране на получения кредит на
доверие, въз основата на който
е получено съгласие за осъществяване на оперативна интервенция. Началото на ментална асистираща настройка е определено
насочено и към лицето с проблеми, и към неговите близки хора.
Провежда се с основна цел лицето с коригирани проблеми и неговите близки да бъдат уверени, че
предложената и вече осъществена оперативна асистенция е дала
очаквани и желани резултати. В
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персонален контакт се търси да
се постигне успокоение в лицето и близките му, че оперативната намеса е преминала според
очакванията. Като въвеждане в
ментална настройка е задължително да бъде проведен разговор
в присъствие на специалистите,
осъществили предложената оперативна намеса. Разговорът с
близките на лицето с проблеми е
определящ елемент в менталната настройка. Начинът и структурата на проведения разговор
е основа на адекватна ментална
асистенция, която определно
влияее и на двигателната аситенция. Особено внимание се
обръща на факта, че хората от
близкото обкръжение са и средата, която в бъдеще ще асистира
постоянно, за поддържане и оптимизация на цялостния функционален капацитет на лицето с
възможно коригирани проблеми.
Това на практика се разглежда
като важен, дори в определен
случай определящ , елемент на
генералната ментална асистираща настройка по пътя на ментално равновесие. В резултат на
коректно проведена, ментална и
двигателна настройка, се достига до относителна функционална /и ментална/ вертикализация
във възможен бипедален динамичен екилибриум. Това означава
постигане на определено ниво на
възможно поведение на равновесие.
б/ Задържащ и утвърждаващ
стадий на постигнато ниво на
функционално възстановяване на
двигателната дейност на лицето.
От момента на функционално постигната и затвърдена
инструментално
асистирана
функционална
вертикализация
на лицето се поставя началото
на този стадий. Постигната е
относителна стабилизация /и
ментална, и двигателна/ на контрол на позата в динамичен бипедален екилибриум. Основна цел
на този стадий е задържане и
утвърждаване на постиганатата възможна относителна функционална симетрия на контакт
на плантарната повърхност на
долните крайници със земната
повърхност в динамичен бипе46
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дален екилибриум. На практика
в рамките на изпълнение на план
на функционална асистенция на
лицето с проблеми се осъществява контролиран процес на
преминаване от относителна
в оперативна функционална симетрия на контрол на позата
в бипедален екилибриум като
отговор на константна сила на
земно притегляне. Особенно внимание в този стадий е насочено
към асистенция на функционално
“отново обучение“ на процеса на
инициация на първа стъпка от
начален бипедален екилибриум в
различно направление. Осъществява се в рамките на специфично
планирана и приложена двигателна програма от специалисти по
ДД, Ганчев, брой 4, „Медицина и
спорт” 18-23 (2010). В рамките
на изпълнение на план на функционална асистенция се осъществяват ефективни контролни
срещи на лице с коригирани възможно проблеми и екип от специалисти по двигателна дейност.
В рамките на тези срещи се изпълнява специфична програма на
функционално възстановителни
мероприятия.
КОНТРОЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ
АСИСТИРАЩИ ПРЕГЛЕДИ
Основна цел, която се постига с коректното планиране и
ефективното осъществяване на
на контролни функционално асистиращи прегледи, е подреждане
в съзнанието на лицето с коригирани проблеми структуриран
план на постоянна функционална
асистенция. Тези контролно-функционални асистиращи прегледи
имат структурно-функционално
значение за ефективна, продължителна ментална и двигателна
асистираща настройка на лице с
коригирани проблеми и средата
около него. По този начин на подредена, планирана периодичност
на срещи се изграждат временно
ментални репери на очакване лицето да бъде настройвано като
музикален инструмент. Този процес, съдържащ елементи на очакване, от своя страна допълнително мобилизира съзнанието на
лицето с коригирани проблеми.
Постепенно се появява и проя-

вява усещане, че има разбиране
и още по-важно осъществява се
подход и реални начини за ,,постоянна адекватна функционална асистенция“, предложена от
страна на специалисти с професинална компетентност и етика,
на които може да се разчита.
Именно чрез възможно усилване на чувстото “да се разчита“
на компетентостта на специалисти, с които лицето осъществява регулярен, планиран, адекватен контакт, се постига не само
задържане, но оптимизиране на
постигнатия ефект върху начално установен функционалено
променен капацитет. По този
начин непрекъснато провежданата настройка присъства постоянно ментално в съзнанието на
лицето с коригирани проблеми.
Този факт запълва със съдържание понятието функционална
асистенция за въстановяване на
поведение на равновесие. Този
подход от своя страна благоприятства допълнително поява и
проява на желание в лицето, на
оптимизиране на осъществяващия контрол на елементите на
ДД. Поставено в такива условия,
едно лице с коригирани проблеми, е мотивирано в много по-голяма степен, коректно да приема медикаментозно асистиращо
“лечение“. Определено такова
мотивирано лице има адекватно поведение по време на осъществяване на двигателната си
асистенция /пасивна и активна/
в рамките на прилаганите двигателни програми.
в/ Поддържащ и оптимизиращ
стадий на постоянна асистираща /пасивна и активна/ функционална настройка на лицето.
Основна цел на този стадий
е продължаващо поддържане и
опитмизиране на постигната
възможна функционална симетрия на контакт на плантарната повърхност на долните крайници със земната повърхност в
бипедален екилибриум. Очаквано
в началото на този стадий е
достигането до възможен функционален екилибриум и в двигателен, и в ментален аспект. На
практика е протекъл процес от
възможна анатомична до оптимална функционална реорганиза-

ция на увредени в една или друга степен органи и/или системи
на лице с коригирани проблеми.
Като основна цел в този стадий
е продължаващо поддържане и
дори опит за функционална оптимизация на постигнатите резултати на корекция на установения функционален капацитет.
По този начин се постига желана
ресоциализация на лицето с коригирани проблеми до определно
възможно ниво на поведение на
равновесие. За всяко лице и отделен случай в рамките на изпълнението на план на постоянна
функционална асистенция се провеждат специфично разработени
двигателни програми, включващи ментална и двигателна функционална настройка с цел оптимизация в следните направления.
Лицето с проблеми да достигне ниво на възможно автономно
обслужване на ежедневната си
двигателна дейност /контрол на
елементите на ДД/. В този смисъл вниманието е съсредоточено
в оптимизация на така наречените умения да се придвижва в
пространството, да осъществява комуникация, да възприема
и интерпретира света около
себе си. Всички тези мероприятия, осъществявани в рамките
на функционална настройка, водят до изграждане на определено
адекватно ниво на социализация
на лицето с коригирани проблеми. В следваща статия стадиите
на този етап ще бъдат представени, илюстрирани със снимков
материал на конкретни случаии
след планирана и проведена оперативана асистенция на лице с
коригирани проблеми.
СТРУКТУРА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Провеждането на етап на
асистираща настройка на задържане и поддържане на функционално възстановяване, включващ
всички стадии, е желателно да
бъде планиран и осъществяван в
специфична за целите структура
- център по двигателна дейност,
Ганчев, 1-2, „Медицина и спорт”,
40- 48, (2013). Планирането и реализацята на ментална и двигателна асистенция се осъщест-

вява основно от специалисти по
двигателна дейност с биологичен
и инженерен профил. В рамките
на отделните стадии на етап на
асистираща настройка на задържане и поддържане за функционално възстановяване се провеждат специфични мероприятия в
колаборация със специалисти по
ортофония, физикална медицина, кинезитерпия, социална насоченост и т. н. От началото на
първия контакт със специалист,
което дадено лице е пожелало
/или му е предложено/ да сподели
проблемите си, всички мероприятия представляват въвеждаща
асистираща подготовка за функционално възстановяване. Този
етап продължава, колкото е необходимо във времето. Етапът
се счита за завършен с обективно установяване на функционална /ментална и двигателна/ готовност на лицето с проблеми,
осъзнато да приеме предложено
решение за медикаментозна и/
или оперативна асистенция.
Като специфичен подход, предложение и вземане на решение за
осъществяване на оперативна
асистенция е определено сложно
и отговорно, Ганчев, 3- 4, „Медицина и спорт” (2013). Такова
решение се планира и предлага
от екип от специалисти. Аргументира се и илюстрира по съответен начин като адекватно,
на установеното ниво и причина
за поява и достигане на намален
функционален капацитет на лицето с проблеми.
ЛИЦЕ С УСТАНОВЕНИ
ФУНКЦИОНАЛНИ /МЕНТАЛНИ
И ДВИГАТЕЛНИ/ ПРОБЛЕМИ
ФУНКЦИОНАЛНО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА,
А НЕ РЕХАБИЛИТИРА
Въпреки че все още в професионалната литература е използвано понятието “рехабилитация“,
този термин не съдържа в себе
си функционален смисъл. Още повече се използва, и то коректно,
в областта на архитектурата
по отношение на интериор и екстериор на сгради. По принцип
е смислено и коректно да се използва термин функционално възстановяване, а не рехабилитация
на лице с проблеми. Логичното

обяснение е, че още от самия начален визуално/словесен контакт
с лицето, в рамките на адекватно поведение се предлага и започва функционално асистиращо
възстановяване /структурно и
ментално/ на настъпили остри
или хронични промени в органи
и системи. Цялото поведение на
специалисти, с които лицето с
проблеми навлиза в контакт, е
определено от поставяне и осъществяване на основна цел, от
функционална асистенция до възможна функционална настройка,
на променено поведение на равновесие.
Още по-функционално неадекватен е термин, или така наречена “предоперативна рехабилитация“. Всъщност, ако приемем,
че под термина рехабилитация
се прави опит да се възприема
функционално
възстановяване,
то тогава се разбира защо този
термин е функционално неадекватен. По принцип не е възможно
да се планират, предлагат и още
повече осъществат каквито и
да е мероприятия, преди инструментално да бъде установено дадено лице има ли функционални
проблеми и ако има, какви са те
по произход и как се отразяват
на функционалния капацитет.
Не е възможно да осъщесвяваме
функционална настройка на система, без да имаме обективна
информация какво е нейното моментно работно, функционално/
оперативно състояние. Не може
да се провежда възстановяване в
рамките на асистираща функционална настройка, без да знаем
защо и върху какво.
Определено важно е да бъде
осъзнато и от различните специалисти, и от лицата с проблеми
и техния антураж, че не съществуваща директна зависимост
между мероприятия, извършени
преди осъществяване на медикаментозна и/или оперативна
терапевтична интервенция и
структурата /като продължителност и интензивност/ на
етап на асистираща настройка
на задържане и поддържане за
функционално възстановяване. И
това е факт по следните причини.
Първият, въвеждащ начален
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етап на асистираща подготовка,
е специфичен по характеристиката си на начално въвеждане в необходима асистенция. Ето защо
и оттам е различен по продължителност и по интензивност.
Неговата продължителност не
подготвя етап на асистираща
настройка на задържане и поддържане за функционално възстановяване. Предхождайки, логично
подготвя етапа на активно терапевтично поведение. Осъществените мероприятия в началния
етап на асистираща подготовка оказват влияние на осъществяване на медикаментозна и/
или оперативна терапевтична
интервенция. Оказват влияние
на структурата /продължителността, интензивността, обема на използваните оператвни
техники/ на етапа на активно
терапевтично поведение. От
друга страна, при коректно отношение към лицето с проблеми,
с цел възможното му функционално възстановяване, не търсим да
подготвим скъсяване или някакво
фиксиране на времетраене на
етап на асистираща настройка
на задържане и поддържане за
функционално възстановяване. И
този подход важи за всичките му
стадии.
Намаленият
функционален
капцитет на хората ги превръща
за определен период или завинаги
в лица с проблеми. При коректното планиране и провеждане на
етапите на функционално възстановяване на намален капацитет
на хората не можем и не търсим
комерсиална зависимост. Евентуално може да се търси скъсяване
на престоя в рамките на първия
начален стадий веднага след оперативна намеса в болнично заведение, но данни и изследваниая
показват, че това не се получава
(Silkman and McKeon 2012). Още
повече, в цитираната работа се
показва, че при “изписването“ на
така наречена “предоперативна
рехабилитация“ не се установява ефект върху състоянието
на лица с проблеми, преминали
оперативна асистенция. /The
results of this review indicate that
preoperative rehabilitation likely
had no true treatment effect/ Поконкректно казано, не се устано48
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вява статистическа зависимост
между изписани мероприятия
преди оперативна асистенция и
състоянието на лицата с проблеми след осъществяването й. /For
all outcomes, none was consistently
favorable
toward
preoperative
rehabilitation./ По този начин
остава съвсем неясно защо се
предписва и извършва “предоперативна рехабилитация“.
ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЛИЦЕ С ПРОБЛЕМИ
Основна цел на коректно
предложение и приложение на
функционално възстановяване е
предлагането и осъществяването на компетентна функционална /ментална и двигателна/ асистенция в рамките на възможно
опитимално поведение на всички
специалисти, ангажирани в процеса. По този начин се достига
и до желаната цел на постигане
на функционална, възможна ресоциализация /и двигателна, и ментална/ на лицето с проблеми и
неговото възможно адекватно
поведение на равновесие. Винаги
трябва да се отчита, че при постепенно развитие на процеси,
които са довели до намаление
на функционалния капацитет на
лице с проблеми, контролът на
елементите на неговата ДД постепенно е “функционално адаптирана“. Тази адаптация е към
развилите се с времето анатомо физиологични /или структурно функционални/ патологични
изменения. По този начин медикаментозната и/или оперативната асистенция на практика
до възможна степен само “реконструира“ анатомично, опредлено засегнати органи и/или цели
системи в организма на лицето с
проблеми. От изложеното става
ясно, че “променената функционалност“ на хората се нуждае от
насочена “асистираща функционална настройка“. Основна цел
е да се коригира настъпилата
“функционално адаптирана“ организация на контрол на елементите на ДД. От друга страна
особено важно в етапа, предмет
на настоящата статия, е, че се
осъществява “постоянна коригираща асисистираща настройка“

на постъпващата проприоцептивна информация към ЦНС. Този
подход намира своето приложение в рамките на двигателни
програми. По този начин ЦНС постепенно доколкото е възможно
“реинициализира и адаптира подаването“ на команди към ефекторните системи, отговорни за
контрол на елементите на ДД. И
едва когато този процес на функционална реинициализация на подавани команди постави своето
начало и бъде задържан, можем
да си позволим да говорим, че е
постигната, и то винаги до известна степен, функционална
настройка на установен намален
капацитет на лице с коригирани
проблеми.
И с това подходите за функционална асистенция не завършват, а
само променят съдържанието си.
Винаги с основна цел поддържане и
възможна функционална оптимизация на контрол на елементите на
ДД на лице с проблеми. Двигателното и менталното възстановяване на поведение на равновесие
на лица с коригирани до възможна
степен проблеми е желателно да
бъде провеждано едновременно.
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Тестове за изследване на
аеробните възможности при
елитни футболисти
Проф. Вихрен
Бачев, дн

Гл. ас. д-р
Любомир Петров

РЕЗЮМЕ
Футболът се разглежда като предимно аеробен спорт с наличие
на чести усилия с различна интензивност и продължителност.
Подобряването на аеробната издръжливост води до нарастване
интензивността на играта, на изминатото разстояние по време
на мач, на броя на спринтовете. Оценяването на ефектите от специфични тренировъчни натоварвания по отношение на аеробните
възможности на футболистите може да бъде постигнато чрез
използването на комплекс от лабораторни и теренни тестове. От
групата на лабораторните тестове най-перспективен метод е
определянето на лактатния праг, който е по-чувствителен показател за влиянието на тренировките върху аеробните възможности
на футболистите в сравнение с VO2max. Тъй като лабораторните
тестове за измерване на VO2max не са достатъчно специфични, се
препоръчват съвременни теренни тестове с добра валидност и
надеждност. В настоящия обзор накратко е разгледан и методът
на анализ на вариабилността на сърдечната честота като метод
за изследване на футболисти.

SUMMARY
Aerobic fitness tests for elite athletes
Soccer is regarded as an aerobic sport that includes frequent bouts of
activity. Improvement of aerobic endurance leads to an increase in the
intensity of the game, in the distance covered during a match and in the
number of sprints. Evaluation of the effects of specific training load on
the aerobic capacity of the soccer players can be achieved by means of
a battery of laboratory and field tests. In the group of laboratory tests
the most promising method is the determination of the lactate threshold,
which is a more sensitive indicator of the effect of training on aerobic
capacity of players compared to VO2max. Since laboratory tests to
measure VO2max are not sufficiently specific contemporary intermittent
field tests with a good validity and reliability are recommended. In this
review heart rate variability is briefly discussed as a research method
in football.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Елитни футболисти, аеробни тестове, вариабилност на сърдечната честота.
KEY WORDS: Elite soccer players, aerobic tests, heart rate variability.

Преобладаващите метаболитни
процеси по време на футболен мач
са аеробните и футболът се разглежда като предимно аеробен спорт с
наличие на чести и краткотрайни
високоинтензивни усилия [28]. Аеробната система е основният доставчик на енергия по време на футболен
мач [15]. Максималната кислородна
консумация (VO2max) представлява
горната граница на възможностите
на организма да консумира кислород и
може да бъде увеличена чрез аеробни
тренировки [43].
Кислородната консумация по време на мач е средно около 70% от
VO2max [15]. VO2max на футболистите e между 50-75 ml.kg-1.min-1, като
при вратарите е малко по-ниска (5055 ml.kg-1.min-1) [48]. В сравнение със
състезатели от спортовете за издръжливост, елитните футболисти
имат добър, но не изключителен аеробен капацитет [50].
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Данните показват, че крайните
защитници и полузащитниците има
по-високи стойности на VO2max в
сравнение с другите играчи – т.е.
налице са адаптации в аеробната
издръжливост в зависимост от позицията [43]. Освен това играчите
от елитни отбори имат по-големи
аеробни възможности в сравнение с
играчите от „неелитни“ отбори.
Установяването на стойности на
VO2max над 60 ml.kg-1.min-1 в елитни
отбори подсказва наличието на праг ако аеробните възможности на даден
играч се намират под този праг (60
ml.kg-1.min-1), малко вероятно е той
да играе успешно [44]. Както посочва
Tumilty [50], стойност на VO2max от
порядъка на 60 ml.kg-1.min-1 е адекватна дори при игра с по-висока интензивност, но не е сигурно, че е оптимална.
През последните години се препоръчва по-голямо внимание към раз-

витието на аеробния капацитет на
футболистите. Тренировките за развитие на аеробната издръжливост
водят до нарастване интензивността на играта, на изминатото разстояние по време на мач, на броя на
спринтовете и на времето на игра с
топката [32]. Освен това аеробният
метаболизъм улеснява възстановяването след повтарящи се интензивни
натоварвания [33, 42].
Reilly [43] обобщава целите на
функционалната оценка във футбола
по следния начин:
1. Установяване на изходното
ниво на всеки играч в отбора.
2. Установяване на индивидуалните силни и слаби страни.
3. Осигуряване на информация на
играчите за нивото на физическата
им годност.
4. Оценяване на ефектите от
специфични тренировъчни натоварвания.

Тези цели по отношение на аеробните възможности на футболистите могат да бъдат достигнати чрез
използването на комплекс от лабораторни и теренни тестове [23].
ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ
Измерването на VO2max чрез максимални спироергометрични тестове
позволява точна оценка на капацитета за доставка на кислород на работещите мускули, но този параметър
самостоятелно не е достатъчно специфичен за оценка на адаптационните промени при футболистите [39].
Друг съществен метод за анализ на
аеробните възможности на играчите е определянето на лактатния или
вентилаторния праг [43]. Тези прагове са по-чувствителни по отношение
на установяване на ефекта на тренировките върху аеробната издръжливост на футболистите в сравнение с
VO2max [30].
При използването на традиционните тестове за измерване на
VO2max се очертава един основен
проблем – аеробната мощност, определена по този начин, не отразява някои специфични аспекти на
активността в условията на мач
[39]. Обикновено протоколите на
максималните тестове са с постоянно натоварване, докато при футбола активността е променлива, а
успехът зависи от способностите
на играча да извършва много кратки
и високо интензивни действия [16].
Комплексният характер на спорта
налага изработването на протоколи,
които да симулират структурата
на активността по време на футболен мач и да имат висока корелация
с аеробния капацитет, характерен за
играта [39]. Налице са опити за лабораторни тестове, които отчитат
спортната специфика на футбола,
като например методиките, предложени от Thatcher and Batterham
[49] и Drust et al. [29], които обаче
са усложнени с необходимостта от
предварителен анализ на движението, използването на немоторизиран
тредмил и са много продължителни.
Спироергометричното определяне
на VO2max е свързано с наличието на
скъпа апаратура в специализирани и
оторизирани лаборатории. При липса на такива условия могат да се приложат субмаксимални индиректни
тестове за преценка на VO2max, които също позволяват относителна
оценка на аеробните възможности

на футболисти [1, 4, 40, 41]. В тези
случаи се препоръчва използването на
допълнителни индиректни кардиореспираторни показатели.
ТЕРЕННИ ТЕСТОВE
Поради високата цена и ограничената специфичност на лабораторните тестове през последните
години нараства броят на теренните тестове, чиито протоколи
съответстват на активността на
футболистите по време на тренировка и мач [26].
Многоетапен фитнес тест (multistage fitness test). Совалковият тест е
създаден от Leger и Lambert в началото на 80-те години [37]. Това е сравнително популярен тест за непряко
получаване на VO2max, който е бил
използван и за оценка на футболисти
[27]. Редица изследвания показват,
че има известна липса на съответствие между VO2max и резултатите
от теста [25, 31, 46, 47]. Освен това
този тест не отразява точно активността по време на мач, тъй като не
включва периоди на възстановяване
между совалките, поради което може
да не е достатъчно подходящ за
оценка на ефекта от тренировката
при елитни футболисти [39].
Като по-подходящи през последните години се наложиха т. нар. интермитентни тестове.
Интермитентен тест с възстановяване Йо-Йо (Yo-Yo intermittent
recovery test). Създаден е от известния датски физиолог Йенс Бангсбо
(Jens Bangsbo) в началото на 90-те
години [13]. Тестът се състои в совалково пробягване на дистанция от 20
метра, като на всеки 40 метра има
възстановителен период от 10 секун-

ди. Скоростта на пробягване на разстоянието от 20 метра се контролира от звуков сигнал и постепенно
се повишава (фиг. 1). Тестът е максимален, т.е. до отказ на изследваното
лице. Измерваната величина е общото разстояние в метри, пробягано по
време на теста. Интермитентният
тест с възстановяване има две нива
[14]. При първото ниво се стартира с
по-ниска скорост на бягане, която нараства по-умерено в сравнение с второто ниво. Изборът на нивото на
теста за изследване на футболисти
зависи от тяхната тренираност,
както и от етапа от подготовката
им [24].
Предимствата на интермитентния тест с възстановяване са многобройни [35, 36, 38]:
висока възпроизводимост и надеждност;
резултатите от теста са тясно свързани с постиженията по време на футболен мач;
корелира с интензивните натоварвания по време на мач;
може да се използва за оценка
на сезонните промени във физическия
капацитет;
показва разликите между играчи на различни позиции;
позволява
диференцирането
между елитни играчи и такива със
средни способности.
Интермитентен фитнес тест
30-15 (30-15 intermittent fitness test).
Създаден е от M. Buchheit през 2000
г. [18]. Състои се от 30-секундни совалкови бягания с периоди на възстановяване от 15 сек. За първите 30 секунди скоростта е 8 км/ч, след което
се увеличава с 0.5 км/ч на всеки 30 секунди [19]. Играчите трябва да бягат
напред и назад на разстояние от 40
Фиг. 1

Йо-йо
тестът
може
да се
провежда
с няколко
футболисти
едновременно.
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Фиг. 2

Схема на
трасето при
интермитентния
фитнес
тест
30-15.

метра с ритъм, определян от предварително записан звуков сигнал. В
средата на разстоянието и на двата
края на полето има 3-метрови зони,
където състезателят може да коригира скоростта на бягане (фиг. 2). Играчите трябва да направят колкото
се може повече совалки, т.е. тестът
е максимален, до отказ. По формула
се изчислява VO2max. Тестът отразява както аеробната функция, така и
анаеробния капацитет (чрез т. нар.
резерв на анаеробната скорост). Резултатите от този тест могат да
послужат за индивидуализиране на
интервалната тренировка при отборните спортове [18].
Все още нуждата от тестове,
които точно отразяват не само физиологичните характеристики, но и
специфичните умения във футбола,
не е задоволена [39]. Налице са някои
нови обещаващи методики като
теста на Hoff [34] и тестовете
“Loughborough” на Ali et al. [10], в които е включена и игра с топката.
ВАРИАБИЛНОСТ НА СЪРДЕЧНАТА
ЧЕСТОТА
Мониторингът на сърдечната
честота е метод със съществено
значение за оценка на физиологичните реакции по време на тренировка
и състезание, в това число и във футбола [9, 12]. През последните години
приложението на този метод значително се разшири чрез въвеждането
на анализа на вариабилността на
сърдечната честота при спортисти
[8].
Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) отразява както
промените в мигновената сърдеч52
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на честота, така и осцилациите на
последователните RR интервали от
електрокардиограмата [22]. Показателите на ВСЧ позволяват разграничаване на влиянието на двата дяла
на вегетативната нервна система
върху сърдечната регулация и отразяват симпатовагалния баланс. Изследванията на спортисти с този метод
са предимно при представители на
спортове за издръжливост [11]. Нарастването на парасимпатиковите показатели на ВСЧ е общоприет белег
на подобрени аеробни възможности
под влияние на тренировката [20,
21].
При спортисти, трениращи за
издръжливост, в сравнение с нетренирани лица, времевите и честотните параметри на ВСЧ показват преобладаване на парасимпатиковите
влияния върху сърдечната честота
и отслабване на симпатиковите въздействия [2]. Аналогичен резултат
се наблюдава при сравняване на ВСЧ
при елитни футболисти и играчи,
прекратили спортносъстезателната си дейност [45]. Анализът на ВСЧ
при три групи футболисти (елитни,
неелитни и бивши), изследвани през
различни периоди от подготовката
им, показва, че парасимпатиковите
времеви параметри са значително
по-високи при активните футболисти, в сравнение с бивши играчи [6].
Високите честоти от спектъра на
ВСЧ (парасимпатиков показател),
изразени в абсолютни единици, са
значително по-високи при елитните
футболисти в сравнение с бившите
и по-високи при неелитните футболисти в сравнение с бившите [5]. В
същото изследване се установява, че
високите честоти в нормализирани

единици са по-високи при елитните
в сравнение с бившите футболисти,
но и че липсват разлики между трениращите футболисти и бившите
играчи. Тези резултати могат да се
обяснят с времето на изследването
при неелитните футболисти - активния състезателен период. Тренировъчното или състезателното
натоварване предизвиква усилване на
симпатиковата стимулация и намаляване на парасимпатиковия тонус [17],
което вероятно води до сближаване
на симатовагалния баланс на неелитните футболисти с този на бившите играчи. Елитните футболисти са
били изследвани през преходния период, което е спомогнало за изявяване
при тях на доминиращите вагусови
влияния върху сърдечната регулация.
Тези данни водят до извода, че при
прилагането на ВСЧ за изследване на
футболисти и интерпретация на резултатите трябва да се има предвид
интензивността на тренировъчните натоварвания през съответния
период от подготовката им [3]. Анализът на ВСЧ може да се използва и за
оценка на умората във футбола [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните изследвания показват, че високото ниво на аеробните
възможности е от съществено значение във футбола. Оптимизирането на
тренировъчния процес до голяма степен зависи от функционалната оценка
на тези възможности. За целите на
тяхното измерване са налице утвърдени лабораторни и теренни тестове. От анализа на научната литература от последните години може да
се направи изводът, че в момента от
групата на лабораторните тестове
най-перспективен метод е определянето на лактатния праг. Теренните
тестове имат предимства при измерването на аеробната издръжливост, специфична за футбола, като
за препоръчване е използването на
интермитентния тест с възстановяване. Вариабилността на сърдечната
честата е перспективна методика за
анализ на влиянието на тренировъчните натоварвания за развитие на издръжливостта върху симпатовагалния
баланс при футболисти. При избора на
тестове трябва да се има предвид и
непрекъснатата поява и развитие на
нови методики за оценка, насочени
към отразяване на специфичните физиологични характеристики и умения
на футболистите.
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Остеоартроза – същност и
курортно лечение

Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева, дм

РЕЗЮМЕ
Разглежда се същността на остеоартрозата като често срещано заболяване с голяма клинична и социално-икономическа значимост. Акцентира се на курортното лечение с различни подходящи
класове минерални води, на калолечението, а така също и на морското климатобалнеолечение през топлото полугодие. Заключава
се, че курортното лечение повлиява благоприятно клиничните
прояви на болестта и подобрява функционалния капацитет на
болните. То се понася добре от пациентите и е предпочитано
профилактично и лечебно средство.

SUMMARY
Osteoarthrosis: Nature and resort treatment
The art of osteoartrosis as often meeted disease with wide clinical- and
social economical meaning is discussed. There are recommended a health
resort treatment with suitable mineral waters, muddy therapy, so as an
seaside climatetherapy during the warm half of the year. In the closing of
the article is written, that the health resort treatment influence very well the
clinical symptoms of the osteoartrosis and improve the patients functional
capacity. The health resort treatment have a preference for prophylaxis and
rehabilitation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остеоартроза, курортно лечение, минерални води, калолечение, морско климатобалнеолечение.
KEY WORDS: osteoartrosis, health resort therapy, mineral waters, muddy therapy, seaside climate and balneologikal therapy.

Остеоартрозата /ОА/ е дегенеративно ставно заболяване, което се предизвиква от структурни нарушения на ставния хрущял с
последващо разрастване на костна тъкан /остеофити, субхондрална остеосклероза/. Заболяването
води до хронична инвалидизация,
поради което икономическите
разходи на тези пациенти са големи. Появява се във втората половина на живота. Над 80% от
хората над 60 години и значителен брой спортисти в млада
възраст имат рентгенови данни
за ОА на различни стави – коленни, тазобедрени, на гръбначния
стълб и ръцете, а 20% от тях са
с изразена болка и ограничение на
ставните движения /Зл. Коларов,
2010/. Механичното натоварване
на ставите, както и физическите
натоварвания при спортисти и
при професии на тежкия физически труд /носачи, миньори, т.н./
водят до ранно разрушаване на
ставния хрущял. Наднорменото
тегло и затлъстяването причиняват голямо натоварване на
носещите стави /коленни, тазобедрени, лумбо-сакрален дял на
гръбначния стълб, глезенни, стави
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на стъпалата/. Установено е, че
естрогенните хормони имат протективно действие върху ставния хрущял, а липсата им улеснява
увреждането му, поради което
честотата на ОА е по-голяма при
жени след менопауза. Болестите
на щитовидната жлеза и възпалителните ставни заболявания /ревматоиден артрит, псориатричен
артрит, хронични реактивни артрити и др./ водят до увреждане
на ставния хрущял, поради което
тези болни развиват и ОА. Някои
медикаменти, напр. кортизоновите препарати увреждат ставния
хрущял. Клинически заболяването
се изявява с болка в увредената
става, която се засилва при физическо натоварване и намалява
при покой. Налице е и скованост
сутрин след събуждане и след периоди на обездвижване. Ставната болка е метеоротропна – тя
се засилва при промяна на времето. Може да се появи и спазъм на
мускулатурата около засегнатата
става. Във фазата на активиране
на заболяването се явява оток
на ставата, който се съпровожда от болка, затопляне и силно
ограничени движения в засегна-

тата става. От спондилартроза
страдат около 60% от болните,
гонартрозата засяга около 40%,
а коксартрозата - 10% от пациентите. ОА е една от водещите
причини за инвалидизация на възрастните и на лицата, занимаващи се активно със спорт, поради
което се определя като сериозно
социално-значимо заболяване.
ДИАГНОЗА НА ОА
Рентгеновото изследване определя рентгеновия стадий на
болестта. Основните рентгенологични белези са: стеснение на
ставната междина, склероза в
субхондралната кост, остеофити
– засилено костно разрастване в
областта на ставните ръбове,
образуване на кисти в подлежащата кост. При напреднали стадии
на болестния процес може да се
установят деформации, сублуксации или свободни тела в ставите
/ставни мишки/, както и пълно заличаване на ставната междина.
Ставната ехография /артросонографията/ е модерен диагностичен метод, който установява наличието на вътреставен
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и околоставен оток, оценява
синовията, както и наличието,
големината и активността на
остеофитите. Дава възможност
за откриване на дискретни количестна оток в ставата, сухожилните влагалища и бурсите, както
и преценка на лигаменти и инсерции.
Параклиниката при ОА обикновено е в норма. В стадия на
активиране на ОА може да се установи ускорена РУЕ до 35- 40 мм.
Съществуват и маркери за ранно
откриване на костно-ставната
деструкция, но у нас те се прилагат ограничено.
КУРОРТНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ОА
ИЗИСКВА
1. Точна диагноза и анализ на клиничните прояви на болестта
– болка, скованост, ограничения, функционален капацитет
на ставата и на болния.
2. Определяне на локализацията,
стадия и типа на протичане
на болестта.
3. Изясняване наличието на реактивен синовит, който е противопоказание за провеждане
на курортно лечение.
4. Индивидуален, диференциран и
комплексен подход спрямо конкретния пациент.
5. Съобразяване с придружаващите заболявания /сърдечносъдови, неврологични, обменно-ендокринни и др./.
Цели на курортното лечение на
ОА
1. Облекчаване на болката и сковаността чрез подобряване на
кръвооросяването и трофиката на ставата.
2. Подобряване функцията на засегнатата става, респективно на качеството на живот на
болните.
3. Профилактика или забавяне на
деструкцията на ставния хрущял чрез коригиране на рисковите фактори /физическо натоварване, наднормено тегло,
ставни деформитети/.
ЛЕЧЕНИЕ НА ОА С МИНЕРАЛНИ
ВОДИ
Слабо минерализирани минерални води.
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Те се прилагат широко чрез
външно балнеолечение, при което основна роля има температурният им фактор със своето
трофично и физикотермично
релаксиращо действие. Съдържащият се често в тях флуор оказва специфичен ефект на костния
обмен, като ги прави подходящи
за питейно лечение при наличие
на остеопороза /флуор от 1,5 до
8 mg/l/. Слабо минерализираните минерални води могат да се
прилагат под формата на вани,
басейни, душове, подводен душов
масаж, джакузи. Най-широко се
използват минерални вани с температура 37 – 38° С, с продължителност 6-15 мин., 10-12 процедури на лечебен курс. Питейните
дозировки са по 20 ml/kg телесна
маса, разпределени на 6 приема
дневно, лечебен курс 15-20 дни.
Балнеологични курорти, профилирани за лечение на ОА, са: Велинград, Баня, Панагюрско, Баня,
Карловско, Старозагорски минерални бани, Бургаски минерални
бани, Хасковски минерални бани,
Девин и др.
РАДОНОВИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ
Оказват изразен специфичен
ефект, изразящ се в биостимулиращо и болкоуспокояващо действие, подобряват обменните и

трофичните процеси на ставите.
Радоновите вани с концентрация
1,5 kBq/l водят до понижаване
на деструктивните явления в
хрущялната тъкан и повишаване
на неспецифичната резистентност на организма /В. Едрева и Д.
Кръстева, 2000/. Ванното лечение се прилага с температура на
водата 37 - 38° С, 5 - 15 минути,
10-12 процедури, на два дни един
ден почивка.
Радонови минерални бани
има в Момин проход, Наречен, Велинград – Чепино, Павел баня, Добринище и др.
СЕРОВОДОРОДНО-СУЛФИДНИ
МИНЕРАЛНИ ВОДИ
Тези минерални води водят
до увеличаване на кръвообръщението на синовиалната обвивка
на ставата, образуването на синовиална течност и подобряват
храненето на хрущялната тъкан. Сярната съставка на водата
може да премине през кожата и
да участва в сулфомукополизахаридния обмен в изграждането на
хондроитинсулфат А и С /В. Едрева и Д. Кръстева, 2000/. Под
тяхно действие се подобрява метаболизмът на колагенните фибрили и междуклетъчното вещество на съединителната тъкан.
При наличие на болков синдром

при ванното лечение се използват
щадящи дозировки: концентрация
Н2S до 50 mg/l, температура 36 37 ° С, 6 – 10 min, през ден, 10 - 12
процедури. При пълна ремисия на
заболяването се прилага концентрация на Н2S до 250 – 300 mg/l,
температура не по-висока от 37
-38°С , на два дни един ден почивка, 12-14 процедури.
С добър резултат широко се
използват слабо минерализирани
сулфидни бани в Кюстендил и Сапарева баня.
ХЛОРИДНО-НАТРИЕВИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ
Те оказват дразнещо, хиперемиращо, подобряващо трофиката на ставата действие. Вани с
концентрация 60g/l увеличават
макроергичните фосфорни съединения в клетките на интактни
животни, което говори за стимулиране синтеза на АТФ /В. Едрева,
2000/. Имат болкоуспокояващо,
противовъзпалително, хипосензибилизиращо, повишаващо защитните механизми действие. Ваните се прилагат с температура
36 - 38° С, 10 - 20 минути, на два
дни един ден почивка, 12 - 15 процедури.
ЙОДНО-БРОМНИ МИНЕРАЛНИ
ВОДИ
При
балнеолечението
към
действието на солените вани се
добавя и влиянието на биологично
активните съставки J и Br, които
се резорбират лесно през кожата
и лигавиците и в малки количества могат да окажат ефект върху съдовата система на кожата
и ставния апарат. Правят се с
температура 37° С , 5 - 15 минути, през ден, за лечебен курс 12 - 15
процедури. Препоръчва се използването на такива минерални води
в Шкорпиловци.
КАЛОЛЕЧЕНИЕ
Представлява ефективен терапевтичен метод за лечение на
ОА. Оказва изразено хиперемиращо действие в дълбочина на тъканите и с по-голяма продължителност благодарение на голямата
топлоемкост и малката топлопроводимост на калта при много

добра поносимост. Разчита се
на специфичния й ефект и биологично активните й инградиенти.
Под действие на лечебната кал
или само на нейни водноразтворими компоненти /екстракт/ се
увеличават сулфатираните мукополизахариди в ставния хрущял,
резорбираната сяра през кожата
се свързва с тях /Д. Кръстева,
2000/. При неактивирана артроза
са подходящи по-високи температури – 38 - 42° С до 44° С за апликации и 38° С за вани. Препоръчват се и по-ниски температури
на калта – 38 - 42° С, а не 44° С с
оглед възстановяване на трофичните процеси, свързани с нарушена функция на симпатикусовата
нервна система и капилярното
кръвообръщение на синовиалната
обвивка и костната епифиза. Калелектрофореза при ОА се прилага с двата електрода с температура 38 - 44° С, големина на тока
0,05 – 0,06 mA/см2 , 10 – 20 min, 12
– 15 процедури. С калта или нейни
продукти може да се прилагат диадинамофореза, амплипулсфореза,
ултрафонофореза.
У нас калолечение се прилага в
калолечебните курорти Поморие,
Балчишка Тузла, Марикостиново,
Варна и в някои от балнеолечебните курорти: Кюстендил, Сапарева
баня, Бургаски минерални бани, Павел баня и др. Лечебен
ефект
има и луголечението под фомата
на компреси или чрез електрофореза.
При провеждане на SPA, топлолечение и калолечение не трябва да се допуска преохлаждане на
организма /лоши метеорологични
условия, морски къпания/. Горещите кални процедури, парафино-,
луголечението и други хипертермални процедури са противопоказани при остеопороза и наличие
на псевдокисти.
МОРСКО КЛИМАТОБАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ
Климато-морелечебните процедури оказват общо неспецифично
въздействие върху организма с повишаване на резистентността на
организма, на защитно приспособителните механизми и локално положително въздействие върху ставите. При болните с ОА те трябва да
се провеждат през топлите месеци

на годината на места, защитени
от ветрове. Препоръчват се слънчево-въздушни бани по индивидуални схеми на морския бряг, пясъколечение и процедури с морска вода.
Ваните с морска вода са ефективни
с температура 37 - 38° С, 5 - 15 min,
всеки ден, седмично с един или два
дни почивка, 12-14 процедури. Морски къпания могат да се допуснат
при пълна ремисия на заболяването, при температура на морската вода над 25° С, за кратко време
/3 - 5 min/, задължително съчетани
с движение /плуване, игри/. Температурният фактор на морската
вода е рисков за преохлаждане на
организма.
В курортна обстановка за лечение на ОА се прилага още електро-,
светлолечение, лазертерапия, SPA
и топлолечебни процедури, кинезитерапия и масаж.
В заключение бихме могли да
обобщим, че ОА е често срещано
заболяване с голяма клинична и социално-икономическа значимост.
Курортното лечение повлиява
благоприятно клиничните прояви
на болестта и подобрява функционалния капацитет на болните. То
се понася добре от пациентите и
е предпочитано профилактично и
лечебно средство.
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VI медицински симпозиум на УЕФА
02-05 март 2014 г., Мадрид
Д-р Бисер Бочев

VI медицински симпозиум
УЕФА
02-05.03.2014 г., Мадрид
Д-р Бисер Бочев

От 2-ри до 5-ти март 2014 г. в Мадрид се
проведе VI медицински симпозиум на УЕФА,
като събитието бе под патронажа на Испанската футболна федерация и УЕФА. Медицинските симпозиуми на УЕФА се провеждат
веднъж на 4 години. Главната тема този път
бе еволюцията.
В програмния си доклад д-р Мишел Д'Ог –
председател на Медицинската комисия на
ФИФА И УЕФА, очерта еволюцията във всички
компоненти на работата на футболния лекар.
• Еволюция във футбола, свързана с повишаване на скоростта и претренираността на
състезателите.
• Еволюция в концептуалното разбиране на
мускуло-скелетните травми.
• Еволюция в отношенията и ролята на медицинския екип в отбора.
• Еволюцията в профилактиката на травмите и заболяванията на футболистите.
• И не на последно място – еволюция в начините и методите за борба с допинга.
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Активно се работи за изготвяне на „биологичен профил“ на състезателя.
В научната програма на симпозиума бяха
засегнати практически всички аспекти на работата на футболния лекар и екип. Понастоящем отговорът на ключовия за треньора въпрос – "Ще може ли той да играе в неделя?", се
базира на мултидисциплинарен подход, оценка
и изготвяне на индивидуална програма за отделните състезатели.
Особено интересно бе участието в симпозиума на президента на Испанската футболна
федерация - г-н Вилар, както и на Висенте дел
Боске, Серхио Рамос и Давид Вия. Всички те подчертаха важната роля на медицинските екипи
за тяхната кариера.
От българска страна в VI медицински симпозиум на УЕФА участваха д-р Валентин Матев председател на Медицинската комисия на БФС,
и д-р Бисер Бочев - лекар на националния отбор
по футбол и член на Медицинската комисия на
БФС.

