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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

РЕЗЮМЕ

Тенис лакътят представлява асептично възпаление вследствие хро-
нични микротравми и претоварване на м. екстензор карпи радиалис 
бревис. Честа находка при спортове с ракета и натоварвания на 
ръцете като тенис, скуош, гимнастика, акробатика, фитнес и вди-
гане на тежести. Може да бъде причина за намалени постижения, 
а лечението е продължително. Лечението на страданието включва 
редица консервативни мерки, при неповлияване се налага оперативно 
лечение. При спазване на правилна техника на натоварване и възста-
новяване заболяването може да бъде избегнато.

SUMMARY

Tennis elbow treatment

Tennis elbow is chronic aseptic inflammatory condition due to repetitive 
microtrauma and overloading of the extensor carpi radialis brevis muscle. This 
pathologic condition could be frequently seen in racquet sports and in sports with 
functional overload of the elbow, such as tennis, squash, gymnastics, acrobatics, 
fitness and weight lifting. It can be a cause of lower sport results, and the treatment 
is usually prolonged. The treatment includes a number of conservative options, but 
if conservative treatment fails, surgery is indicated. By using correct technique of 
loading and restoring, the disease can be avoided.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Тенис лакът, асептично възпаление. 
KEY WORDS: Tennis elbow, aseptic inflammatory.

Лечение на тенис лакът

Проф. д-р Пламен Кинов, дмн

ВЪВЕДЕНИЕ

Болката в областта на лате-

ралния епикондил е описвана под 

различни имена: периостит, тен-

динит на m. extensor carpi radialis 

brevis (ECRB), епикондилоалгия, ра-

диален епикондилит, но най-често 

използваните термини в литера-

турата са тенис лакът или лате-

рален епикондилит. (Waseema и 

съавт., 2012). През 1873 г. Runge 

описва за първи път това забо-

ляване, като го представя като 

„крампа на писателя“. Терминът 

тенис лакът е въведен от Morris 

през 1882-ра, но Momberg през 

1910 г. описва за първи път в де-

тайли това състояние (Goldie, 

1964). То представлява асептично 

възпаление вследствие хронични 

микротравми и претоварване 

на ECRB, като се ангажира прок-

сималната инсерция на мускула 

(фиг. 1). Екстензорните сухожи-

лия на пръстите, m. extensor carpi 

ulnaris и m. extensor carpi radialis 

longus също могат да бъдат за-

сегнати. (Vaquero-Picado и съавт., 

СъавтоСъавтори:  Г. П. Георгиев, И. Расим, С. Паскалева 

2016). Това заболяване е свързано 

с постепенно засилваща се болка 

от външната страна на лакътя. 

Най-често се засягат пациентите 

във възрастта между 30 и 50 го-

дини, като с еднаква честота се 

среща при мъже и жени. (Chard и 

Hazleman, 1989).

Латералният епикондилит 

може да бъде следствие на трав-

ма, но най-често се свързва с 

феномена на претоварване при 

дейности, които изискват пов-

тарящи се проно-супинация на 

предмишницата при пълна ек-

стензия на лакътя. Други фак-

тори за появата му са свързани 

с дегенерация на сухожилията и 

нарушаване на локалното кръ-

воснабдяване на мускулите и су-

хожилията в областта. Често в 

покой няма болка, но при т.нар. 

Фиг. 1
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

“екстензорна активност” болка-

та се появява отново. Най-чес-

то засегнати са някои професии 

като машинописци, художници, 

музиканти, електротехници, ме-

ханици и др. (Vaquero-Picado и съ-

авт., 2016; Schwarzman и съавт., 

2017) При спортисти е находка 

при спортове с ракета и нато-

варвания на ръцете като тенис, 

скуош, гимнастика, акробатика, 

фитнес и вдигане на тежести. 

Често пъти е причина за нама-

лени постижения, а лечението е 

продължително.

Първоначално състоянието е 

описано при пациенти, практи-

куващи тенис, и засяга около 1-3% 

от популацията. Повече от 50% 

от непрофесионално занимаващи-

те се с тенис имат това заболя-

ване. В противовес само 5% от 

професионалните играчи стра-

дат от латерален епикондилит. 

Играчите на други спортове като 

бадминтон и скуош също могат 

да бъдат засегнати. При спорту-

ващите оплакванията се дължат 

на неправилно изпълнение на бек-

хенд, малък захват на ракетата, 

прекалено натегната корда на ра-

кетата и играта с мокри и тежки 

топки. (Ho и съавт., 2007)

КЛИНИЧНА КАРТИНА И 
ДИАГНОСТИКА

При прегледа най-често се ус-

тановява увеличена чувствител-

ност и болка при палпация в об-

ластта на латералния епикондил, 

засилваща се при проно-супинация 

на предмишницата. Характерен 

за зоболяването е тестът, при 

който се предизвиква болка при 

екстензия на китката срещу съ-

противление, както и „тестът 

на облегалката на стола“.

От образната диагностика 

рентгенът влиза в употреба по-

скоро за изключване на други па-

тологични състояния на лакътя, 

като в редки случаи може да се 

забележат малки калцификати в 

началните места на мускулите 

разгъвачи на китката. Ехография-

та може да даде по-точни данни, 

визуализирайки началното място 

на мускула и евентуално задебеля-

ване на тъканите около сухожили-

ето в резултат на възпалителния 

процес (фиг. 1). Най-точна оценка 

може да се направи посредством 

ЯМР. Той предствя задебеляване 

на проксималната инсерция на 

мускула с нарастване на сигнала в 

T1 и T2. (Waseema и съавт., 2012)

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Консервативното лечение 

на тенис лакътя вкючва меди-

каментозна терапия с НСПВС и 

аналгетици, апликация на кор-

тикостероид локално, покой, 

криотерапия, акупунктура, ки-

незитерапия, физикална терапия 

включваща ултразвук, йонофо-

реза, дълбоката транзверзална 

Фиг. 2

Фиг. 3 Фиг. 4
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фрикция, ударновълнова и лазер 

терапия, мануална терапия, ком-

плекс от упражнения, укрепващи 

мускулатурата и др. Носенето 

на епикондиларен бандаж също е 

част от консервативното лече-

ние. (Schwarzman и съавт., 2017)

Физиотерапията и кинезите-

рапията заемат съществен дял 

в лечението на тенис лакътя. 

Приложението им започва още в 

острата фаза или непосредстве-

но след поставяне на диагнозата 

с цел намаляване на болката и 

продължава в ранния и късния сле-

доперативен период с цел възста-

новяване обемите на движение, 

функционалността на ставата, 

профилактика на контрактурите 

и възстановяване на мускулната 

сила. В различните етапи се из-

ползват специфични комбинации 

от описаните по-горе средства 

чрез изготвяне на индивидуални 

рехабилитационни програми (фиг. 

3 и фиг. 4).

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Когато консервативно лече-

ние е с изчерпан потенциал, се 

преминава към хирургично ле-

чение, което може да стане по 

открит метод, перкутанно или 

атроскопски. По-малко от 10% от 

пациентите се насочват към опе-

ративно лечение (фиг. 5). Индика-

циите са: неуспех на консерватив-

ното лечение с продължителност 

не по-малко от 6 мес.; наличие на 

екстра артикуларен калцификат; 

наличие на множествени обла-

сти на болезненост в областта. 

(Coonrad и Hooper, 1973). 

Nirschl и Petrone през 1973 г. оп-

исват за първи път хирургичното 

лечение на латералния епиконди-

лит с 97,7% добри и отлични ре-

зултати, като при 85,2% от слу-

чаите пациентите се завръщат 

към активна спортна дейност. В 

литературата са описани множе-

ство хирургични техники: ексци-

зия на зоната на болезненост и 

аблация на общото екстензорно 

начало по Garden; операция на 

Hohmann, при която се освобож-

дават началните залавни места 

на екстензорите от латералния 

епикондил; денервация по Кaplan 

на аrt. humeroradialis. Най-популар-

ната техника при това заболява-

не е тази по Boyd и McLeod, при 

която се отстраняват всички 

възможни причини за това заболя-

ване. Тя включва ексцизия на прок-

сималната част на lig. annulare, 

освобождаване на инсерцията на 

екстензорите, ексцизия на бур-

сата в областта и екцизия на 

синовията на art. humeroradialis. 

Описани са още артроскопска 

и перкутанна техника (фиг. 6). 

(Garrett и Duncan, 1988; Labelle и 

съавт., 1992).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тенис лакътят е често сре-

щано заболяване, дължащо се на 

хронично претоварване най-вече 

на проксималнато залавно място 

на m. extensor carpi radilais brevis, 

предизвикващо микроруптури, 

които зарастват с непълноцен-

на тъкан, в резултат на което 

настъпва асептично възпаление, 

оток и болка. Оставено без лече-

Фиг. 5 Фиг. 6

ние, заболяването хронифицира 

и може да доведе до значител-

ни ограничения на ежедневните 

дейности и нарушаването на ка-

чеството на живот, а при про-

фесионални спортисти и до лоши 

спортни резултати.
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: „щракаща” лопатка, остеохондром, скапуларна дискинезия.
KEY WORDS: “snapping” scapula, osteochondroma, scapular dyskinesia.

Щракаща лопатка при 

остеохондрома на косталната 

повърхност

РЕЗЮМЕ

„Щракаща” лопатка е синдром, предизвикващ нарушаване на дви-
жението между лопатката и задната гръдна стена. Етиологията 
на „щракащата“ лопатка е различна, като предразполaгащите фак-
тори са скапуларна дискинезия, бурсит, претоварване и перискапу-
ларни лезии, най-честата от които е остеохондромът. Предста-
вяме случай на 16-годишно момче с клинична картина на „щракаща“ 
лопатка. Пациентът се оплаква от ограничение в движението на 
лопатката, „щракане“ и болка при движение на раменния пояс. Про-
вежданото до момента периодично консервативно лечение е без 
особен резултат. Направената КТ с 3D реконструкция демонстри-
ра екзостоза на вентралната повърхност на лопатката с харак-
теристика на остеохондром, деформираща ребрата и белия дроб. 
Откритата резекция е метод на избор при симптоматични лезии. 
Постоперативният период е насочен предимно към възстановява-
не обема на движение. 

SUMMARY

“Snapping” scapula due to osteochondroma of the bone surface

“Snapping” scapula is a syndrome causing impairment in scapula-
thoracic movement. The etiology of “snapping” scapula varies, and 
the predisposing factors are scapular winging, bursitis overload and 
periscapular lesions, most common of which is ostreochondroma. We 
present a case of 16-year-old boy with clinical presentation of “snapping” 
scapula. The patient complains of movement restriction, “snapping” and 
pain during shoulder movement. Up to now, the periodical conservative 
treatment has led to no improvement. A CT exam with 3D reconstruction 
demonstrated bone exostosis of the ventral surface of the scapula, with 
characteristics of osteochondroma which deforms the ribs and lungs. 
Open resection is the method of choice in symptomatic lesions. The 
postoperative period has been mainly focused on early recovery of the 
range of motion.

Д-р Калин 

Михов

Д-р Светослав 

Добрилов 

СъавтоСъавтори: М. Загоров, М. Маринов, Г. Ненова 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Синдромът на „щракаща“ лопатка 

се характеризира със звучно „щракане“ 

или „пукане“ на лопатката при дви-

жение, особено над главата. Точният 

термин за това е крепитация. Звукът 

се получава при триене на меки тъкани 

между лопатката и гръдната стена. 

Тези тъкани може да са бурса, сухожи-

лие или мускул. В редки случаи причина 

за щракането може да е екзостоза от 

косталната повърхност на самата ло-

патка, фрактури на ребра или други ти-

пове тумори. В болшинството от па-

циентите находката е остеохондром. 

Остеохондромите са бенигнени тумо-

ри, които се локализират най-често в 

метафизите на дългите кости. Локали-

зации в лопатка също са описани, макар 

и по-рядко, около 3,2% от всички случаи 

на остеохондрома (5). Остеохондроми-

те нарастват симетрично с костното 

израстване, но обикновено спират след 

настъпване на костна матурация. При 

нарастване след този период, позити-

виране на симптоматика и наличие на 

хондрална „шапка” над 2 см е редно да 

се отхвърли малигнизиране. Основно 

средство за диагностика си остава 

компютърната томография с възмож-

ност за триизмерна реконструкция и 

дигитална субтракция на крайника. ЯМР 

влиза в съображение при съмнение за ме-

котъканна компонента, предизвикваща 

импинджмънт.

Проучвания посочват, че често 

няма точна причина за развитието 

на „щракаща“ лопатка. Понякога това 

може да се дължи на промяна във фор-

мата или извивката на лопатката и 

повтарящите се движения. Нарушени-

ята  в обема и типа на движението на 

лопатката се дефинират като скапу-

ларна дискинезия.

  

КЛИНИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Касае се за 16-годишно момче с оп-

лаквания в лявата лопатка от дълго 

време, като интезитетът им се заси-

лил последната 1-2 години. Първоначал-

ните оплаквания са свързани с дискрет-

но “щракане“ в лопатката при абдукция 

на крайника. Постепенно щракането за-

честило до степен на заклещване в кон-

кретна позиция и затруднение в движе-

нието. Болковият симптом се засилил 

пропорционално с нарастване на щра-

кането. Паралелно с това се появява и 

козметична деформация с повдигане на 

лопатката.

Клиничният преглед показва видимо 

повдигане на медиалния ръб на лопат-

ката и асиметрия в стоежа на двете 

скапули. Обемът на движение е силно 

затруднен над 90° и съпроводен с рота-

ция на крайника и доловимо „щракане“ 

на лопатката до момента, в който па-

циентът сам намества лопатката си в 

без болкова позиция (фиг. 1).

Направената КТ демонстрира ха-

рактерна костна формация по медиал-

ния ръб на лопатката с форма на гъба. 
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Прави впечатление съпътстващата 

деформация на ребрата и компресия 

на белодробния паренхим, макар паци-

ентът да няма дихателни оплаквания 

(фиг. 2).

Оперативната интервенция се из-

върши под обща анестезия. През лон-

гитудинален параскапуларен достъп се 

достигна до ромбоидната мускулатура. 

Посредством разцепване в простран-

ството между ромбоидния и трапецо-

видния мускул, с оглед запазване на функ-

цията, се достигна до вентралната 

повърхност на лопатката. Формация-

та лесно се отпрепарира от околната 

бурса и субскапуларен мускул. С осцили-

раща фреза се прекъсна формацията 

в основата й (фиг. 3). Макроскопският 

вид съответства на остеоходрома без 

признаци на малигнена трансформация. 

Не се визуализира ерозия на подлежащи-

те ребра, а само задебелена субскапу-

ларна бурса в резултат на абнормното 

триене.

Постоперативният период включ-

ва пасивна кинезитерапия за срок от 

една седмица и постепенно активно 

натоварване след този срок.

ДИСКУСИЯ

Първото описание на „щракаща“ ло-

патка е направено от Boinet през 1867 

г. на 19-годишен мъж с ограничение в 

движенията на лопатката. Оттогава 

в литературата се посочват спора-

дични случаи на болезнена скапуларна 

остеохондрома с формиране на голяма 

бурса (1). Нормално в 6% от лопатките 

може да се намери израстък в супероме-

диалния ъгъл , известен като „туберкул 

на Лушка“ (2 ). Формирането на големи 

бурси при остеохондрома се дефини-

рат като „екзостозис бурсата“, тер-

Фиг. 1

Клиничен изглед на пациента с остеоходром.

Фиг. 2

КТ образ на остеохондрома по вентралната повърх-

ност на лопатката с притискане и разместване на 

ребрата и белодробният паренхим. 

мин, използван от Orlow (9). 

Остеохондромът е най-честият до-

брокачествен костен тумор с честота 

в популацията от 3% и 1/3 от всички 

доброкачествени костни тумори. Ска-
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пуларната му локализация е под 3% от 

случаите. Общата характеристика на 

тумора включва костна маса с различна 

големина, изградена от спонгиозна кост-

на тъкан и покрит от хрущялна „шапка“ 

с дебелина до 15 мм (5). Остеохондроми-

те обикновено са асимтоматични. Оп-

лакванията настъпват при нараства-

не на костната маса (обемен процес), 

триене и ерозиране на съседни костни 

структури, бурсит и др. Симптомати-

ката се дължи на триене и инфламация 

на мускулатурата, сухожилия , формация 

на псевдоаневризма , фрактура или дори 

малигнена трансформация (3, 6, 7). 

При симптоматичен пациент 

хирургичното лечение влиза в съо-

бражение. Преглед на литературата 

относно скапуларната локализация на 

остеохондрома показва, че повечето 

лезии са разположени по скапуларния 

екватор, докато тези, произхождащи 

от краищата, са с по-голяма туморна 

маса (11). Нерядко остеохондромът 

като причина за скапуларна дискине-

зия и „щракане“ остава неразпознат 

и пациентът бива лекуван погрешно 

(11). Тези тумори обикновено биват 

лекувани оперативно, изключение в 

случаите с незавършен костен растеж 

в зоната на формацията. Оператив-

ните техники могат да се разделят 

в три групи: с мускулна дезинсерция, 

запазващи мускула и ендоскопски. В на-

шия случай сме използвали щадящата 

мускула техника, преминавайки през 

интервала между ромбоидния и тра-

пецовидния мускул. Автори като Forst 

, Sivananda и Chillemi предпочитат 

дезинсерция на посочените мускули 

и реинсерцията им след резекция на 

остеохондрома (3, 8, 12). Това според 

нас е значително по-травмираща тех-

ника, която забавя рехабилитацията 

на една дискинетична мускулатура. 

Някои автори посочват възможност 

за миниинвазивни/артроскопски тех-

ники за отстраняване на туморната 

маса, предимствата на които се из-

тъкват малката мускулна дисекция и 

теоретично по- бързото възстановя-

ване (11). Противно, Kwon препоръчва 

откритата техника с възможност 

за обширна визуализация на тумора и 

възможност за премахване на цялата 

костна маса, респективно механична-

та причина за симптоматиката (10). 

Липсва единен рехабилитационен 

протокол и са налице вариации от не-

забавно движение в пълен обем до имо-

билизация за 3 седмици. Крайният резул-

тат при всички техники е отличен в 

рамките на 6-12 месеца (13, 14).

Нашият пациент, лекуван с откри-

та техника, достигна пълно възстано-

вяване на обема на движение при липса 

на всякаква болка и „щракане” за срок от 

2 седмици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представяме рядък случай на при-

чина за „щракаща“ лопатка и съпът-

стваща скапуларна дискинезия. Инте-

ресното при конкретния пациент е 

деформацията на гръдната стена с 

изместване на ребрата и белодроб-

ния паренхим. По преценка на гръдния 

хирург, участвал в екипа, не се налага 

контролно изследване за преценка по-

зицията на ребрата и евентуална ко-

рекция на деформацията. Откритата 

резекция е метод за избор заради лес-

ната и неангажираща технологично 

оперативна техника. Възстановяване-

то е бързо и зависимо от провеждане-

то на активна кинезитерапия.

Фиг. 3

Интраоперативна находка и резекция на 

остеоходрома.
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Руптурата на медиалния ре-

тинакулум може да се случи вслед-

ствие на травматична дислокация 

на пателата. Основното лечение 

е консервативно, последвано 

от почивка, засилване на vastus 

medialis obliquus и превързване с 

кинезиотейпинг или шиниране, 

за да се осигури наместването и 

артикулацията на колянната ста-

ва. При повторна, както и при 

особено тежка травма у млади 

пациенти в активна възраст не-

обходимостта от възстановява-

не на медиално стабилизиращите 

структури е неизбежна.

Познати са различни хирурги-

чески техники, които се прила-

гат при патология на пателарна 

нестабилност. Изборът на опе-

ративно лечение зависи от ана-

томичната конфигурация (напр. 

дисплазия на трохлеята, патоло-

гична TTTG дистанция) на колян-

ната става и може да бъде един 

или комбинация от няколко (напр. 

мускулен трансфер/латерално ос-

вобождаване/реконструкция на 

медиалния ретинакулум/ медиали-

зация на тибиалната заобленост 

на трохлеята).

Обичайна техника за лечение 

на руптура на медиалния ретина-

кулум е реконструкцията на medial 

patellofemoral ligament (MPFL) с 

автологично сухожилие (напр. су-

хожилието на musculus gracilis или 

на квадрицепса).Тази техника се 

превърна в стандартна при лече-

нието на посттравматична дис-

локация на пателата, тъй като 

се свързва с добри резултати. Но 

тя изисква технически ресурси и 

е инвазивна и скъпа. С тази напъл-

но артроскопска техника и упо-

требата на резорбируеми анкери 

изолираната руптура или недос-

татъчност на medial retinaculum 

може да бъде възстановена с по-

малко инвазивност и по-малко 

технически ресурс (фиг. 1).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: пателарна нестабилност, ретинскулум, артроскопия.
KEY WORDS: patellar instability, retinaculum, arthroscopy.

Артроскопско възстановяване с анкери при 

недостатъчност на медиалния ретинакулум 

в следствие на дислокация на пателата

РЕЗЮМЕ

Пателарната нестабилност е характерна за младежите от 13 до 
18 години най-често. В тази възраст няма индикация за костна 
операция и винаги се предлагат мекотъканни процедури за стаби-
лизация на пателата. Но когато се работи за първична луксация и 
се наложи мекотъканна операция, винаги трябва да се предлага и 
миниинвазивна процедура, както ние предлагаме в доклада артро-
скопична техника, която е и миниинвазивна. 

SUMMARY

Arthroscopic repair of insufficient medial retinaculum following patella 

dislocation using anchor technique.

Patellar instability is characteristic of 13- to18-year-old teenagers. At that 
age, there are no indications of bone surgery and therefore soft-tissue 
procedures for stabilizing the patella are always offered. However, when 
working towards primary luxation and a soft-tissue surgery is required, 
a minimally invasive procedure should always be offered as we suggest 
in this report – an arthroscopic technique which is also minimally 
invasive.  

Проф. д-р Златко 

Темелковски

Проф. д-р Владимир 

Мартинек

Фиг. 1

Принцип на артроскопска техника.
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При артроскопска визуализа-

ция се определят и почистват 

недостатъчният или разкъсан 

медиален ретинакулум, както и 

мястото на вмъкване в медиал-

ната пателарна фасета (фиг. 2а). 

Един или два биорезорбируеми 

анкери (напр. 3.1 mm x 11 mm) се 

поставят на медиалния аспект 

на почистеното вмъкване на ме-

диалната пателарна фасета (фиг. 

2Б). Всеки анкер се армира с две 

влакна, които преминават през 

ръба на медиалния ретинакулум 

и са експресирани субкутанно 

посредством совалка с 20 Gauge 

и PDS влакно № 2 (фиг. 3А и 3Б). 

Конците за зашиване се експози-

рат и затягат посредством дву-

сантиметров субкутанен разрез 

над капсулата около 1.5 cm меди-

ално от границата на пателата. 

Затварянето на медиалната про-

лука и повторното закачване на 

retinaculum може да се наблюдава 

и верифицира артроскопски (Fig. 

3В and 3Г). Постоперативният 

режим се състои от ограничава-

не на свободата на движението 

съответствие със собствен реха-

билитационен протокол за пате-

лата: сгъване на 30° за период от 

2 седмици (пасивно движение), 60° 

през 3/4 седмица (активно асис-

тирано движение) и 90° през 5/6 

седмица (активно движение). На-

товарването с тежести е огра-

ничено до 2-та седмица и до 15 kg 

през 3/4 седмица.

Техниката демонстрира въз-

можност за артроскопска рекон-

струкция на medial retinaculum, 

като се ограничава хирургичната 

травма и се осигурява анатомич-

на реконструкция.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Prof. Dr. ZlatkoTemelkovski, MD PhD,

Clinic for Orthopaedic surgery Skopje, North 

Macedonia

Prof. Dr. Vladimir Martinek, MD, 

Orthopaedie Harthausen, Bad Aibling, Germany

Фиг. 3

Подготовка и 

поставяна на 

анкер.

Фиг. 2

Поставяне 

на шевове и 

затягане на 

retinaculum.
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РЕЗЮМЕ

Травмите на глезенна става са едни от най-често срещаните във 
футбола. Следвайки стандартизиран модел на поведение, медицин-
ският екип на даден отбор би могъл бързо и пълно да възстанови 
играчите и да ги предпази от повторни контузии. Поради тази при-
чина, в диагностиката и терапията на контузии на глезена е необхо-
димо да има системен подход, който включва първичен и вторичен 
преглед, на които да се прецени състоянието на костния и лигамен-
тарен комплекс на ставата. Терапията и рехабилитационната про-
грама трябва да бъдат индивидуализирани, следвайки настояшите 
тенденции и препоръки за лечение до пълното структурно и функци-
онално възстановяване на играча.

SUMMARY

Multimodal approach to soft tissue injuries of the ankle joint in football 

players

Ankle injuries are among the most common traumas in football. Following a 
standardized model, the medical team would be able to manage the players fast 
and fully and protect them from re-injuries. Therefore, the diagnostic and treatment 
process of ankle injuries should follow a systematic approach, including primary 
and secondary assessment which can help the doctor to evaluate the bone and 
ligament complex of the ankle. The treatment and rehabilitation programme should 
be individualized, following the current therapeutic tendencies and recommendations 
until full structural and functional recovery of the player.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: глезен, травма, футбол, рехабилитация.
KEY WORDS: ankle, injury, football, rehabilitation..

Мултимодален подход при 

мекотъканни увреди на глезенна 

става във футбола

Д-р Здравко Тарълов, дм

Травмите на глезенната става са 

едни от най-често срещаните трав-

ми във футбола (1), като в българ-

ското първенство заемат 24,6% от 

всички контузии (Taralov et al. 2015). 

Разнообразието от травми на глезена 

е голямо поради множеството струк-

тури, изграждащи го и все пак близо 

половината от травмите (50%) се 

падат на латералния лигаментарен 

комплекс. Механизмът на получаване-

то им може да бъде както директен 

(удар), така и индиректен („стъпване 

на криво“) с инверсия на ходилото. 

Втори по честота (10%) са уврежда-

нията на медиалния комплекс, а ме-

ханизмът на получаване най-често е 

директен – удар в опорен крак с евер-

сия и външна ротация. Съществуват 

и други травми като увреждания на 

синдезмозата, руптури и дислокации 

на сухожилия, нервни увреди, хрущял-

ни увреди и други, но основната част 

от травматизма във футбола се 

пада на латералния и медиалния лига-

ментарен комплекс.

В диагностиката и терапията на 

травми на глезенна става е необходимо 

Фиг. 1

Мултимодален 

подход в 

лечението на 

мекотъканни 

увреди на 

глезенна става.
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да има системен подход, който включ-

ва първичен преглед, вторичен преглед, 

терапия в острата и подострата 

фаза и добра рехабилитационна про-

грама при завръщането на играча към 

състезателна дейност (фиг. 1).

Първичният преглед се извършва 

непосредствено след контузията, 

още на терена от самия лекар на 

отбора. При него трябва да се тър-

сят видими деформации и глезенна 

нестабилност и да се прецени може 

ли играчът да остане в игра. Ако ат-

летът не е в състояние да продължи, 

той трябва да бъде насочен за рент-

генография с цел да се изключи ком-

прометиране на костната структу-

ра. Съществуват различни видове 

глезенни фрактури – мономалеолар-

ни, дималеоларни, трималеоларни, 

с или без авулзии и т.н. При наличие 

на каквато и да е фрактура поведе-

нието е ортопедично, което налага 

хирургична намеса и/или дългосрочна 

имобилизация.

При отсъствие на костно засяга-

не може да се премине към вторичен 

преглед, който следва класическите 

методи за оценка в медицината, а 

именно анамнеза, оглед, палпация, 

оценка обема на движение, оценка на 

мускулната сила, тестове за стабил-

ност/нестабилност на глезенната 

става, както и други специфични те-

стове. 

Подробно и изчерпателно сне-

тата анамнеза играе основна роля в 

терапевтичния подход и прогноза-

та след глезенна травма. Ключовите 

въпроси, които трябва да бъдат за-

дадени, са свързани с: 1. Контактна 

или неконтактна е била травмата 

– въпреки че контактните травми 

са доста по-чести във футбола, не-

контактните са свързани с по-лоша 

прогноза, особено по отношение на 

латералния лигаментарен комплекс. 

2. Бил ли е кракът стъпил на земята 

или е бил във въздуха по време на 

контузията? Травма на опорен крак 

винаги се асоциира с по-тежки услож-

нения. 3. Какъв е бил механизмиът 

на травмата? Както беше спомена-

то по-горе, инверсията се свързва с 

увреждане на латералния малеол, а 

еверсията и външна ротация – на 

медиалния. 4. Чул ли е/усетил ли е иг-

рачът „изпукване“, обикновено свър-

зано със структурно нарушение. 5. 

Успял ли е да продължи игра или не? 

6. История за предишни травми или 

операции, които биха допринесли за 

хронична глезенна нестабилност. 

По време на огледа глезенът тряб-

ва да бъде внимателно експертиран 

за наличие на отоци, хематоми, ви-

дими деформации, да се оцени обе-

мът на движение, мускулната сила, 

статичният и динамичният баланс и 

походката на играча (2). Почти всяка 

глезенна травма е свързана с оток, 

който може значително да затрудни 

по-нататъшното изследване. Хема-

томът е показателен за структурно 

компрометиране, като той винаги 

следва гравитацията и в последва-

щите дни най-често се визуализира в 

ниските части на ходилото.

Съществуват различни тестове 

за оценка на лигаментарния апарат, 

като последователно трябва да се 

провери състоянието на латерал-

ния, медиалния малеол и синдезмоза-

та: 

1. Anterior drawer test (предно 

чекмедже) – обща оценка на 

глезенната стабилност (фиг. 2).

2. Talar tilt test – вътрешна ротация за 

оценка на латералния лигаментарен 

комплекс (фиг. 3).

3. Еверсионен стрес тест и 

външна ротация – за оценка на 

делтоидната връзка (медиалния 

лигаментарен комплекс) (фиг. 4).

4. Squeeze test – притискане на тибия 

и фибула за оценка на синдезмозата 

(фиг. 5).

Обемът на движение на глезенна 

става при футболисти е 10-15о план-

тарна флексия и 45-50о дорзифлексия. 

Въпреки това, индивидуалният под-

ход при оценка стабилността на гле-

зена е изключително важен и конту-

зената става винаги трябва да бъде 

сравнявана със здравата за най-добра 

преценка. 

Наличие на глезенна нестабил-

ност говори за увреда на връзки и 

изисква допълнителни изследвания 

като ядрено-магнитен резонанс или 

рентгенография с натоварване. Най-

общо увредата на външния лигамен-

тарен комплекс може да се стадира 

въз основа на това коя връзка и до 

каква степен е увредена – предна 

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 2. Тест „предно чекмедже“.
Фиг. 3 Talar-tilt тест.
Фиг. 4. Еверсионен стрес-тест и 
външна ротация.
Фиг. 5. Тест със стискане 
(squeeze test).
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

талофибуларна, калканеофубиларна 

и задна талофибуларна, както е по-

казано в таблица 1. Увредата на са-

мото сухожилие също може да бъде 

стадирано в 3 фази – I. Разтягане на 

връзката без макроскопска увреда. 

Характеризира се минимален оток, 

болка, без глезенна нестабилност. II. 

Частично макроскопско разкъсване 

на лигамента, с умерен оток, болка, 

умерена нестабилност и функционал-

но ограничаване. III. Пълно разскъсва-

не на връзката и ставната капсула, 

значителен оток, хематом и болка. 

При наличие на втора или трета 

степен увреждане трябва да бъде 

отново обсъдена хирургична намеса 

и/или дългосрочна имобилизация (3). 

При отсъствие на глезенна неста-

билност лечението е консервативно 

и условно може да бъде подразделено 

на 3 фази: остро, подостро и връща-

не на терена.

В острата фаза, непосредствено 

след възникване на травмата под-

ходът е един и същ, независимо от 

вида на контузията, като целта е 

максимално бързо ограничаване на 

последиците, а именно овладяване 

на отока и хематома. Мероприяти-

ята, които трябва да бъдат пред-

приети максимално бързо, най-общо 

могат да бъдат описани с абривиа-

турата PRICE (Protection, Rest, Ice, 

Compression, Elevation), а именно 

предпазване на пострадалата ста-

ва от допълнително увреждане, по-

чивка, лед, компресия и повдигане на 

крайника. Последните три действия 

подобряват венозния оток и лимфо-

ток, а правилното им и навременно 

приложение е от изключително зна-

чение за по-нататъшните терапев-

тични действия и завръщането на 

играча към тренировъчна и състеза-

телна дейност (4).

Подострата фаза е тази, в която 

лекарят може да покаже своя индиви-

дуален подход, като възможностите 

за терапия са изключително разно-

образни: физиотерапия, медикамен-

тозна терапия, инжекционна тера-

пия, мануална терапия и т.н. Основна 

цел на тези лечебни методи е борба 

с възпалението, резултат от струк-

турно увреждане и неговите карди-

нални признаци – tumor (оток), rubor 

(зачервяване), calor (затопляне), dolor 

(болка) и functio lеsае (ограничаване 

на функцията). Когато става въпрос 

за травми на глезен, именно отокът 

и болката са тези, които водят до 

ограничаване функцията на ставата 

и терапевтичните ни процедури 

трябва да бъдат насочени към овла-

дяването им. 

Голяма част от медиаторите на 

възпаление в острата и подострата 

фаза на възпалението са производни 

на архидоновата киселина, получена 

от разграждането на мембранните 

фосфолипиди чрез фосфолипази. Ар-

хидоновата киселина от своя стра-

на може да поема по два пътя в за-

висимост от ензимните системи за 

метаболизиране: циклооксигеназен 

(ензими COX1 и COX2) и липоксиге-

назен (LOX). Селективно блокиране 

на циклооксигеназния път води до 

намалена продукция на проинфлама-

торни цитокини (простагландини 

(PgE2)), чиито ефекти са свързани с 

болката. Поради тази причина нес-

тероидните противовъзпалителни 

средства (НСПВС) са медикаменти 

на избор при борбата с възпаление в 

резултат от структурно уврежда-

не. Нещо повече, за разлика от кор-

тикостероидите, които блокират 

фосфолипазата (а по този начин и 

цикло- и липоксигеназния път), при 

приложението на НСПВС, липокси-

геназният път остава активен, а 

голяма част от метаболитите му 

са антиинфламаторни (липоксини). 

Освен това не се потиска синтеза-

та на колаген и съединителна тъкан, 

резултат от действието на корти-

костероидите. По този начин може 

да се осигури адекватно овладяване 

на болката, без потискане на регене-

ративните способности на увреде-

ната зона.

Разбира се, НСПВС също крият 

своите рискове при системен при-

ем, напр. стомашни и бъбречни ус-

ложнения, като нерядко нежеланите 

ефекти превалират над благопри-

ятните. Освен това сухожилните 

структури са слабо кръвоснабдени и 

натрупването на активни молекули 

трудно достига желаните концен-

трации. Точно поради тази причина 

локалните НСПВС са предпочитани 

пред системния прием при лечение 

на мекотъканни увреди на глезенна 

става. Въпреки това, за да се по-

стигне желаният ефект, локалното 

лекарствено средство трябва да 

има достатъчно добра прониква-

телна способност, а проучванията 

показват, че кетопрофенът, поради 

отрицателно заредената си молеку-

ла превъзхожда останалите НСПВС. 

Именно поради поляритета на моле-

кулата си той може да бъде комбини-

ран с фоно- и дори електрофореза (на 

анода), което допълнително повиша-

ва прониквателната му способност. 

Клинични проучвания показват, че 

локалният кетопрофен е средство 

на избор в борбата с болката и въз-

палението при мекотъканни увреди 

на глезенна става (5). 

 Друга основна цел в подострата 

фаза на травмата е овладяване на 

отока и хематома, което може да 

бъде постигнато с физикални проце-

дури, медикаментозни средства или 

комбинация от двете. Крио-компре-

сивна терапия GameReadyR , в комби-

нация с локално средство с активна 

съставка хепарин-сулфат могат бър-

зо да повлияят отока и хематома, 

като възстановят обема на движе-

ние на ставата, а по-този начин да 

позволят и преминаване към кинези-

терапия и възвръщане към трениро-

въчна дейност. 

Завръщането на терена към ин-

дивидуална тренировъчна дейност 

е ключов момент в рехабилитацион-

ния процес при всеки един контузен 

играч. Целта на работата на терен 

е повишаване на мускулната сила, 

обема на движение и проприоцепци-

ята и в крайна сметка подготвяне 

на играча за завръщане в трениро-

въчния процес на целия отбор и учас-

тие в официални срещи. Всяка една 

рехабилитационна програма трябва 

да е строго индивидуализирана към 

нуждите и потребностите на все-

ки играч и да отговаря на следните 

въпроси: 

 Кога? – съвременнните тенден-

ции са свързани с ранна мобилиза-

ция и завръщане на терена макси-

мално рано.

 Как? – препоръчва се фиксиране 

с ригиден тейпинг или ортеза в 

първите 6 седмици, които да оси-

гурят допълнителна стабилност 

на глезенната става до пълното 

възстановяване на равновесие 

и проприоцепция (6). Ригидният 

тейпинг трябва да се поставя, 

докато глезенът е в дорзална 

флексия с цел фиксиране на ста-

вата и латералния лигаментарен 

комплекс.

 Какво? – основният принцип на 

рехабилитационната програма 

е, че всяко безболково движение 

има лечебни свойства. Тя тряб-

ва да е стъпаловидна (фиг. 6), 

с постепенно покачване на ин-

тензивността, обема и често-

тата на тренировките. Подхо-
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Таблица 1: Стадиране на уврежданията на латералния комплекс на глезенна става.

ПТФВ КФВ ЗТФВ Клинични признаци

I степен Частично разкъсване Интактна Интактна Болка по ПТФВ, минимално подуване и неста-
билност

II степен Тотално разкъсване Частично разкъсване Интактна Болка по ПТФВ и КФВ, подуване, ограничен обем 
на движение и повишена нестабилност

III степен Тотално разкъсвяне Тотално разкъсване Частично разкъсване Болка по ПТФВ, КФВ, ЗТФВ със значителен оток, 
силно ограничен обем на движение и сигнифи-
кантна глезенна нестабилност

 
Легенда: ПТФЛ – предна талофибуларна връзка; КФЛ – калканеофибуларна връзка; ЗТФВ – задна талофибуларна връзка
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Фиг. 6

Принципи на стъпаловидната тренировъчна програма след мекотъканни 

увреди на глезенна става.

дящо е да се започне с работа 

за проприоцепция, с последваща 

работа за сила. След като сила-

та и обемът на движение са въз-

становени може да се премине 

към скорост и плиометрия. Тази 

последна фаза е форма на силово 

трениране, при която чрез ме-

ханична подбуда и съответен 

неврофизиологичен отговор мус-

кулите се съкращават с голяма 

сила и експлозивност. Тя тряб-

ва да бъде спортно-специфична 

за футбола, като целта и е да 

подобри футболната сила, ско-

рост и координация, а с това и 

цялостното представяне на иг-

рача. Преминаването към след-

ващо стъпало трябва да ста-

ва, когато играчът безболково, 

в пълен обем и интензивност 

може да изпълни съответните 

упражнения. При поява на болка 

програмата се връща едно стъ-

пало назад.

 Колко и до кога? – колкото е 

нужно до пълното възстано-

вяване на играча. Въпреки на-

тиска, под който е подложен 

медицинският екип на даден 

отбор, относно сроковете за 

връщане на играч към състе-

зателна дейност, той не бива 

да се поддава на него. Основна 

задача на доктора и рехаби-

литаторите на един отбор е 

съхраняване здравето на игра-

ча,  като то не трябва да бъде 

рискувано по никакъв начин, 

независимо от целите и сред-

ствата. Именно прибързаното 

връщане на ненапълно излеку-

вани играчи на терена е отго-

ворно за големия брой реконту-

зии, които често слагат и край 

на състезателната кариера 

на спортистите (7). При пър-

ва степен латерална глезенна 

увреда играчът може да бъде 

върнат към състезателна дей-

ност между 1 и 2 седмици след 

травмата с ригиден тейпинг, 

като показанията трябва да 

са строго индивидуализирани.

В заключение, травмите на глезе-

на са най-често срещаните травми 

във футбола. Поради тази причина 

тяхното познаване и системен под-

ход при диагностициране и тера-

пия са от изключително значение за 

бързото и пълно възстановяване на 

играчите и избягване на повторни 

контузии.
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Фрактурите на бедрената шийка 

при млади пациенти на възраст под 55 

години имат лоша прогноза по отно-

шение на резултатите след вътрешна 

фиксация, защото при тях честотата 

на несрастване и аваскуларна некроза 

(АВН) са много по-високи от тези при 

пациенти на възраст над 60–65. От 

друга страна, реконструктивните про-

цедури, както ендопротезиране, така и 

ресърфейсинг са свързани със значително 

по-висок процент компликации при мла-

дите активни пациенти, сравнено с па-

циенти на възраст над 60–65 г (Dedrick и 

сътр. [1], Keller и Laros [2]; Kuslich и Gustilo 

[3]; Swiontkowski и сътр. [4]; Protzman и 

Burkhalter [5]). 

В голяма част от случаите фракту-

рите на бедрената шийка при млади 

пациенти са резултат от високоенер-

гийна травма като скачане от височи-

на, ПТП-инциденти, борд-фрактурии 

затова често са съчетани с увреда на 

глава, гърди, корем, а също и с други 

мускулно-скелетни увреди. Тези фрак-

тури обикновено са силно разместени, 

със значително разкъсване на ставна-

та капсула и ретинакуларните съдове, 

което ги прави трудни за репозиция и 

със значителна увреда на кръвоснабдя-

ването на бедрената глава, водещо до 

висок риск от АВН. Също така често 

е налице раздробяване или вертикална 

фрактурна линия, което компроменти-

ра калкарната опора за винтовете и по-

ставя остеосинтезната конструкция в 

голям риск от провал.

В редки случаи фрактура на бедре-

ната шийка при младата възраст може 

да възникне във връзка с костна пато-

логия, резултат от системно заболя-

ване. Такива фрактури са причинени 

от нискоенергийна травма, например 

странично падане, и са свързани с осте-

опения и метаболитни нарушения като 

тези при хронична бъбречна недоста-

тъчност, стероидна терапия или алко-

холизъм. Нискоенергийните фрактури 

при младите се доближават по своя 

характер до тези при възрастните и 

резултатите от лечението при та-

кива пациенти имат тенденция да са 

по-добри, отколкото при фрактурите 

след високоенергийна травма при кост 

с нормална плътност. Swiontkowski из-

тъква, че тези два каузативно различни 

типа фрактури при младите трябва 

да се оценяват отделно едни от други 

(Swiontkowski и сътр [4]). 

При млади пациенти се срещат и 

т.нар. фрактури от умора (стрес-фрак-

тури), причинени от циклично нато-

варване. Често повтарящо се, циклично 

натоварване със сили, въздействащи в 

рамките на физиологичните граници 

могат да предизвикат микрофрактури 

в костта. Стрес-фрактурите могат да 

се превърнат в комплетна фрактура 

при минимално торзионно въздействие. 

При млади пациенти стрес-фрактури се 

наблюдават по-често при бегачи и вой-

ници, подложени на усилени трениров-

ки. В нашата практика имаме пациент, 

жена на 45 г., която претърпява фрак-

тура на бедрената шийка по време на 

участието й в маратон „Витоша 100” 

(с дължина 100 км), през 2018 г. Фракту-

рата настъпила около 60-ия километър 

от маратона, при което постепенно 

усилващата се в рамките на няколко 

часа болка в зоната на тазобедрената 

става внезапно станала силна, придру-

жено с падане на земята.

Фрактурите на бедрената шийка 

при млади индивиди, когато са причи-

нени от високоенергийна травма, не 

могат да бъдат класифицирани доста-

тъчно добре нито от класификацията 

на Garden, нито от тези на Pauwels или 

АО (Bray [6]; Swiontkowski и сътр [4]). 

РЕЗЮМЕ

Вътрешната фиксация при фрактури на бедрената шийка при млади, 
активни пациенти на възраст под 55 години е свързана с високата 
честота на несрастване и аваскуларна некроза. От друга страна, 
честотата на усложнения след първично ендопротезиране или ресър-
фейсинг е много по-висока при такива пациенти, сравнено с тази 
при по-възрастните. Поради очаквания за дълга гродължителност 
на живота и високи функционални изисквания, при тази възрасто-
ва група трябва да бъдат полагани максимални усилия да се запази 
собствената става на пациента чрез вътрешна фиксация като ор-
ганосъхраняваща процедура.

SUMMARY

Fractures of the femoral neck in young adults

Internal fixation in fractures of the femoral neck in young patients has poor 
prognosis, because with them the incidence rates of fracture nonunion and AVN 
are high. From the other hand, the failure rates following reconstructive procedures, 
either total hip arthroplasty or resurfacing, are much higher in young and active 
patients compared with those in the elderly. Due to the long life-time expectancy 
with this age group, efforts should be made to preserve the patient’s own joint by 
internal fixation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактури на бедрената шийка при млади пациенти; канюлирани винтове; АВН; несрастване.
KEY WORDS: femoral neck fractures in young patients, cannulated screws, AVN, femoral neck nonunion.

Фрактури на бедрената 

шийка при млади хора

Д-р Орлин Филипов, дм



Медицина и Спорт    19

Фрактурата при такива пациенти 

обикновено е с голям ъгъл, с наличие на 

силни режещи сили, както и със значи-

телна дислокация, поставяща в риск ви-

талността на бедрената глава, и освен 

това тези фрактури са относително 

редки, съставляващи под 3% от всички 

фрактури на бедрената шийка. Поради 

това редица автори приемат фракту-

рите на бедрената шийка при младите 

като отделна група фрактури (Keller и 

Laros [2]; Kuslich и Gustilo [3]; Swiontkowski 

и сътр [4]).

ДИАГНОСТИКА 

Импактирани и стрес-фрактури. 

Пациентите с импактирани фрактури 

могат да имат самостоятелна, накуц-

ваща походка и може да се оплакват 

само от лека болка в бедрото или по 

медиалната част на коляното. За стрес-

фрактурите на бедрената шийка харак-

терен симптом е бавно нарастваща 

болка при продължителна вътрешна 

ротация или свръхекстензия. Пасивни-

те движения могат да причинят болка 

или понякога само лек дискомфорт. Кога-

то пасивната вътрешна или външната 

ротация или перкусия са болезнени, ако 

пациентът е претърпял характерна 

травма, може да се заподозре неразмес-

тена фрактура. Неразпозната, нераз-

местена фрактура може да се превърне 

в разместена след няколко дни. За да се 

избегне такова усложнение, трябва да 

се заподозре фрактура на бедрената 

шийка при всички пациенти с оплакване 

от болка в тазобедрената става или 

бедрото, настъпили след характерна 

травма, както и при пациенти, които 

са били подложени на циклично натовар-

ване. Ако първоначалните рентгеногра-

фии са негативни, пациентът трябва 

да бъде проследен и след няколко дни да 

му бъде назначена нова рентгенография. 

При подозиране за фрактура е добре да 

бъде назначен ЯМР, КАТ или сцинтигра-

фия. Окултна фрактура става видима 

на рентгенография обикновено след 5-7 

дни, но през това време рискът от раз-

местване е висок. При фрактури Garden 

I е налице промяна в хода на трабекули-

те на рентгенография. Бедрената глава 

е наклонена във валгус и ретроверзия, 

и ходът на трабекулите не съвпада с 

този в бедрената шийка и ацетабулу-

ма. При Garden II липсва разместване, 

вижда се само дискретна фрактурна 

линия с прекъсване на трабекулите и/

или кортекса. При диагностицирането 

често се налага сравняване с образа на 

здравата страна.

При разместени фрактури Garden III 

и IV, диагностиката рядко е проблем, ха-

рактерни са както статусът и силната 

болка, така и анамнезата и рентгенови-

ят образ.

ЛЕЧЕНИЕ
 

Прилагането на първично ендопро-

тезиране при млади пациенти е спорен 

подход. Greenough и Jones [7] са просле-

дили резултатите при пациенти на въз-

раст под 70 години, лекувани с тотално 

ендопротезиране след субкапитална 

фрактура. От тези пациенти 49% са 

развили усложнение, изискващо ревизия. 

От друга страна, много студии съоб-

щават висока честота на компликации 

след извършена вътрешна фиксация 

на фрактури на бедрената шийка при 

млади пациенти. Според студиите, ре-

гистрираната честота на АВН при мла-

ди пациенти варира между 20 и 90%, а 

честотата на несрастване – 0 до 62% 

(Protzman и Burkhalter [5]; Kuslich и Gustilo 

[3]; Dedrick и сътр. [1]). Dedrick и сътр. 

[1] съобщават 20% несрастване и 36% 

АВН. При пациенти със субкапитална 

фрактура, регистрираните усложне-

ния са 83%, общо за несрастване и АВН. 

Slobogean и сътр. [8], Haidukewych и 

сътр. [9] и Kyle [10] съобщават по-ниска 

честота на компликации. Haidukewych и 

сътр. [9] съобщава за 10-годишно оцеля-

ване без конверсия към ендопротезира-

не при 85% от остеосинтезираните, 

както и за регистрирани 25% АВН сред 

пациенти, оперирани по-рано от 24 ч, 

съответно 20% АВН при лекуваните по-

късно от 24 ч. В свое проучване Kyle [10] 

установява, че фрактури на бедрената 

шийка при млади пациенти, лекувани с 

винтова фиксация, са имали 19% често-

та на аваскуларна некроза и 14% често-

та на несрастване, което е значително 

по-малко в сравнение с пациенти, леку-

вани с динамичен бедрен винт (DHS/

SHS), при които авторът регистрира 

честотата на асептична некроза 33% 

и честотата на несрастване 57%. За 

вътрешна фиксация на фрактурата Kyle 

[10] препоръчва канюлирани винтове. 

Slobogean и сътр. [8] съобщават за 18% 

реоперации, 14% АВН, несрастване 7% и 

разпадане на фиксацията при 9,7%. 

В литературата съществува кон-

сенсус, че при пациенти на възраст под 

65 години, без наличие на преди това 

съществуваща патология на ставата, 

извършването на вътрешна фиксация 

е задължителен метод на избор, като 

органосъхраняващо лечение, което е в 

още по-голяма сила за пациенти под 55-

годишна възраст (LaVelle [11], Leighton 

[12], Parker и Tagg [13], Haidukewych и 

сътр. [9]). Най-добри резултати се по-

стигат с ранна операция, анатомична 

репозиция и фиксация с канюлирани вин-

тове (OTA annual meeting 2013 [14]).

ТАЙМИНГ 

Причини за АВН са нарушенията на 

кръвоснабдяването, които зависят от 

степента на разместване, вътрестав-

ния хематом и вида на фрактурата. 

Реваскуларизацията на бедрената глава 

от своя страна зависи от останалите 

незасегнати артерии; избягване на до-

пълнително прегъване на тези артерии 

преди операцията; минимизиране на 

вътреставното налягане; извършване 

на спешна, анатомична и стабилна ре-

позиция. Репозицията освобождава пре-

гъванията на захранващите артерии. 

Необратима клетъчна смърт настъпва 

6–12 часа след инцидента. Поради това 

тези фрактури трябва да се лекуват 

по спешност, с анатомична репозиция, 

стабилна остеосинтеза и капсулото-

мия. (Gray и Parker, 1994 [15]; LaVelle [11]; 

Leighton [12], von Vugt [16], OTA annual 

meeting 2013 [14]). 

РЕПОЗИЦИЯ 

Закрита репозиция се извършва с 

афектирания крайник в екстензия, на ни-

вото на фрактурната маса, чрез прила-

гане на тракция до лека хиперкорекция, 

последвано от вътрешна ротация. 

Единствено анатомична репозиция е 

приемлива. При неуспех се прилага репо-

зиция по Leadbetter, която обикновено е 

много успешна в нашата практика. При 

много редки случаи на дислокация на гла-

вичния фрагмент в абдукция, резулти-

ращо в латерална позиция на фрактур-

ната повърхност, ние прилагаме наша 

техника TAERIA [17]. Техниката включва: 

тракция, абдукция, външна ротация, ос-

вобождаване на тракцията, последвано 

от вътрешна ротация и аддукция.

Ако закрита репозиция не може да 

се постигне, трябва да се извърши от-

крито наместване ((LaVelle [11], Leighton 

[12], Parker и Tagg [13], Swiontkowski и 

сътр. [4]). 

За открита репозиция се използва 

модификация на достъпа на Watson-

Jones или модификациран Smith-Petersen. 

Открита репозиция е екстензивна про-

цедура, изискваща опитен хирург.

ОТКРИТА РЕПОЗИЦИЯ И ВЪТРЕШНА 
ФИКСАЦИЯ ПО МОДИФИЦИРАН 

ДОСТЪП SMITH-PETERSEN (WEINLEIN [18]).

С пациент в положение по гръб на 

фрактурната маса се прави надлъжен 

разрез, започващ от предната горна 

спина илиака, с дължина 10 cm дистал-
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но. Фасцията се инцизира и се проник-

ва в интервала между m.tensor fasciae 

latae и m.sartorius. Директната глава 

на m.rectus femoris се реперира и се от-

деля от предната долна спина илиака. 

Caput reflectum на m.rectus femoris се 

отделя от ставната капсула. Прави се 

Т- или Н-образна инцизия на ставната 

капсула. Инцизията не трябва да дос-

тига до базицервикалната линия, за да 

се избегне допълнително увреждане 

на кръвоснабдяването на главичния 

фрагмент. Поставя се 5 мм пирон на 

Schanz в проксималната диафиза за 

контрол и манипулиране на дисталния 

фрагмент, с използване на Т-дръжка 

фиксирана към пирона. 

Когато дисталният фрагмент се 

повдигне, главичният фрагмент се 

освобождава и може свободно да се 

движи в ацетабулума и обикновено за-

ема анатомичната си позиция, теглен 

от ligamentum teres. За да се манипу-

лира главичният фрагмент, в него се 

поставят две 2.0 mm, резбовани игли 

на Kirschner, и се използват като джой-

стик за репозиция на фрактурата. 

Molnar и Routt препоръчват използва-

не на репозиционна клампа за създава-

не на компресия между фрагментите. 

Когато фрактурата е задоволително 

репонирана, потвърдено визуално и 

на флуороскопия в две проекции, фрак-

турата се фиксира с три канюлирани 

винта или с DHS. При раздробени и/или 

нестабилни фрактури Pauwels тип III 

се препоръчва фиксация с femoral neck 

system (Stoffel и сътр. [19]). 

Понякога се използва и модифи-

кация на достъпа на Watson-Jones, но 

при този достъп, извършен с паци-

ент по гръб на фрактурната маса, 

пространството за манипулиране на 

фрагментите е изключително огра-

ничено, освен това разкритието на 

фрактурата е допълнително затруд-

нено поради мускулното напрежение 

на предните мускули в това положе-

ние на екстензия. Напрежението се 

намалява при лека флексия на бедрото, 

трудно постижимо на фрактурната 

маса. При този достъп се прониква 

между m.tensor fasciae latae и m.gluteus 

medius. Предната част от инсерция-

та на m. gluteus medius се дезинсерира 

от големия трохантер и за да може 

да се подобри достъпът до ставата, 

сухожилието на gluteus minimus се ин-

цизира на 1 см от трохантера. 

СЛЕДОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Пациенти с фрактура на бедрена-

та шийка, получена при високоенер-

гийна травма, се вертикализират с 

патерици при ограничено натовар-

ване на оперирания крайник – само 

допиране върха на пръстите в пода, в 

продължение на 3 месеца. Пациенти с 

нискоенергийни фрактури ходят про-

тектирано с проходилка или патери-

ци (Weinlein [18]).

ПРОГНОЗИ 

Duckworth и сътр. [20] намират, че 

придружаващи състояния, като тю-

тюнопушене, консумация на алкохол, 

бъбречни и белодробни заболявания, 

повишават риска от усложнения на 

срастването при млади пациенти. 

Сред докладваните хирургично-за-

висими фактори, свързани с резулта-

тите от лечението и степента на ус-

ложнения, най-важни са извършването 

на ранна операция в рамките на 6–12 

часа след инцидента; капсулотомия; 

анатомична репозиция на фрактура-

та и стабилна остеосинтеза. В случай 

на неуспех при опит за закрита репо-

зиция, трябва да се извърши открита 

репозиция (LaVelle [11], Leighton [12], 

Swiontkowski и сътр. [4]).   

Разпадане на остеосинтезата с 

редислокация при пациенти на въз-

раст под 55 години, при които няма 

предшестваща коксартроза или друга 

патология на тазобедрената става, 

трябва да се лекува с реостесинтеза, 

а в случаи на несрастване при такива 

пациенти - с валгусна остеотомия. 

Meyers и сътр. [21] описват употре-

бата на заден педикулиран костен 

графт. Авторите съобщават, че не 

са регистрирали случаи на асептична 

некроза и е имало само един случай на 

несрастване.

Swiontkowski и сътр. [4] съобщават 

за серия от 27 пациенти на възраст от 

12 до 49 години, при които била прило-

жена открита репозиция и вътрешна 

фиксация с 6,5 mm спонгиозни винто-

ве, а при забавяне на операцията била 

извършвана капсулотомия в рамките 

на 8 часа от нараняването. Авторите 

регистрирали костно срастване при 

всички пациенти, както и честота на 

асептична некроза 20%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При нелекувани фрактури на бе-

дрената шийка необратима клетъчна 

смърт настъпва 6–12 часа след инци-

дента. Поради това тези фрактури 

трябва да се лекуват по спешност, с 

анатомична репозиция, стабилна ос-

теосинтеза и капсулотомия. 
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ЕТИОЛОГИЯ И БИОМЕХАНИКА [5]

Носните фрактури, наблюдава-

ни при участници в спортни със-

тезания, възникват в резултат на 

директни удари в контактни спор-

тове и в резултат на падане. Те се 

получват почти два пъти по-често 

при мъжете в сравнение с жените. 

Всяка сила, насочена към средата на 

лицето, фронтално или странично, 

може да наруши функционирането на 

носната анатомията, причинявайки 

костно или хрущялно нараняване. По-

соката на силата на удара към носа 

по време на травмата определя 

модела на фрактурата. При   фрон-

тален удар увреждането варира от 

неусложнена /без разместване/ фрак-

тура на носните кости до сплесква-

не на целия носно-хрущялен комплекс. 

Страничната сила най-често увреж-

да само една носна кост. Въпреки 

това при достатъчно голяма сила 

и двете кости могат да бъдат раз-

местени. Страничната сила може 

да доведе до тежко изместване на 

септума, което може да обърне или 

деформира носа. Сила, насочена от 

долу на горе, рядко се получва. Това 

може да причини тежки фрактури 

на септума и дислокация на четириъ-

гълния хрущял.

КЛИНИКА

Клиничните находки при паци-

енти с анамнеза за травма на носа 

или лицето могат да включват след-

ното [1] - епистаксис, което е оби-

чайна практика в носните фрактури 

поради мукозното прекъсване, спон-

танна и палпаторна болка, проме-

ни във  външния вид на носа поради 

травматичния оток и инфраорби-

талната екхимоза и обструкция на 

дихателните пътища на ниво нос 

/пациентът съобщава за затрудне-

но дишане през носа и загуба на обо-

няние/.

ДИАГНОЗА

Носните фрактури обикновено 

са очевидни и могат да бъдат ди-

агностицирани чрез внимателно 

снета анамнеза и физикален преглед. 

Една добра инспекция на вътрешния 

и външния нос все още е метод на 

избор за откриване и оценка на нос-

ните фрактури. Оценката на носна-

та травма трябва да включва вни-

мателно търсене и на други лицеви 

травми и фрактури.

В анамнезата се обръща вни-

мание на механизъма на увредата 

- произшествия с голяма кинетична 

енергия е много  вероятно да бъдат 

свързани с лицеви и черепно-мозъчни 

травми. От  значение е и времето 

на увреждането - очевидни дефор-

мации са по-лесни за визуализиране в 

рамките на часове след травмата. 

След около четири часа посттрав-

матичният оток може да попречи 

на точната диагноза.

Физикален преглед. Прегледът би 

трябвало да започне дистално и да 

се движи проксимално. При  външния 

оглед се оценяват разкъсвания, екхи-

мози и оток, а при палпация се усе-

щат крепитации и нестабилност. 

Трябва да се  включи и  преглед през 

носа /риноскопия/, като се обърне 

внимание, ако има епистаксис, кое-

то предполага мукозно прекъсване, 

увеличаващо съмнението за фрак-

тура, ринорея (оценка за изтичане 

на ликвор), септален хематом или 

РЕЗЮМЕ

Носните травми с фрактури са цитирани като най-често среща-
ният тип  фрактури на лицето, което отговаря приблизително на 
половината от всичките лицеви фрактури. Въпреки това те често 
са неразпознати и необработени по време на нараняването. Цен-
тралната позиция на носа и предната проекция на лицевата страна 
предразполага носа към травматично увреждане. Потвърждаването, 
че няма хематом на септума е от решаващо значение, за да се из-
бегне по-нататъшното свиване, деформация и опасни инфекциозни 
усложнения.

SUMMARY

Nasal traumas and fractures in athletes

Nose traumas with fractures are quoted as the most frequently encountered type 
of fractures of the face, which corresponds to approximately half of all the face 
fractures. Regardless of that, they are frequently unrecognized and not processed 
during injury. The central position of the nose and the front projection of the face 
side predispose the nose to traumatic injury. The confirmation that there is no 
hematoma of the septum is of decisive significance for avoidance of the further 
contraction, deformation and hazardous infectious complications. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: репозиция, септум, фрактура, хематом, хирургия.
KEY WORDS: reposition, septum, fracture, hematoma, surgery.

Травми и фрактури на носа 
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кръвоизлив с отклонение или непра-

вилна позиция.

РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА [6]

Рентгенографски данни, съот-

ветстващи на назална фрактура, 

могат да бъдат идентифицирани 

в 53-90% от пациентите. Този ме-

тод не позволява идентификация 

на хрущялните разкъсвания, също не 

предоставя достатъчно информа-

ция за тежестта на нараняването 

и изместването, а това е от съ-

ществено значение за спешното или 

отложеното хирургично планиране 

на лечението. Старите фрактури, 

съдови маркировки и шевове на че-

репа могат да доведат до фалшиво 

положителни резултати. Стандарт-

ните рентгенографии не са полезни 

при вземането на решение дали да 

се извърши манипулацията за кори-

гирането или не и ако трябва кога и 

каква да бъде /фиг. 1/.

За съмнителни фрактури и 

фрактури, които могат да бъдат 

свързани с друга лицева травма 

компютърната томография /КТ/ на 

лицевите кости е отличен избор. 

Съвременните мултидетекторни 

КТ скенери осигуряват бърз, сигурен 

и чувствителен метод за оценка на 

травми на костите и меките тъ-

кани /фиг. 2/. Триизмерните рекон-

струкции, лесно получени от тези 

скенери, показват и степента на 

изместване [2]. В усвояването на 

3-измерна (3D) КT сканиране бяха 

постигнати по-добри резултати. 

КТ обикновено се назначава, кога-

то има съмнения за друга фрактура 

на лицето или черепа. Въпреки че 

може да се използва за доказване на 

степента на изолираните уврежда-

ния на  назалните кости, тя рядко 

се назначава. Преградните /септал-

ните/ фрактури могат да бъдат 

изобразени на тези филми. Компю-

търната томография изобразява 

важни съседни структури, които 

могат да участват в счупването 

като орбиталните стени, скули-

те, максиларните кости и синуси, 

етмоидалните въздушни клетки, 

пода на фронталните синуси със 

свързаните назофронтални канали.

Когато е необходимо при оценка-

та на деца да се ограничи излагане-

то на радиация, ултразвуковото  из-

следване /ехография/ е полезно. Това 

може да бъде постигнато с 7-15 MHz 

линеен трансдюсер. [3]

Диференциална диагноза

 контузии

 лицеви фрактури.

ЛЕЧЕНИЕ [5]

Както при всяка лицева трав-

ма, така и при носната спешната 

помощ трябва да осигури свободно 

проходими горни дихателни пъти-

ща, включващо освобождаване на 

носната и устната кухина от  счу-

пени зъби или други чужди тела, хе-

матоми и детритни материи. Па-

циентът е в странично положение. 

Епистаксисът също трябва да бъде 

овладян.

В острата фаза трябва да се по-

стави лед на носа и капки за нос, за да 

се помогне за намаляване на отока и 

предотвратяване запушването на 

носните ходове. Може да се наложи 

поставянето на назална шина.

Целите на фармакотерапия са 

намаляване на заболеваемостта и 

предотвратяване на усложнения и 

инфекции.

Емпирично антимикробната 

терапия трябва да обхваща всички 

вероятни патогенни микроорга-

низми. Амоксицилин и клавулонова 

киселина (Augmentin)-лекарствена 

комбинация, което лекува бактерии, 

устойчиви на бета-лактамни анти-

биотици. Потиска биосинтезата на 

клетъчната стена /мукопептиди-

те/. Clindamycin-инхибира бактери-

алния растеж, вероятно чрез блоки-

ране на дисоциацията на пептидил-т 

РНК от рибозомите.

 Деконгестанти за намаляване на 

отока на лигавицата - прилага се 

директно в носната лигавица, ко-

ето стимулира алфа-адренергич-

ните рецептори и предизвиква 

вазоконстрикция. 

 Аналгетици за контрола на болка-

та е от съществено значение за 

качеството  на живота на паци-

ента. Аналгетиците  осигуряват 

комфорта на пациента и облекча-

ват дихателната функция. НСПВС 

имат аналгетични и антипире-

тични свойства. Механизмът 

на действие на тези средства 

е инхибиране на циклооксигеназ-

ната активност и синтеза на 

простагландин. Други механизми 

са инхибиране на синтезата на 

левкотриени и лизозомното ос-

вобождаване на ензими. Локални 

обезболяващи средства също 

се използват - намалява се мем-

бранната пропускливост на на-

триевите йони, които на свой 

ред инхибират деполяризацията 

и блоковете за провеждане на 

нервните импулси. Показания за 

хирургичното лечение на носни-

те фрактури включва нарушение 

на носната функция във връзка с 

дишането, анормален вид и на-

Фиг. 1

Профилна рентгенография на носа - 

fractura nassi.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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Компютърна томография-

fractura nassi.

личие на ранни усложнения след 

увреждането. Няколко методи за 

лечение могат да се използват, за 

да се постигне добър козметичен 

и функционален резултат.

 Закритото наместване /репо-

зиция/ може да се извършва под 

локална и венозна анестезия. По-

казанията са [4] - фрактура на 

носните кости и носно-септал-

ния комплекс с дислокация.

 Отворенот/оперативното/ 

наместване изисква по-дълбоко 

седиране или обща анестезия. 

Показания са - обширна фрактура 

- луксация на носните кости и нос-

ната преграда,фрактура с дисло-

кация на септума,открити фрак-

тури, устойчиви деформации 

след закрито наместване. Отно-

сителни показания са септален 

хематом, хрущялни деформации 

и скорошна операция на носа.

Някои фрактури не се нуждаят 

от корекция, когато  пациентът е 

доволен от външния си  вид и няма  

нарушение  на  функцията на носа. 

При по-тежки наранявания трябва 

да се отложи процедурата, докато 

пациентът се стабилизира.

СЪПЪТСТВАЩИ УВРЕДИ И 
УСЛОЖНЕНИЯ [5]

 Когато има травма на носа, е ва-

жно да се търсят други наранява-

ния на главата, лицето и шията 

като счупена скула, нараняване на 

очите, нараняване на устата или 

зъбите или на шийната част на 

гръбначния стълб.

 Преграден /септален/ хематом - 

това е често срещано и сериозно 

усложнение на назалната травма. 

Преградни хематоми са колекции 

от кръв в субперихондриалното 

пространство. Това води до уве-

личено налягане върху хрущяла, 

което води до необратима не-

кроза на преградата. Пациентът 

също става предразположен към 

инфекция. Преградният хематом 

трябва да се инцизира и отстра-

ни в момента, като се диагно-

стицира. Памучни тампони, на-

поени с 4%, кокаин се използват 

за локална анестезия. Трябва да се 

направи разрез, да се евакуират 

коагулите и да се дренира, за да 

се предотврати реакумулация. 

Пациентът получава перорални 

антибиотици с анти-стафилоко-

ково покритие.

 Орбитални фрактури - всяко от-

клонение на очната анатомия 

или функция трябва да ни даведе 

до мисълта за това усложнение. 

Такива симптоми са невъзмож-

ността да се погледне на засегна-

тата страна и диплопия.

 Контузия на назолакрималния ка-

нал - той се намира в непосред-

ствена близост до носните кос-

ти. Наранявания в средната част 

на лицето с висока сила или таки-

ва, произтичащи от раздробени 

фрактури, изискват консултация 

с офталмолог.

 Инфекция - макар и рядко, инфекции 

в резултат на носните фрактури 

може да предизвикат сериозни ус-

ложнения. Поради тази причина на 

пациентите трябва да бъдат на-

значени антибиотици с покритие 

за стафилококови инфекции.

 Счупване на palatum cribriforme 

/решетовидната пластина/ - 

този вид нараняване може да 

предразположи към изтичане на 

ликворна течност, предизвиквай-

ки редки, но изключително сери-

озни усложнения като менингит, 

енцефалит или мозъчен абсцес. 

Наличието на ринорея веднага 

след травма в средната част на 

лицето или няколко дни по-късно 

трябва да предупреди лекаря за 

възможността на това усложне-

ние.

Оздравяването на фрактурите 

е за около 3 седмици. Повечето не-

разместени фрактури на носа се ле-

куват без козметични или функцио-

нални деформации. При лечението на 

разместените фрактури с отворена 

или затворена техника е възможно 

да се получи  рефрактерна козме-

тична деформация, проявяваща се 

със септални отклонения. Много 

от пациентите в крайна сметка се 

нуждаят от носно-септална риноп-

ластика.
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Спецификата на футболната 

игра се определя от нейната вари-

ативност, от бързо сменящата се 

ситуация, от голямото разнообра-

зие на движения и действия (със и 

без топка), от високата скорост 

на придвижване и изпълнение на 

технико-тактически похвати в ек-

стремални условия на непрекъсна-

ти единоборства (3).

Посоченото се свързва с високо 

ниво на изява на всички двигателни 

качества, включително и на лов-

костта. 

Ловкостта като двигателно 

качество на човека е  определяна 

като способността да се промени 

посоката бързо (5, 7, 12), но също 

така и способността да се проме-

ни посоката бързо и точно (4, 9).

Цв. Желязков и Д. Дашева опреде-

лят ловкостта като двигателно ка-

чество, свързано със способността 

на организма да съгласува (координи-

ра) отделни (специфични) движения 

и действия по време, пространство 

и усилие, адекватно на двигателна-

та задача (2).

През 1976 г., Chelladurai Р. пред-

лага комплексна дефиниция на лов-

костта, като отбелязва, че има 

много разнообразни определения за 

нея. Във футбола: по време на напа-

дателни и отбранителни действия 

спортистите не могат да очакват 

със сигурност кога или къде про-

тивниковите играчи ще се премес-

тят на игралното поле. (6) Според 

автора това е така наречената 

универсална ловкост, свързана с 

пространствената и времевата 

ориентация.

Ускорението, промяната на по-

соката, намаляването на скорост-

та и спринтът се разглеждат като 

критични технически умения и ос-

новните компоненти при обучение-

то по футбол (15). Представеното 

е свързано с ловкостта, тъй като 

има предвиждане на посоката и 

времето на топката, които са ва-

жни въпроси за успех (16) .

За измерване и контрол на ка-

чеството ловкост в спортните 

игри, в това число и във футбола са 

създадени комбинирани упражнения, 

при които показател е времето за 

изпълнение на целия тест и послед-

ваща количествена оценка (1).

 Във времето формирани-

те приложни примери и теоретич-

ни обобщения логично се обогатя-

ват и променят, което определи 

и съдържанието на настоящото 

изследване.

ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО

Целта на теоретичното из-

следване е да се представят съвре-

менни тестове за контрол на дви-

гателното качество ловкост при 

футболисти. Това създава обектив-

на база за ефективно управление на 

тренировъчния процес и същевре-

менно е активна превенция срещу 

възникването на спортни травми.

Обект на изследване са тесто-

вете за ловкост при футболисти

Предметни области на изслед-

ване се явяват: актуалният подход 

при измерване на двигателното 

качество; контролът; противо-

действието на травматизма чрез 

установяване състоянието на лов-

костта при футболисти и др.

Методи на изследване:

 информационно проучване по 

проблема;

 анализ на документи;

 теоретичен анализ и синтез.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тестове, ловкост, футбол.
KEY WORDS: tests, agility, football

Тестове за „ловкост“ 

при футболисти

РЕЗЮМЕ

За измерване и контрол на качеството ловкост във футбола са съз-
дадени комбинирани упражнения, при които показател е времето за 
изпълнение на целия тест и последваща количествена оценка. Форми-
раните приложни примери и теоретични обобщения логично се обога-
тяват и променят, което определи настоящото изследване. То има за 
цел да се представят съвременни тестове за контрол на двигател-
ното качество ловкост при футболисти. Това създава обективна база 
за ефективно управление на тренировъчния процес и същевременно е 
активна превенция срещу възникването на спортни травми. 

SUMMARY

Agility tests for football players

To measure and control the quality of agility in football game combined 
exercises have been created in which the time for the complete test and 
subsequent quantification is ranking. The formed application examples 
and theoretical summaries are logically enriched and changed, which 
determine the present study. It aims at presenting modern tests to control 
the motor quality of agility for footballers. This creates an objective basis 
for effective management of the training process and, at the same time, 
is actively preventing the occurrence of sports injuries.

Боян Златев, 

доктор

Проф. Вихрен 

Бачев, дн 

СПОРТНА ТРЕНИРОВА



Медицина и Спорт    29

 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

След обстоен анализ установи-

хме, че в спортната практика има 

редица упражнения за развитие 

и много тестове за контрол на 

ловкост при футболисти. Изпъл-

ненията на упражнения, свързани с 

ловкостта, подобряват вътреш-

но мускулната и между мускулната 

координация. Предварителното 

разгряване на различни мускулни 

групи намалява значително риска 

от травми. Причината за това е 

свързана с честата рязка смяна на 

посоката на придвижване по време 

на играта. Правилната, бързата, 

рязката и честа смяна на посоката 

най-добре се постига именно чрез 

ловкостта. Системните упражне-

ния подобряват придвижването на 

футболиста в екстремална ситуа-

ция както при игра с топка, така и 

без топка в крака.

Систематизирането и анализът 

на тестовете за контрол на двига-

телното качество ловкост позво-

лява същите да бъдат обединени 

условно в няколко групи:

Първата включва използване на 

стандартно оборудване, състоящо 

се от маркировъчни конуси (шап-

чици) или линии на игралното поле, 

време измервателна система и 

софтуер за свързване с лаптоп или 

смартфон. Тези тестове се провеж-

дат ежедневно. Пример за често из-

ползван тест в практиката е тест 

„505“ (фиг. 1).

Той е предназначен за измерване 

смяната на посоката в игрова дей-

ност. Необходимо оборудване: вре-

меизмервателна система, 6 марки-

ровъчни конуса, футболен терен. 

Описание: футболистът застава на 

линията конус „А“. След като пробя-

га разстоянието от 10 m, той пре-

сича фото-контактните датчици, 

конус „В“ и времето стартира, 

продължава да бяга, като стига до 

края – конус „С“, където се обръща 

и бяга в обратна посока. След като 

премине датчиците (конус „В“) вре-

мето се спира. Тестът е свързан с 

обръщане на 180° (смяната на по-

соката). Дължината на самия тест 

е 10 m, но се пробягват 20 m, като 

първите 10 m са свързани с предва-

рително ускорение на футболиста.

Друг тест, който също се из-

ползва за контрол във футболната 

игра, е „Илинойс“ (фиг. 2).

 Съществуват и редица други 

тестове, свъразни със смяната на 

посоката. Примерно: „Т-тест“ (13); 

тест „Shuttle run“ (11); „Arrowhead 

agility“ (18) и т.н.

„Arrowhead agility“ – тестът 

е предназначен за контрол на лов-

костта при футболисти, свързан с 

бързината, експлозивността, кон-

трол на тялото, промяна на посо-

ката на придвижване. Необходима-

та апаратура за изпълнението е: 

време измервателна система, ро-

летка, 6 маркировъчни конуса, ра-

вен и нехлъзгав терен. Изпълнение: 

конусите са разположени под форма 

на стрела. Стартът/финалът са 

маркирани с два конуса. Когато е го-

тов, футболистът тръгва с бягане 

към конус „А“, оттам се придвижва 

към конус „C“ или „D“ и след това 

към конус „В“, от него се тръгва към 

старт/финалната линия. Конус „А“ 

трябва да се мине и след него да се 

направи завой към конус „C“ или „D“, 

които се минават от външната 

страна. Накъде тръгва футболис-

тът се показва от изследователя/

треньора точно преди да бъде дос-

тигнат конус „А“. Конус „В“ също се 

минава от външната страна, като 

разстоянието между отделните 

конуси е представено на фигура 3. 

Добре е да се направят две бягания 

в лявата посока и две в дясната по-

сока.

Тази група тестове за ловкост 

е лесна за изпълнение и не отнема 

много време. Системното изпълне-

ние чрез подобни тестове просле-

дява развитието на футболисти-

те, подобрява пространствената 

и времевата ориентация и не на по-

следно място подобряват вътреш-

но мускулната и между мускулната 

координация.

Втора група тестове за лов-

кост при футболисти са свързани 

с внезапна промяна на ситуацията 

от група „Reactive agility test“. При 

тях се използват съвременни елек-

тронни методики, фотокантакт-

ни преобразуватели, проектор 

или монитор и таймер, свързани 

и действащи в пълен синхрон чрез 

специализиран софтуерен продукт. 

Тестовете включват предвари-

телно записани видео движения от 

дадена игрова дейност във фут-

бола. При достигане на специално 

обозначено място (платформа) 

състезателят трябва да реагира 

адекватно на видео записа – да из-

бегне противник или да се опита да 

тръгне в посока, където е насоче-

на топката (фиг. 4 А). Недостатък 

при този тест е, че се изпълнява в 

лабораторни условия, тъй като е 

необходим специален монитор. За 

да се избегне това неудобство, би 

могло да се използва светлинен или 

звуков сигнал за лидиране. По този 

начин изследването може да се на-

прави на футболния терен с играл-

но облекло (фиг. 4 Б).

Тези тестове също допринасят 

за намаляване на травматизма чрез 

заучаване и правилно придвижване 

по терена. Тоест при голям брой 

повторения двигателните упраж-

нения се превръщат в двигателен 

Фиг. 1

Схема за изпълнение на тест 505 (Jones et al 2009 –10).

Фиг. 2

Схема за изпълнение на тест Illinois (по Rozen 2004 (14.)
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навик и всичко това се автомати-

зира. На практика у футболиста се 

създават умения да дефинира уси-

лието при изпълнение на отделни 

действия и движения в трениров-

ките и в състезанията.

Третата група тестове за лов-

кост при футболистите са свърза-

ни с най-съвременните технологии 

и запазване на получените резулта-

ти и последващ педагогически ана-

лиз както от страна на треньора, 

така и на останалите специалисти 

от неговия екип - помощник тре-

ньор, кондиционен треньор, лекар, 

психолог. Цялата система работи 

обединена. Тъй като ловкостта е 

комплексно двигателно качество 

именно тези съвременни апаратур-

ни комплектации помагат да се по-

добрява целият процес на контрол, 

свързан с измерване, сравняване и 

оценка. Примери, които можем да 

дадем са системите „Quick Board“ и 

„Global Speed“.

„Quick Board“ –апаратура, използ-

вана за тренировка, тестване и ре-

хабилитация. Системата позволява 

на треньора да вижда данните на 

спортиста, също така може да се 

наблюдава напредъкът, предпазва 

от състояние на претренираност 

и има опция, свързана със създаване 

на програма за възстановяване след 

травми.

В тази връзка проучване от 

„The University of Memphis’ Human 

Performance Laboratories“ посочва, 

че „Quick Board“ е точен и надежден 

инструмент за измерване скорост-

та на стъпалото и времето на ре-

акцията.

Апаратурата работи по след-

ния начин: чувствителният сензор 

за докосване проследява постоянно 

контакта на спортиста със специ-

фичната част на дъската. В реално 

време резултатът се прехвърля на 

специален контрол панел за лесна и 

обективна оценка (фиг. 5).

Софтуерният продукт има за-

дадени програми, чрез които за 

определено време 10, 20, 30 или по-

вече секунди, колко грешки са допус-

нати при преместване на краката 

на специалното табло. Тестът е 

направен така, че след определен 

период от време може да бъде из-

пълняван отново от същото лице 

със същата последователност на 

стъпките. Ползи от обучението – 

технологията изисква спортистът 

да се фокусира върху контролния 

панел, който се намира пред тях – 

усъвършенстван начин за подобря-

ване на ловкостта и бързината на 

реакцията на долните крайници, 

като имитира игрова ситуация. 

Ползи от рехабилитацията – срав-

няване на постиженията на спор-

тистите преди и след контузията 

(с въвеждане на данни на състезате-

лите, техните резултати се запаз-

ват) при ловкостта и бързината 

на реакцията на долните крайници. 

Ползи от тестирането – осигуря-

ва дългосрочно, обективни данни 

в обучителни следи за това дали се 

подобрява бързината и ловкостта. 

При изследванията със студенти 

от университета се е стигнало до 

заключение, че четириседмична тре-

нировка на уреда е довела до подо-

бряване на цялостната ловкост  (8).

Централна част от работа на 

системата „Global Speed“ е създава-

нето на ориентирани към играта 

тестови и тренировъчни ситуации. 

Те включват елементи като стар-

тиране, спринт, скокове или промя-

на на посоката на придвижване. В 

играта обаче тези елементи обик-

новено се извършват в контекста 

на реакцията, визуалната скорост, 

възприятието, устойчивостта на 

натоварване, скоростта на вземане 

на решение, скоростта на ориента-

цията, времевото налягане, очаква-

нията, концентрацията, точност-

та и т.н. Тези фактори се отчитат 

оптимално в системата. По този на-

чин когнитивната и двигателната 

скорост на спортистите се увелича-

ват ефективно и устойчиво.

Идеята на самата система е 

да се тренира не само честота 

на придвижване, скоростта, бър-

зината на реакцията, ловкостта, 

Фиг. 3

Схема на тест „Arrowhead agility“(18).

Фиг. 4

Видео тест за „Reactive agility test“.
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когнитивна тренировка, а също и 

факторите, които го определят 

– дейността на мозъка, нервната 

система и инервацията на мускули-

те. Това води до по-ефективното 

изграждане на бързина при футбо-

листите. Създават се умения за 

по-добро предвиждане на ситуаци-

ите, минимизиране на загубите от 

време, увеличаване точността на 

действията и тяхната ефектив-

ност. Обучението не е на отделни 

елементи, а се обръща  внимание 

на цялото движение. Системата 

може да се прилага за трениров-

ка при елитни футболисти, при 

подготовка или подбор на деца, 

които искат да се занимават с 

футбол, след травми при за ре-

хабилитация или възстановителен 

период (фиг. 6).

Третата група, свързана с тес-

товете за ловкост, е най-високо 

технологична, тя обаче дава много 

ценна представа за състоянието 

на футболиста и бързината за взе-

мане на най-правилното решение 

по време на игровата ситуация. 

Именно поради тази причина се из-

ползва от редица футболни клубо-

ве, които по всяко време могат да 

проследят моментното състояние 

на дадения играч, а не на последно 

място да проследят и възстанови-

телния период на контузен играч.

„Global Speed“ се прилага систем-

но от редица най-известни фут-

болни клубове в света – „Байерн“- 

Мюнхен, „Реал“ - Мадрид, „Байер“ 

- Леверкузен, „Шалке 04“, национал-

ния отбор на Унгария по футбол, а 

така също и от организации като 

-  FIFA Medical Centre of Excellence 

Dubai, Olympic Base Stuttgart, 

Shanghai University of Sport, Sports 

Hospital Halle a.d. Saale и други (17)

ИЗВОДИ

1. Направеният ретроспективен 

анализ дава възможност да се 

посочат изключително голям 

брой тестове за ловкост при 

футболисти. Те се прилагат за 

тренировка, контрол, профи-

лактика и предпазване от трав-

матизъм.

2. Могат да се разграничат три 

групи тестове за ловкост при 

футболисти. Първа група дви-

гателни тестове със смяна на 

посоката, втора група тестове 

от типа „Reactive agility test“ и 

трета, свързани с най-съвремен-

ните технологии и запазване на 

получените резултати.

3. Системното и целенасочено 

прилагане на представения ме-

тодологичен тестови подход 

води до качествено подобрява-

не на управлението на трениро-

въчния процес и е наложително 

активно да се внедрява в дей-

ността на футболните клубове 

в България.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Безспорно е благоприятното 

въздействие на спорта върху физи-

ческото и психическото здраве. Но 

интензивните тренировки и нали-

чието на повтарящи се субпраго-

ви натоварвания увеличават риска 

от получаване на стрес фрактури 

в резултат на невъзможността 

на костите да противостоят на 

стресовото въздействие.

Стрес фрактурите са в ре-

зултат от натрупване на микро-

увреждания в костите, които не 

могат адекватно да се възста-

новят чрез процеса на ремодели-

ране. Всеки фактор, който пови-

шава натоварването, намалява 

здравината на костта или взаимо-

действа с процеса на възстановя-

ване, има потенциала да повиши 

риска от стрес фрактури [2; 8]. 

Стрес фрактурите са с по-голяма 

честота при спортуващи в срав-

нение с неспортуващи лица (11; 

12). Torstviet M., Sundgot-Borgen J. 

(2005) съобщават 17,2% честота 

на предшестващи стрес фракту-

ри при изследване на 669 норвеж-

ки спортисти [12]. Thompson S., 

Gabriel M. (2004) регистрират още 

по-висока честота на стрес фрак-

тури - 67,6% при спортуващи [11].

Разпространението на стрес 

фактурите при спортистки би 

могло да се свърже с тежестта на 

физическите натоварвния. Barrack 

MT. et al. (2014) и Wolman R. et al. 

(1990) съобщават, че по-високото 

ниво на интензивност на трени-

ровките повишава риска от стрес 

фрактури [3; 13]. 

Широко дискутиран в научната 

литература е въпросът за влияни-

ето на вида спорт върху честота-

та на стрес фрактурите. Редица 

автори наблюдават по-тежки мус-

кулно-скелетни и костни травми и 

по-висока честота на разпростра-

нение на ниска костно-минерална 

плътност в естетическите спор-

тове [10; 1; 6]. Според Loud К. et 

al. (2004) спортовете с най-висок 

процент стрес фрактури са бяга-

нето, гимнастиката и при мажо-

ретките [9].

Съществуващите литератур-

ни данни в чужбина показват висо-

ка честота на разпространение на 

стрес фрактури при спортуващи 

жени (5; 7), докато в България няма 

достатъчно изследвания в тази на-

сока, поради което осъществихме 

настоящето проучване.

Целта на проучването е да се 

установи честотата на разпрос-

транение на стрес фрактурите 

при български спортистки, както 

и влиянието на вида спорт и със-

тезателното ниво върху нея.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В настоящето изследване взеха 

участие 123 спортистки на въз-

раст от 16 до 25 години. 

Всички изследвани лица, след 

информирано съгласие и подроб-

ни инструкции, попълваха самос-

тоятелно въпросник на хартиен 

носител, чрез който се получава 

информация относно възрастта, 

РЕЗЮМЕ

Целта на проучването е да се установи честотата на разпростра-
нение на стрес фрактурите при български спортистки, както и вли-
янието на вида спорт и състезателното ниво върху нея. 
В настоящето проучване взеха участие 123 спортистки на възраст 
от 16 до 25 години.
Скринингът за предшестващи стрес фрактури беше осъществен 
чрез самостоятелно попълващ се въпросник на хартиен носител.
Статистическите анализи бяха извършени чрез SPSS-23.0.
В настоящото проучване се установи висока честота на разпрос-
транение на стрес фрактури при спортуващи жени в България 
(47,2%), с най-честа локализация ходило и глезен (42%).

SUMMARY

Prevalence of the stress fractures in female athletes

The aim of  the investigation is to establish the prevalence rate of stress fractures 
among Bulgarian female athletes and also the influence of the kind of sport and 
competitive level. 
123 female athletes, aged between 16 and 25 years participated in the study. 
The screening for former stress fractures was realized by personaly fulfilled 
questionnaire. 
Statistics analysis were done by SPSS-23.
High prevalence of stress fractures among female athletes in Bulgaria (47,2%) with 
most common local part foot and ankle (42%).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортистки, стрес фрактури.
KEY WORDS: female athletes, stress fractures.

Честота на разпространение 

на стрес фрактури при 

спортуващи жени
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ръста, теглото, вида спорт, 

спортния стаж, състезателното 

ниво, часовете седмични трени-

ровки и тренировъчните месеци 

в годината. На базата на ръста и 

теглото беше изчислен индекс за 

охраненост – Body mass index (BMI 

= Тегло (kg)/ Ръст (м)).

Изследваните лица бяха разде-

лени веднъж на три групи спрямо 

вида спорт - естетически спорто-

ве (n=47) (художествена гимнас-

тика, естетическа гимнастика и 

танци), силови и бойни спортове 

(n=23) (карате, джудо, бокс, та-

екуондо и фитнес), и сборна група 

от други спортове (n=53) (волей-

бол, баскетбол, плуване, гребане 

и тенис) и втори път на три гру-

пи спрямо състезателното ниво: 

спортистки без състезателна 

дейност (неучастващи в състе-

зания) (n=36), спортистки с ниско 

състезателно ниво (участващи на 

състезания само в България) (n=45), 

спортистки с високо състезател-

но ниво (състезаващи се на евро-

пейско, световно или олимпийско 

ниво) (n=42).

Освен горепосочените данни 

анкетата ни дава информация за 

наличие на предшестващи стрес 

фрактури, техния брой и локализа-

ция.

Статистическите анализи бяха 

извършени чрез SPSS-23.0. (при рав-

нище на значимост p < 0.05).

Извършена беше дескриптив-

на статистика за определяне на 

средната аритметична величина 

(mean) и стандартното отклоне-

ние (SD) за показателите - възраст, 

ръст, тегло, BMI, спортен стаж, 

часовете седмични тренировки и 

тренировъчните месеци в година-

та.

За сравнителния анализ на сред-

ните стойности на възрастта, те-

глото, ръста, BMI, спортния стаж, 

часовете седмична тренировка, тре-

нировъчните месеци в годината беше 

използван F-критерий на Фишер (при 

равнище на значимост α<0,05) при 

спортистки в зависимост от вида 

спорт и от състезателното ниво.

За сравнение на честотите на 

разпространение на стрес фракту-

рите беше използван χ2- критери-

ят на Пирсън (при равнище на зна-

чимост α<0,05).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Физическите характеристики, 

Фиг. 1

Честота на разпространение на стрес фрактури при спортуващи жени.

Фиг. 2

Локализация на стрес фрактурите.

Табл. 1. Физически характеристики, спортен стаж и честотата на разпространение 
на стрес фрактури при спортуващи жени (mean ± SD).

Показател Спортуващи жени 

n=123

Възраст 19,90 ± 3,35

Ръст 165,38 ± 8,69

Тегло 55,98 ± 9,64

BMI 20,39 ± 2,78

Спортен стаж 9,81 ± 3,79

Тренировки (ч/седм.) 17,07 ± 14,80

Тренировки(месеци/год.) 10,90 ± 2,25

Стрес фрактури 47,2% (n=58) 

спортният стаж, часовете сед-

мични тренировки, броят на тре-

нировъчните месеци в годината, 

както и честотата на разпрос-

транение на предшестващите 

стрес фрактури при изследваните 

123 спортуващи жени са предста-

вени в табл.1.

Спортуващите жени имат 

средно 9,81 ± 3,8 г. спортен стаж, 

като тренират средно през 10,90 

± 2,25 месеца от годината със 

средна седмична продължител-

ност от 17,07±14,8 часа. 

Процентът на спортуващите 

жени, които съобщават за наличие 
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таблица 2.

Спортистките от естетиче-

ските спортове са с по-ниска сред-

на възраст и имат повече часове 

седмични тренировки. Очаквано 

е и по-ниското тегло и BMI при 

тях спрямо останалите две групи. 

Сборната група спортове, в която 

са и състезателките от спорт-

ните игри, са със средно по-висок 

ръст в сравнение със спортистки-

те от естетическите и силови/

бойни спортове. По отношение 

спортния стаж и броя тренировъч-

ни месеци в годината липсва значи-

ма разлика между трите групи.

Честотата на разпростра-

нение на стрес фрактури при 

спортистките от естетически-

те спортове е 42,6% (n=20), при 

силовите и бойните спортове - 

34,8% (n=8) и при спортистките 

от сборната група - 56,6% (n=30), 

като липсва сигнификантна разли-

ка между групите (фиг. 3). Bennell 

et al. (1996) също не установяват 

значима разлика в честотата на 

стрес фрактури при различните 

спортове [5]. 

СЪСТЕЗАТЕЛНО НИВО

В таблица 3 са дадени резул-

татите от сравнението на чес-

тотата на разпространение на 

стрес фрактурите в трите групи 

спортистки в зависимост от със-

тезателното ниво: спортистки 

без състезателна дейност (n=36), 

спортистки с ниско състезателно 

ниво (n=45), спортистки с високо 

състезателно ниво (n=42).

Очаквано спортният стаж и 

часовете седмични тренировки са 

най-много при спортистките с ви-

соко състезателно ниво (съответ-

но 12,10 ± 2,51г. и 25,71 ± 13,92 часа), 

след това е групата с ниско състеза-

телно ниво (съответно 9,20 ± 3,29 

г. и 15,02 ± 11,17 часа) и най-малки са 

при спортистките без състезател-

на дейност (съответно 7,72 ± 4,36 

г. и 7,03 ± 5,42 часа). 

Честотата на разпростране-

ние на стрес фрактурите е: 41,6% 

(n=15) при спортистките без със-

тезателна дейност, 53,3% (n=24) в 

групата с ниско състезателно ниво 

и 45,24% (n=19) в групата с високо 

състезателно ниво, като разлики-

те между групите са статистиче-

ски недостоверни (фиг. 4).

Според горепосочените резул-

Фиг. 3

Честота на разпространение на стрес фрактури при спортистки в 

зависимост от вида спорт.

Фиг. 4

Честота на разпространение на стрес фрактури при спортистки в 

зависимост от състезателното ниво.

на минали стрес фрактури, е 47,2% 

(n=58). Bennell К. et al. (1996) съоб-

щават честота на разпростране-

ние на предшестващи стрес фрак-

тури при спортуващи жени 41,5%, 

която е много близка до установе-

ните от нас стойности [5].

От проведеното проучване 

се установи, че 12% (n=15) от из-

следваните спортистки са имали 

4 предшестващи стрес фракту-

ри; 10% (n=12) са имали 3 такива 

инцидента; 14% (n=17) съобщават 

за два случая на стрес фрактури 

и 11% (n=14) са имали еднократно 

(фиг. 1).

Най-честата локализация на 

стрес фрактурите при изследва-

ните лица са на ходилото и глезена 

- 42% (n=31), след това – на бедро-

то и подбедрицата - 17% (n=13), 

следват тазът и гръбнакът - 17% 

(n=13), ръката - 16% (n=12) и най-

малко са на дланта и пръстите - 

8% (n=6) (фиг. 2).

Фактори, влияещи върху чес-

тотата на разпространение на 

стрес фрактурите

ВИД СПОРТ

Резултатите от проведено-

то сравнение между трите гру-

пи спортистки в зависимост от 

вида спорт: естетически спорто-

ве (n=47); силови и бойни спорто-

ве (n=23) и сборна група от други 

спортове (n=53) са представени в 

СПОРТНА ТРЕНИРОВА
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тати видът спорт и състезател-

ното ниво не оказват влияние вър-

ху честотата на разпространение 

на стрес фрактурите при спор-

тистките. Вероятно други факто-

ри оказват по-съществено влияние 

като неправилно построена тре-

нировъчна дейност с рязко увели-

чаване на продължителността или 

интензивността на натоварвани-

ята, лоша тренировъчна повърх-

ност, екипировка, обувки и др.[4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящето проучване се 

установи висока честота на раз-

пространение на стрес фрактури 

при спортуващи жени в България 

(47,2%), като почти всяка втора 

спортистка е имала такъв инци-

дент в миналото. 

Според локализацията им най-

чести са стрес фрактурите на хо-

дилото и глезена (42%), след това 

бедрото и подбедрицата (17%), 

следвани от таза и гръбнака (17%), 

ръката (16%) и най-рядко дланта и 

пръстите (8%).

В проведеното изследване 

липсват категорични данни за 

влиянието на вида спорт, със-

тезателното ниво и часовете 

седмични тренировки върху чес-

тотата на разпространение на 

стрес фрактурите при спортува-

щи жени. Необходими са допълни-

телни бъдещи проучвания на фак-

торите, оказващи влияние върху 

честотата на разпространение 

на стрес фрактурите при спор-

туващи жени. 
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Табл. 2. Физически характеристики, спортен стаж и честотата на разпространение 
на стрес фрактурите при спортуващи в зависимост от вида спорт (mean ± SD).

Показател Естетически спортове

n=47

Силови и бойни 

спортове

n=23

Сборна група 

n=53

Възраст 18,15 ± 3,86** 20,45 ± 2,92 21,25 ± 2,16

Ръст 163,13 ± 11,27* 164,95 ± 5,57 167,63 ± 6,30

Тегло 51,77 ± 9,51** 54,64 ± 5,66 60,37 ± 9,34

BMI 19,33 ± 2,48** 20,16 ± 2,66 21,46 ± 2,74

Спортен стаж 10,62±3,72 8,87 ± 3,79 9,52 ± 3,77

Часове седмична 
тренировка

27,45 ± 17,71** 10,04 ± 5,54 10,67 ± 7,60

Тренировъчни месе-
ци за година 

10,54 ± 3,06 11,59 ± 0,96 10,92 ± 1,66

Стрес фрактури 42,6% (n=20) 34,8% (n=8) 56,6% (n=30)

* α <0.05, ** α <0,01

Табл. 3. Антропометрични показатели и честотата на разпространение на стрес 
фрактурите при спортуващи в зависимост от състезателното ниво (mean ± SD).

Показател Без съст. дейност

n=36

Ниско съст. ниво

n=45

Високо съст. ниво

n=42

Възраст 21,79 ± 2,22** 19,11 ± 4,06 19,31 ± 2,74

Ръст 166,84 ± 5,70 162,95 ± 12,19 166,81 ± 5,31

Тегло 57,94 ± 6,08 55,09 ± 10,63 55,48 ± 10,91

BMI 20,80 ± 1,87 20,58 ± 2,76 19,90 ± 3,34

Спортен стаж 7,72±4,36 9,20 ± 3,29 12,10 ± 2,51**

Часове седмична 
тренировка

7,03 ± 5,42 15,02 ± 11,17 25,71 ± 13,92**

Тренировъчни месе-
ци за година 

10,48 ± 2,84 10,79 ± 2,13 11,40 ± 1,70

Стрес фрактури 41,6% (n=15) 53,3% (n=24) 45,24% (n=19)

* α <0.05, ** α <0,01
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ЦЕЛ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ (ФИ)

Целта на ФИ е да се установи 

здравословното и функционал-

но състояние на футболистите 

преди започване на подготовка-

та за съответния дял на първен-

ството /1, 2, 3/.

Информацията, която полу-

чава ръководството на отбора, 

позволява:

1. Постигане на оптимални 

резултати чрез индивиду-

ализиране на тренировъчна-

та работа.

2. Етапен контрол на подго-

товката, даващ възмож-

ност за внасяне на необхо-

димите корекции.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИ

ФИ в Спортна клиника 

„Евровита”се провеждат по 

един и същи протокол:

1. Вземане на кръв и урина 

„на гладно“, около 8,00 ч. 

сутринта.

2. Лека закуска.

3. Ортопедичен преглед.

4. Антропометрия.

4.1.  Измерване на ръста.

4.2.  Измерване на теглото.

4.3.  Измерване на кожните гън-

ки.

4.4.  Изчисляване процента на 

телесните мазнини и мус-

кулната маса.

5. Функционално изследване.

5.1. Стандартна 12-канална 

електрокардиограма(ЕКГ) пре-

ди бягането. Кардио-пулмона-

лен тест с натоварване (КПТН) 

- бягане (или по изключение при 

футболистите -   велоергоме-

трия) „до отказ“ на тредбан, 

със симултанно регистриране 

на дихателните параметри 

с кислородна маска и  газов 

анализатор и непрекъсната 

регистрация на ЕКГ .

5.2. Стандартна 12-канална 

електрокардиограма(ЕКГ) 

след бягането на 2-ра и 

4–ата мин (при по-бавно 

възстановяване и за по-про-

дължително време).

5.3.  Измерване на артериалното 

налягане (АН) преди и след, 

а при велоергометрия и по 

време на натоварването.

6. Изготвяне на резюме от 

резултатите от ФИ. В нея 

са отразени:

6.1.  Времетраене на бягането.

6.2. Постигната максимална 

скорост.

6.3.  Максимална кислородна 

консумация.

6.4.  Относителна кислородна 

консумация.

6.5.  Максимален пулс.

6.6.  Време и пулс при достигане 

на аеробния праг (известен 

още като вентилаторен 

анаеробен праг).

6.7.  Време и пулс при достигане 

на РКП.

6.8.  Метаболитни и трениро-

въчни зони.

6.9.  Описание на ЕКГ преди, по 

време на и след натоварва-

нето, както и стойности-

те на АН.

6.10. % телесни мазнини и мускул-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: функционални изследвания, максимална кислородна консумация, вентилаторен анаеробен праг.
KEY WORDS: functional tests, V O2 max, ventilator anaerobic threshold.

Сравнителен анализ на някои 

функционални параметри при 

професионални футболисти

РЕЗЮМЕ

Целта на функционалните изследвания е да се установи здравословно-
то и функционално състояние на футболистите преди започване на 
подготовката за съответния дял на първенството. Нашето проуч-
ване анализира и сравнява резултатите от фукционалните тестове 
на два отбора от Първа професионална лига на България за период от 
3 години.

SUMMARY

Comparative analysis of some functional parameters of professional 

football players

Functional tests give us important information about the health status and 
fitness of the players in the beginning of the preparation period of every 
competitive season. The aim of our study was to analyze and compare 
the results from the functional tests of the players from two professional 
Bulgarian clubs during a period of 3 years.

Доц. д-р Иван 

Груев, дм

Доц. д-р Огнян 

Макавеев, доктор

СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ
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СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ

Диаг. 1

Средно времетрае-

не на бягането на 

тредбан на състеза-

телите от отбора Х 

по постове.

Диаг. 2

Средна максимална 

скорост, постигната 

по време на бягането 

на тредбан на състе-

зателите от отбора 

Х по постове.

Диаг. 3

Средна максимална 

кислородна консума-

ция, постигната по 

време на бягането на 

тредбан на състеза-

телите от отбора Х 

по постове.

Диаг. 4

Средна относителна 

кислородна консума-

ция, постигната по 

време на бягането на 

тредбан на състеза-

телите от отбора Х 

по постове.

Табл. 1

Средни показатели от 

функционалните из-

следвания на отбора 

Х по постове.

на маса/2/.

6.11. Препоръки за тренировъч-

ната работа.

Методика на КПТН:

За регистрацията на стан-

дартна ЕКГ използвахме апарат 

Fokuda Denshi Cardi Max FX 7102.

 За провеждане на КПТН 

използвахме система Cortex 

METALYZER.

Използвахме адаптирания 

протокол за натоварване на 

спортисти на проф. Илиев /1/.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Представените резултати се 

отнасят за два отбора от Първа  

професионална футболна лига на 

България (условно означени като 

Х и У) за периода 2015-2018 г. И 

двата тима са провели по две 

изследвания годишно – по време 

на зимната пауза през януари и 

по време на лятната пауза през 

юни.

При анализа на резултатите 

от КПТН на състезателите от 

отбор Х по постове установява-

ме, че най-добри показатели по 

отношение продължителност, 

максимална скорост, максимална 

и относителна кислородна кон-

сумация и максимална сърдечна 

честота, се регистрират при 

полузащитниците, следвани от 

защитниците, нападателите и 

вратарите.(табл. 1, 2, 3, 4, 5, ди-

аграма 1, 2, 3, 4).Тези резултати 

са логични с оглед специфичните 

задачи по време на мачовете и 

тренировъчния процес на отдел-

ните постове. Трябва да отбеле-

жим, че групата на защитници-

те не е еднородна – фланговите 

защитници са подложени на по-

големи аеробни натоварвания, 

в сравнение с централните за-
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Диаг. 5

Средно време да дос-

тигане на различните 

прагове.

Диаг. 6

Средна пулсова често-

та, достигната при 

различните прагове.

Табл. 2

 Анализ на някои па-

раметри при функци-

оналното изследване 

на вратарите.

Табл. 3

Табл. 4

Табл. 5

Анализ на някои пара-

метри при функци-

оналното изследване 

на защитниците.

Анализ на някои пара-

метри при функци-

оналното изследване 

на полузащитниците.

Анализ на някои пара-

метри при функци-

оналното изследване 

на нападателите.

щитници.

Единственият показател, по 

който нападателите от отбор 

Х превъзхождат полузащитни-

ците, е по-късното време на 

достигане на аеробния (венти-

латорния анаеробен) праг. Ре-

спираторната точка на компен-

сация обаче настъпва по-късно 

отново при полузащитниците, 

което обуславя и по-голямата 

широчина на разстоянието от 

праг до праг и съответно по-

широките тренировъчни зони 

за развитие на аеробния капаци-

тет (зони 3 и 4 – зона на интен-

зивно натоварване и зона на раз-

витие), (диаграма 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Анализът на КПТН на състеза-

телите от отбор У, по отноше-

ние продължителност на нато-

варването, максимална скорост, 

максимална сърдечна честота  и 

максимална кислородна консума-

ция на килограм , както и дис-

танцията праг-до праг, отново 

демонстрира по-високи резулта-

ти при полузащитниците (табл. 

6. 7. 8, диаграма 7, 8, 10, 11).

Единствено средната макси-

мална стойност на кислородна-

та консумация е по-висока при 

защитниците (диаграма 9). Тук 

отново трябва да направим 

уточнението за различията меж-

ду централни и флангови защит-

ници. Считаме, че при следващи 

проучвания тези подгрупи тряб-

ва да се анализират отделно.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОТБОРИТЕ

Сравнението между двата 

отбора показва някои различия:

1. Средната възраст на отбора 

Х е 26, а на отбора Y – 23 го-

дини.

2. Коефициентът на вариация 

показва, че съставът на от-

бора Х е нееднороден, а със-

тавят на отбора Y е едноро-

ден. Това може да се обясни и 

с наличието на повече играчи 

от африкански и латиноаме-

рикански произход в отбор Х.

3.  Футболистите от отбора 

Х имат по-добри резултати 

преди подготовката за есен-

ния полусезон. Различията в 

това отношение между два-

та отбора могат да се обяс-

нят с това, че състезателите 

от отбора Х са играли повече 

мачове през пролетния полу-

сезон и са провели по-добра 

подготовка преди него или че 

състезателите от отбора Y 

са провели предварителна ин-

дивидуална подготовка преди 

подготовката за пролетния 

полусезон.

4. При отбора Х има висока ко-

релация между ръста и те-

глото. Умерена корелация се 
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СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ

Диаг. 7

Диаг. 8

Диаг. 9

Диаг. 10

Диаг. 11

Средно време на бягането 

на тредбан по постове 

на отбора Y.

Средна максимална 

скорост на бягането на 

тредбан по постове на 

отбора.

 Средна максимална 

кислородна консумация по 

постове на отбора Y.

Средна относителна 

кислородна консумация по 

постове на отбора Y.

Средно време от дости-

гането на аеробния праг, 

до достигането на РКП 

по постове на отбора Y.

констатира при теглото и 

процента на телесните маз-

нини, както и при теглото 

и максималната кислородна 

консумация (VO
2
 max).

5. При отбора Y има значител-

на корелация между ръста и 

теглото, както и между те-

глото и максималната кисло-

родна консумация (VO
2
 max), и 

умерена между ръста и макси-

малната кислородна консума-

ция (VO
2
 max).

Сравнявайки показателите 

от КПТН, трябва да отбележим, 

че единствено в групата на за-

щитниците, футболистите  от 

клуб Х имат по-добри резулта-

ти по отношение, продължи-

телност на теста и максимална 

скорост, но не и по отношение 

на максималната и относителна 

кислородна консумация и време-

вия интервал от праг до праг , 

където предимство имат за-

щитниците от клуб У /табл. 9/.

В групите на полузащитни-

ците и нападателите по всички 

параметри по-добри резултати 

дават играчите от клуб У табл. 

10 и 11. 

Трябва да отбележим, че ре-

гистрираните разлики нямат 

статистическа значимост и по-

казват по-скоро тенденции. Те 

могат да се обяснят, от една 

страна, с разликите в изходни-

те характеристики - играчите 

от клуб У са като цяло по-млади, 

по-едри (ръст, тегло, телесна 

повърхност) и по-еднородни по 

расов и етнически признак. 

От друга страна, разликите 

във функционалните параметри 

могат да се дължат и на различ-

ните методики на подготовка 

в двата отбора, както и на фа-

кта, че играчите от отбор Х са 

играли и през трите сезона зна-

чително повече състезателни 

мачове, така че нивото на на-

трупана умора е било по-голямо.

В заключение можем да кажем, 

че нашето проучване очерта-

ва тенденциите в развитието 

на функционалните параметри 
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Табл. 6

Анализ на някои пара-

метри при функци-

оналното изследване 

на защитниците на 

отбора Y.

Сравнение на функцио-

налните възможности 

на полузащитниците 

от двата отбора.

Табл. 7

Табл. 11

Табл. 8

Табл. 9

Анализ на някои пара-

метри при функци-

оналното изследване 

на полузащитниците 

на отбора Y.

Сравнение на функ-

ционалните възмож-

ности на нападатели-

те от двата отбора.

 Анализ на някои па-

раметри при функци-

оналното изследване 

на нападателите на 

отбора Y.

Сравнение на функ-

ционалните възмож-

ности на защитници-

те от двата отбора.

на два от водещите български 

професионални футболни клубо-

ве. То би могло да послужи за от-

правна точка за по-нататъшни 

изследвания, както и за основа 

за подобряване на тренировъч-

ния процес.

Резултатите на състезате-

лите от Първа професионална 

лига на България са съпоставими 

с тези на колегите им от Маке-

дония и Косово /4, 5/.

Трябва да отбележим, че на-

шите професионални футболи-

сти все още не достигат пока-

зателите на своите колеги от 

водещите първенства като 

Висшата лига на Англия и гер-

манската Бундеслига, където 

горната граница на процента на 

телесните мазнини на играчите 

е 10%, а долната граница на дос-

тигнатата VО2 мах / кг е 50 мл/

кг /6, 7, 8/. Това още веднъж по-

твърждава ползата от изслед-

вания като нашето в контекста 

на общите усилия за повишаване 

нивото на физическа подготов-

ка на професионалните футбо-

листи в България.

Табл. 10
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

ЕРГОН® техниката е иновативен 

терапевтичен подход, съчетаващ 

статични и динамични манипулации 

на меките тъкани на тялото чрез 

инструменти с цел лечение на невро-

мускулно-скелетни патологии.

Наименованието на техниката 

произлиза от древногръцката дума 

"ергон", което означава "продукт на 

човешката работа, било то ръчна 

или умствена, научна или художест-

вена дейност" [1].

ЦЕЛТА на настоящото изследване 

е да се представят същността и те-

рапевтичното въздействие на Ergon 

technique като иновативен метод за 

клиничната практика в България.

Техниката ERGON IASTM включва 

специфични терапевтични похвати 

за диагностика и лечение на наруше-

ния на мускулно-скелетната система, 

които физиотерапевтът извършва с 

помощта на специално проектирани 

инструменти от неръждаема сто-

мана. И трите инструмента ERGON 

са многофункционални и могат да 

служат като 10 отделни клинични 

инструмента. Всеки инструмент 

има няколко работни повърхности. 

Характеризират се с ергономичен 

дизайн, който улеснява иновативни-

те хватове и терапевтичните при-

ложения (фиг. 1).

ЕRGON® Technique се основава на 

теорията за миофасиалните мери-

диани, описана за пръв път от Томас 

Майърс и Ида Ролф [1].

Въздействието на ERGON® 

IASTM Technique е насочено към по-

стигане на краткосрочни и дълго-

срочни терапевтични адаптации 

като [1]:

 "Освобождаване" на кръстоса-

ните връзки между съединителните 

тъкани.

 Стимулиране на анаболните 

процеси в съединителните тъкани 

(колагенни влакна).

 Възстановяване на еластич-

ността на съединителната и мускул-

ната тъкан.

 Увеличаване на температура-

та на кожата.

 Улесняване на рефлекторни 

промени в хроничните патологични 

модели на мускулна активация.

 Подобряване на миотатичния 

рефлекс и нервномускулния контрол.

 Увеличаване на тензията, про-

дуцирана в една или повече стави.

РЕЗЮМЕ

ЕРГОН Technique е иновативен терапевтичен подход, съчетаващ ста-
тични и динамични манипулации на меките тъкани на тялото чрез 
инструменти с цел лечение на невро-мускулно-скелетни патологии. 
Въздействието на техниката е насочено към постигане на кратко-
срочни и дългосрочни терапевтични адаптации. ЕRGON® Technique 
се основава на теорията за миофасиалните меридиани, описана за 
пръв път от Томас Майърс и Ида Ролф.

SUMMARY

Introduction of the ergon iastm technique in the physiotherapy in bulgaria

ERGON Technique is an innovative therapeutic approach combining static and 
dynamic manipulations of soft tissues of the body through tools to treat neuro-
musculoskeletal pathologies. The impact of the technique is aimed at achieving 
short-term and long-term therapeutic adaptations. ERGON® Technique is based 
on the theory of myofacial meridians, first described by Thomas Meyers and Ida 
Rolf.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЕRGON Technique, кинезитерапия, меки тъкани.
KEY WORDS: ЕRGON Technique, physiotherapy, soft tissue.

Въвеждане на ERGON Technique 

в кинезитерапията в 

България

Доц. Румяна Ташева, доктор

Фиг. 1

ERGON instruments.



Облекчава болките
Подобрява зарастване-
то на раните 
Ускорява разнасянето  
на хематоми

D 6 D 30 D 1000

Arnica  

+

 Остри наранявания –  
порязвания, охлузвания, натъртвания

 Болки в гръбнака, мускулите и 
крайниците

 Остри ставни възпаления

ПРИ ОСТРИ СИМПТОМИ

ARNICA D6 на всеки 30-60 мин., по 1 доза  
(10 глобули) до подобрение

ARNICA D30, 3-4 пъти по 1 доза (10 глобули)

Шуслеров мехлем №3  
почасово втриване, след подобрение 
2-3 пъти дневно

ПРИ ХРОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

ARNICA D6  2-3 пъти по 1 доза (10 глобули) Шуслеров мехлем №3  
2-3 пъти на ден втриване

  РЕШЕНИЕТО

при  ТРАВ М И  И БОЛКИ

МУСКУЛНА УМОРА
Болки и схващания след 
физическо пренапрежение 
Психо-емоционално 
претоварване

Шуслеров мехлем №3
Ferrum Phosphoricum D12

Шуслерови соли и Монопрепарати на 

при ТРАВМИ  и  ОСТРИ ВЪЗПАЛЕНИЯ

Закрити наранявания на всички меки тъкани - 
контузия, навяхване, изкълчване, разтягане
Фрактури
По-малки отворени рани
Мозъчно сътресение
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 Стимулиране на оздравител-

ните процеси чрез подобряване на 

кръвообръщението и кръвоснабдява-

нето.

 Подобряване на лимфотока.

 Увеличаване на клетъчната ак-

тивност (включително на фибробла-

стите и мастоцитите.

 Стимулиране на хистамино-

вия отговор (след активирането на 

мастоцитите).

 Намаляване на болката и мус-

кулния спазъм чрез неврофизиологични 

адаптации.

 Възстановяване на биомеханич-

ната функция на ставите чрез осво-

бождаване на фасциални ограничения и 

сраствания.

Противопоказанията за прилага-

нето на ERGON® IASTM Technique са: 

 Отворена рана.

 Myositis ossificans.

 Тумори.

 Разстройства свързани с кърве-

не като хемофилия.

 Фрактури.

 Инфекции на кожата и меките 

тъкани (бактериални, вирусни и гъбич-

ни инфекции).

 Тромбоза.

 Мускулни руптури (остра 

фаза).

 Интервенции на кръвоносни 

съдове.

 Ревматоиден артрит и пода-

гра.

Относително противопоказание 

е бременност. 

Един от механизмите за въз-

никването на миофасциалните па-

тологии е пренатоварването или 

обездвижването на анатомичните 

структури. Това води до промяна 

на молекулната структура на поли-

мерния гликозаминогликан с висока 

молекулна маса на извънклетъчна-

та матрица и вследствие се появя-

ват контрактури и адхезии. ERGON 

Technique подобрява оздравителни-

те процеси, като постига мобилиза-

ция на фасцията в дадена посока.

Влиянието на ERGON Technique се 

обуславя от активиране на фибробла-

стите чрез механично преобразуване 

[2]:

 Механизмът на трансдукция 

води до значителна клетъчна промя-

на, която възниква в отговор на би-

омеханично напрежение и компресия.

 Тези стимули достигат до 

клетките и така механичната сти-

мулация води до каскада от промени, 

които в крайна сметка влияят на ак-

тивността в ядрото.

 Механичната трансдукция се 

получава, тъй като клетките конвер-

тират множество механични стиму-

ли в химична активност за регулиране 

на морфологията и функцията на тъ-

каните.

 Клетъчните отговори включ-

ват освобождаването на интерлев-

кини, адхезионни кинази и други биохи-

мични вещества. 

 Повишено производство на 

фибробласти.

 

 Параметри на приложение [1]:

 Похвати за изследване.

 Ъгли на приложение.

 Интензивност.

 Скорост.

 Дължина и посока на техника-

та. 

Deep fascia stroke с 

пасивна мобилизация

Фиг. 2

Double stroke

Фиг. 3

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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Forestier test

Фиг. 4

 Продължителност. 

Времетраене на апликациите - 

третирането на анатомична област 

е между 10 и 15 минути. 

Продължителност:

Процедура: 8-10-15 min.

Локално:1 - 3/4 min.

Честота на прилагане: 

2-3 сесии/седмично с 2-3 дена ин-

тервал между процедурите.

Методика на приложение:

1. Загряване.

 Аеробни упражнения. 

 Термотерапия. 

2. ERGON Technique. 

3. Стречинг. 

4. Упражнения за нервномускулен 

контрол.

5. Криотерапия.

            

Клинични случаи
В настоящата статия представя-

ме единични клинични случаи. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
Име - Б. Ч., възраст - 18 г.

Диагноза: реконструкция предна 

кръстна връзка.

Обем на движение в колянна става:

 преди първата процедура S: 0-8-

72º
 след първата процедура S: 0-0-85º
 след седмата процедура S: 0-0-124º

Техниката Ергон е приложена на вся-

ка процедура с похвати: rub, deep rub, 

wiper, scan, excav, globe, fascia/ deep fascia 

stroke, double stroke (фиг. 2 и фиг. 3).

Други средства на терапия: те-

кар терапия, клас 4 лазер, Артромот, 

постизометрична релаксация, ексцен-

трична флексия и екстензия в колянна-

та става.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
Име - Хр. В., възраст - 63 г.

Диагноза:

Изследване: Forestier test (фиг. 4) 

Процедури: 

 преди първата процедура – 23 см

 след първата процедура – 21 см

 след деветата процедура – 19 см.

ДИСКУСИЯ

Международното признание на 

ERGON TECHNIQUE проличава от про-

веждането на повече от 65 семинара 

в над повече от 35 страни и регистри-

рани над 1000 практикуващи [2].

Основните разлики на ЕРГОН 

TECHNIQUE в сравнение с други техни-

ки на IASTM са:

 Инструменти с анатомично 

адаптирани повърхности.

 Възможност за изследване чрез 

инструментите.

 Над 20 иновативни похвата 

(двустранни и триизмерни).

 Над 30 мускулно-скелетни про-

токола.

 Доказателство основава тера-

пия.

 Щадящи и по-агресивни подхо-

ди и техники.

 Приложения с по-голяма продъл-

жителност (дори локализирани).

 Лечение на големи повърхно-

сти и специфични точки, свързани с 

патологии и нарушения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сертифицираният терапевт 

на ERGON TECHNIQUE владее: 

 Изследване на патологични-

те промени във фасцията.

 Изследване на мануално 

труднодостъпни области.

 Третиране с различна дълбо-

чина на патологично променените 

тъкани.

 Възстановяване обема на 

движение в ставите при минима-

лен брой лечебни сесии.

 Контролирано и целенасо-

чено третиране при повторни 

увреди в случаите на непълно въз-

становяване (тендинози/пренато-

варване).

 Ускоряване на възстановява-

нето на тъканите чрез активира-

не на фибробластите.

 Ефективно възстановяване 

на повечето невро-мускулно-ске-

летни увреди.

 Прилагане на функционални 

техники.

 Комбиниране на ЕРГОН® 

TECHNIQUE и кинезитерапия.

 Улесняване на функционално-

то възстановяване.

 Профилактика на усложнени-

ята.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

1. ПРЕДСТАВЯНЕ

Организмът черпи енергия от 

АТФ по три начина. Два от тях са 

анаеробни, а третият е аеробен. 

Умората се причинява от мета-

болични странични продукти. Ак-

туални изследвания показват, че 

причина за мускулна умора са уве-

личаването на млечната киселина, 

концентрацията на неорганичен 

фосфат (Pi), намалена концентра-

ция на калций (Ca2+), повишена 

концентрация на водородни йони 

(H+) и понижена концентрация на 

глюкоза (Glc) (McCallum, 2017). 

Според авторите въпросът за 

водородните йони (H+) е открит, 

защото водородът проявява и 

редукционни, и окислителни свой-

ства. Изследвания през последни-

те години показват, че водородът 

има косвена антиоксидантна ак-

тивност върху ензими. Актуално 

е българско постижение за наличие 

на насцентен (атомен) водород в 

електрохимично активирана вода 

католит, което показва колко е 

сложно да се правят еднозначни 

изводи за свойствата на водата 

(Василева, Войкова, Игнатов, Кара-

джов, Глухчев, Иванов, Механджи-

ев, 2019). Основа на изследването 

е теоретичен модел на Игнатов и 

Мосин от 2015 г. 

Във футбола имаме 90 мин фи-

зическо натоварване с издръжли-

вост и бързина. При продължите-

лен окислителен метаболизъм има 

два странични ефекта. Натрупват 

се водородни йони (H+) и се наблю-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Хидратация, спектрален анализ.
KEY WORDS: Hydration, spectral characteristics.

Хидратация и свойства на 

водата във футбола за отлична 

спортна форма

РЕЗЮМЕ

Човешкото тяло съдържа 55-60% вода в младежка възраст. При раж-
дане процентът е около 75, а при възрастни хора – 50-55%. Биофи-
зичните, биохимичните и биологичните процеси протичат в течна 
среда и състоянието на водата в тялото на спортиста е показател 
за неговото състояние при спортно натоварване и възстановяване. 
Авторите на статията показват, че внимателен анализ на състоя-
нието на дехидратация (Якимов, 2014), на показатели като окислител-
но-редукционен потенциал (ОРП), водороден показател pH, спектрални 
характеристики на водата в човешкото тяло (Игнатов, Мосин, 2012) 
могат да бъдат съществени при футболна подготовка. Единият от 
авторите, Игнатов, прилага метод за спектрален анализ НЕС и ДНЕС, 
математични модели (Антонов, Игнатов, 1998) (Игнатов, 2012) (Иг-
натов, Мосин, 2013), за количествена оценка на ефекти от води, хра-
нителни добавки, витамини и минерали. Анализират се ефекти върху 
нервна система и мускулен тонус, противовъзпалителни, антиокси-
дантни и антитуморни ефекти. Прилаган е с компании в следните дър-
жави – България, Австрия, Германия, Швейцария, Чили, САЩ, Русия и др. 
Дехидратацията е обичаен процес, развиващ се в хода на трениров-
ка и мач, който влияе върху функционирането на опорно-двигателния 
апарат, нервната, дихателната и сърдечно-съдовата система. Дан-
ните от пробни тестове очертават отрицателните тенденции в 
някои функционални параметри на дихателната и сърдечно-съдовата 
система с пряко влияние върху кондиционните възможности на фут-
болистите (Якимов, 2014-2019). 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

Hydration and Properties of Water in Football for Excellent Shape

The human body contains around 55-60% of water in young people. At birth 
the percentage is around 75%, and in elderly people it is - 50-55%. Biophysical, 
biochemical and biological processes occur in liquid medium, and the state of 
water in the body of a sportsman is an indicator for their status during physical 
exertion and recovery. The authors of the article show that a careful analysis 
of the dehydration state (Yakimov, 2014), of indicators such as oxidation 
reduction potential (ORP), hydrogen index pH, spectral characteristics of 
water in the human body (Ignatov, Mosin, 2012), could be essential in football 
preparation. One of the authors, Ignatov, applies a method for spectrum 
analysis NES and DNES, mathematical models (Antonov, Ignatov,1998)
(Ignatov,2012)(Ignatov, Mosin,2013), for a quantitative assessment of effects 
from waters, nutrition additives, vitamins and minerals. Analysed were effects 
on the nervous system and muscle tone, anti-inflammatory, antioxidant and 
antitumor effect. It is applied with companies in the following countries - 
Bulgaria, Austria, Germany, Switzerland, Chile, the USA, Russia etc. 
Dehydration is a usual process developing during the period of training 
and football match, which influences the functioning of the locomotor, 
nervous, respiratory and cardio-vascular systems. The data from trial 
tests define negative tendencies in some functional parameters of the 
respiratory and cardio-vascular systems, with direct influence on the 
conditioning abilities of footballers (Yakimov, 2014-2019). In such a 
way, it is confirmed the importance of the requirement for the footballers 
to start physical workload optimally hydrated, in order to slow down 
and decrease the influence of the negative effects from the inevitable 
dehydration during a football match. 

Д-р Ивайло 

Якимов

Проф. д-р Игнат 

Игнатов
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дава хипертермия. Централната 

нервна система участва в етиоло-

гията на умората от хипертермия. 

Дехидратацията по време на тре-

нировка увеличава хипертермия-

та, като намалява кръвния поток 

на кожата, скоростта на изпотя-

ване и по този начин разсейването 

на топлината. Комбинацията от 

дехидратация и хипертермия по 

време на физическо натоварване 

води до значително намаляване на 

сърдечния тонус. Също се намалява 

притокът на кръв към мускулите и 

по този начин се намалява издръж-

ливостта (Coyle, 1999).

Авторите разглеждат проце-

са на хидратация и намаляването 

нивата на водородните йони (H+) 

като възможност при тяхното въз-

становяване да се подобри спорт-

ната подготовка на футболиста. 

По-добра хидратация и съответно 

по-добра спортна форма може да 

се постигне с води католит, ано-

лит, планински изворни и минерал-

ни води (Якимов, Игнатов, 2019). 

2. МЕТОДИ 

2. 1. Методика и изследване при 

дехидратиция (Якимов, 2014)

Резултатите от пробните 

тестове, проведени от екип на 

МЦРСМ-Варна, имаха за цел да оч-

ертаят тенденции за промени в 

някои функционални показатели на 

дихателната и сърдечно-съдовата 

система. Тестовете бяха прове-

дени във функционалния сектор на 

МЦРСМ-Варна, с шестима футболи-

сити на възраст 18 – 19 г. в пери-

ода януари-юни 2013 г. Апаратното 

обезпечаване на тестовете беше 

с велоергометрична кардио-пулмо-

нарна система „Cosmed” и порта-

тивен осмометър „Osmocheck” на 

фирма Vitech Scientific.

Изследванията се проведоха 

при следната програма: всеки фут-

болист беше подложен двукратно 

на максимален стъпаловиден кар-

дио-пулмонарен тест до отказ. 

Първият тест се изпълняваше след 

24 ч. покой, като всеки изследван 

беше довеждан до състояние на 

дехидратация, обективизирано 

чрез експресен тест с портатив-

ния осмометър „Osmocheck”. След 

48 ч. покой (без физически нато-

варвания) и режим на воден прием 

се провеждаше вторият тест до 

отказ в състояние на оптимална 

хидратация.

За стандартизиране на обслед-

ваната група се съблюдаваха и спаз-

ваха следните изисквания:

 За периода на тестване футбо-

листите не провеждаха трени-

ровъчни занимания.

 Изследваните имаха обичайния 

за всеки физиологичен нощен 

сън.

 Храненето беше стандартизи-

рано в параметрите на класи-

ческото спортно хранене с ак-

цент ограничен прием на сол.

 Приемът на течности в пери-

ода на тестване беше един-

ствено на трапезна вода.

 По време на тестовете футбо-

листите бяха клинично здрави.

 По време на тестовете фут-

болистите не приемаха въз-

становителни 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 °C, отно-

сителна влажност 60 – 65 % и 

атмосферно налягане 754 кРа. 

Всеки тест на велоергометрич-

ната кардио-пулмонарна система 

„Cosmed” започва с калибриране 

на апарата към средата в поме-

щението и анализ на данните от 

пациента за ръст, тегло, пулсова 

честота (ПЧ) и респираторната 

обмяна. Тестът започва със стар-

тово натоварване от 25 W, като 

на всеки 30 сек. натоварването се 

увеличава с 15 W. Краят на теста 

е при достигането на критерии-

те за отказ – невъзможност да се 

поддържа педалиране от 60-62 об./

мин., субективен отказ, срив в сър-

дечно-съдовите възможности.

На наблюдение и анализ подло-

жихме следните показатели:

 Ниво на достигане на отказ.

 ПЧ (пулсова честота)/HR (heart 

rate) при натоварване.

 ПЧ/HR при възстановяване.

 bpm – удари на сърцето в мину-

та.

 Rf - брой вдишвания.

 VO2/кг. 

 (HR recovery) Recovery Heart 

Rate, скорост, с която сърцето 

се връща към нормален пулс след 

физическо натоварване 

2.2. Методика на пробно измер-

ване на количеството течности, 

необходимо за оптимална хидра-

тация при футболисти

Паралелно с представените те-

стове беше проведено и пробно 

измерване на количеството теч-

ности, необходимо за оптимална 

хидратация при футболисти.

Изследването беше осъщест-

вено в два етапа – зимен и летен. 

Контролна група от осем футболи-

сти на възраст 18 – 19 г. в продъл-

жение на пет дни приемаха точно 

определено количество трапезна 

вода. През първото денонощие те 

приемаха по 2 л вода / 24 ч. Все-

ки следващ ден количеството на 

приетата вода се увеличаваше с 

по 500 мл. По време на пробните 

замервания футболистите се на-

мираха в подготвителен период 

с тренировъчни занимания на те-

рен – 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 ниво-

то на хидратация чрез експресен 

тест с портативния осмометър 

„Osmocheck”. Изчисляваше се коли-

чеството на приетите течности 

на кг тегло. На всеки се предоставя-

ше точно определено количество 

трапезна вода, което да изпие за 

следващите 24 ч, и се отчиташе 

и евентуалният прием на допъл-

нително трапезна вода, айран или 

супа. По време на тестовете фут-

болистите бяха клинично здрави, 

не приемаха храни и напитки със 

сол, кофеин и други стимуланти, 

възстановителни медикаменти, су-

плементи и спортни напитки, фа-

брични сокове и газирани напитки. 

Отчитаха се средната денонощна 

температура и влажността.

2.3. Биофизични методи

Прилагат се следните биофи-

зични методи – спектрален анализ 

на вода и 1% разтвори със спек-

трални методи НЕС и ДНЕС (Анто-

тов, Игнатов, 1998); математич-

ни модели на вода и 1% разтвори 

(Игнатов, Мосин, 2013); измерване 

на pH и ОРП. Прилагат се анализи и 

статистически методи. 

3. РЕЗУЛТАТИ

3.1. Резултати при пробните 

тестирания при дехидратация 
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Ниво на достигане на отказ: 

Двама от изследваните достигна-

ха отказ в състояние на дехидра-

тация и на хидратация при еднак-

ви нива на натоварване. Другите 

четирима достигнаха отказ в 

хидратирано състояние едно или 

две нива на натоварване повече, 

отколкото отказът им в състоя-

ние на дехидратация (Таблица 1). 

С „DH” cа означени тестовете в 

дехидратация, а с „Н”- в хидрата-

ция.

Пулсова честота (ПЧ) при на-

товарване: Съпоставяйки осред-

нените стойности на ПЧ на вся-

ко стъпало при натоварванията 

в дехидратирано и хидратирано 

състояние се отчитат по-малък 

брой сърдечни съкращения, когато 

изследваните са хидратирани. Тази 

тенденция се наблюдава и при шес-

тимата тествани. Най-демонстра-

тивният пример е футболист, при 

когото, като се съберат разликите 

от ПЧ на едни и същи стъпала от 

двата теста и се отчетат стой-

ностите, се получават общо 287 

съкращения по-малко за целия тест 

в хидратирано състояние при дос-

тигнат отказ и при двата теста 

на едно и също ниво на натоварва-

не. Футболистът с най-малка отче-

тена разлика е с общо 45 съкраще-

ния по-малко по време на теста в 

хидратирано състояние (Таблица. 

2).

Съгласно тези резултати мо-

жем да оформим тенденцията, че 

в състояние на хидратация органи-

змът извършва същото натовар-

ване, както в състояние на дехид-

ратация с по-малък брой сърдечни 

съкращения, т.е. работи по-ерго-

номично. 

Пулсова честота (ПЧ) при въз-

становяване: Проследяваше се пул-

совата честота от момента на 

отказ до ниво 130 уд./мин. И при 

шестимата тестувани достига-

нето на посочения пулс в хидрати-

рано състояние е за сметка на по-

малък брой сърдечни съкращения, 

отколкото в дехидратирано със-

тояние. (Таблица 3)

Брой вдишвания (Rf): При двама 

от тестваните броят на вдишва-

ния в състояние на хидратация е 

по-голям от този в състояние на 

дехидратация. Другите четирима 

са с по-малък брой вдишвания в със-

тояние на хидратация, отколкото 

в дехидратирано състояние. (Таб-

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

Признаци DH H

№ на изследвания

1. 300 300

2. 300 315

3. 300 315

4. 315 330

5. 330 330

6. 270 300

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

Признаци DH H

Стойности /W/ 

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

Таблица 2. Резултати на футболист с най-малка отчетена разлика с общо 45 
съкращения по-малко по време на теста в хидратирано състояние,  H (хидра-
тация) – DH (дехидратация), HR  bpm 

лица 4)

При тези четирима тествани 

– 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 хидра-

тирано състояние! Най-малката 

идентична разлика е 17 вдишва-

ния по-малко в хидратирано със-

тояние.

VO
2
/кг (Максимална кислородна 

консумация на кг./тегло): При два-

ма от тестуваните VO
2
/кг в със-

тояние на хидратация е по-голяма 

от този в състояние на дехидрата-

ция. При другите четирима VO
2
/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 кон-

сумацията на кислород от тъка-

ните е по-малка. Това означава, че 

при идентично натоварване при 

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

Таблица 3. Пулсова честота от момен-
та на отказ до ниво 130 уд./мин, H (хид-
ратация) – DH (дехидратация), HR recov 
– bpm.

Признаци DH H

Стойно-
сти /W/ 

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

Таблица 4. Резултати със вдишвания 
при футболисти, H (хидратация) – 
DH (дехидратация) Rf b/ min.
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Признаци DH H

Стойно-
сти /W/ 

  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

Таблица 5. Натоварване при двата 
теста в хидратирано и дехидрати-
рани състояние и кислородна консу-
мация, VO

2
 /кг, Данните в таблицата 

са в ml/min/kg. 

двата теста в хидратирано състо-

яние се извършва същата работа, 

но с по-малко кислородна консума-

ция (Таблица 5).

Футболистът с най-голяма раз-

лика в  VO
2
/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.

3.2. Резултати при пробното 

измерване на количеството течно-

сти, необходимо за оптимална хид-

ратация

В брой 3-4/2012 г. на сп. „Меди-

цина и спорт” единият от съавто-

рите, Якимов, представи данни от 

първото за България изследване  на 

нивото на хидратация на професи-

онални футболисти чрез внезапни 

тестове, проведено от екип на 

МЦРСМ-Варна. Изследването включ-

ваше футболисти от А и Б група, 

както и отбори от елитните дър-

жавни първенства до 17 и до 19 г.

В това изследване представям 

разширените резултати от изслед-

ването за периода от януари 2012 г. 

до юли 2013 г. Контингентът, под-

ложен на тестване, включва :

 пет отбора от А група;

 четири от Б група;

 два отбора от елитните дър-

жавни юношески първенства до 

17 г. и до 19 г.

Бяха направени общо 518 внезап-

ни теста. Те се провеждаха сутрин, 

преди началото на тренировъчния 

ден. Предишния ден всички отбо-

ри имаха поне една тренировка на 

терен. Данните от изследването 

показаха следното процентно съ-

отношение на хидратация:

 С нормална хидратация – 78 бр. 

(15,1%).

 Навлезли в зона към дехидрата-

ция – 346 бр. (66,7%).

 Напълно обезводнени – 94 бр. 

(18,2%).

3.3. Качествена вода в спорт-

ната подготовка на футболисти

Водата е и позната, и непозна-

та. При хидратация количество-

то и качеството на водата са от 

изключително значение. Според ав-

торите подобряване на качество-

то на водата ще увеличи степен-

та на хидратация и ще подобри 

спортната форма на футболисти-

те. Особено важно е да се подбе-

рат видове води при натоварване 

и възстановяване.

Сред природните води най-ка-

чествени са планинските изворни 

и глетчеровите. Тези води могат 

да се използват за постоянна кон-

сумация и най-вече при ваканции на 

футболистите. 

Единият от съавторите Игна-

тов е провел изследвания на вода 

в зони на дълголетие в българ-

ските планини, австрийските и 

швейцарските Алпи, чилийските 

и аржентинските Анди, американ-

ските Апалачи и руската планина 

Кавказ.

Познатите природни води са 

най-често алкални и при всички 

има положителен оксилителен ре-

докс потенциал (ОРП/ORP). ОРП 

варира от +150 до +250 mV.

Водородният показател (рН) 

дава и информация за киселинност 

и алкалност на водата. Предста-

влява отрицателен десетичен 

логаритъм на концентрацията на 

Глетчерова вода
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

Схема на електролайзер за води католит и анолит.

Фиг. 1

Диаграма за зависимост между pH и 

ОРП и биосфера на микроорганизмите.

Фиг. 2

водородните йони (H+). Окисли-

телно–редукционният потенциал 

(ОРП) е свързан с процеси с преход 

на електрони.

При електрохимична актива-

ция (ЕХА/ECAW) в уреди електро-

лайзери (фиг. 1) се получават води 

католит и анолит. 

Известни са следните реакции.

В катодното отделение на 

електролайзера се извършва след-

ната реакция

(1) 2H
2
O + 2e- → H

2
 + 2OH- 

Водородният газ се отделя и 

водата придобива алкална реак-

тивност. Това води до намаляване 

на ОРП с отрицателни стойнсти.

В анодното отделение проти-

ча реакцията

(2) 2Н
2
О → 4е- + 4Н+ + О

2

Това води до увеличаване на 

киселинността и анолита. ОРП е с 

положителни стойности.

Физико-химичните свойства 

на католита и анолита са опре-

делящи за тяхната активност. 

Оптималните стойности на 

католита за ОРП са (-200 - - 400 

mV) и pH (8.5 – 9.5). За анолита 

за ОРП са (+500 - +600 mV) и за pH 

(3.5 – 4.5). На фиг. 2 е показана 

диаграма за зависимост между 

pH и ОРП и биосфера на микро-

организмите.

Увеличената редукция на ка-

толита означава засилено анти-

оксидантно действие при взаимо-

действие с биомолекули. Високата 

оксидантност на анолите оказва 

силно биоцидно въздействие върху 

различни микроби, бактерии и ви-

руси, което води до задържане на 

развитието им или до пълното им 

унищожаване.

Трайността на католита е до 

Проф. Игнатов обсъжда с Нобе-

ловия лауреат проф. Монтание 

уникалните свойства на водата.
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24 часа, а при анолита над 1 годи-

на.

Едно от големите предимства 

на прилагането на води католит и 

анолит е, че електролайзерите са 

преносими. Това позволяма мето-

дите да се прилагат при състеза-

ния по цял свят. 

Привидно изглежда, че приложе-

нието на ЕХА води е лесно.

Това не е така, защото има 

особености, които са определящи, 

особено при спортна подготовка 

за по-добра хидратация и отлична 

спортна форма.

1. Водородът е и редуктор, и 

окислител.

Това означава, че трябва да се 

направи анализ какви хранителни 

добавки, витамини и минерали из-

ползва футболистът.

2. В катодното пространство 

има завишеното количество елек-

трони. Техните количества е не-

обходимо да се изчисляват в зави-

симост от нивото на спортната 

подготовка. Те имат влияние при 

оксидативен стрес и неутрализи-

ране на реактивни кислородни ви-

дове (ROS).

3. При прилагането на води ка-

толит и анолит в спорта е необ-

ходим индивидуален подход, който 

се определя от статуса на всеки 

спортист. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

Данните от изследванията са 

основание и предпоставка да фор-

мулираме следните тенденции и  

изводи от единия от съавторите, 

Якимов:

При приложено едно и също на-

товарване тенденциите са в хид-

ратирано състояние организмът 

да извършва реципрочна работа на 

тази в дехидратиран статус в по-

ергономичен режим:

По-малък брой сърдечни съкра-

щения.

По-малък брой вдишвания.

Възстановяване на ПЧ чрез по-

малък брой сърдечни съкращения.

По-малка консумация на кисло-

род.

През януари, при средна дено-

нощна температура 00 – 80 С, от-

носителна влажност 70 – 80% и в 

режим една тренировка на терен 

за 24 ч., необходимото минимал-

но количество на приета вода за 

навлизане в зоната на оптимална 

хидратация е 40 мл/кг.

През  юни, при средна денонощ-

на температура 180 – 250С, от-

носителна влажност 70 – 75% и в 

режим две тренировки на терен за 

24 ч. необходимото минимално ко-

личество на приета вода за навли-

зане в зоната на оптимална хидра-

тация е 60 мл./кг.

Резултатите от разширеното 

внезапно тестуване потвържда-

ват данните от първоначалното 

изследване, че голям брой от бъл-

гарските професионални футбо-

листи нямат адекватен питеен 

режим. Потвърждава се и изводът 

за голям резерв в работата на ме-

дицинските и треньорските екипи 

в професионалния футбол по отно-

шение на хидратацията на състе-

зателите.

Авторите предлагат комлексен 

метод за хидратация чрез води - ка-

толит, анолит, планинска изворна. 

Методът е индивидуален за всеки 

футболист и се подготвя с програ-

ма въз основа на клинични показате-

ли, жизнен и психологически статус. 

Дозите се правят в зависимост от 

спортния статус и поста, на който 

играе даден футболист. Методът 

е приложим и за програма заедно с 

вода с хранителни добавки, мине-

рали и витамини. В условията на 

засилена спортна конкуренция и ди-

намика методът е приложим и при 

съзтезания по света. Изключително 

важна е приложимостта му веднага 

след съзтезание. Възстановяването 

на 80% от спортната форма е за 3-6 

часа, а на над 90-95% до 24 часа (Яки-

мов, Игнатов, 2019).
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ГЕНЕЗИС НА ИНСУФИЦЕНЦИЯ НА 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗАТА НА 

ЦЕЛОСТТА

Независимо от произхода от ос-

тротата и от тежестта на поява 

и проява на морфологични изменения 

винаги настъпва временна или по-

стоянна инсуфициенция на самоупра-

влението на позата на целостта. 

Независимо дали е поставена диагно-

за на локална увреда на двигателния 

апарат, на установено състояние, на 

инсулт на мозъчната материя или на 

инфаркт на миокарда се достига до 

формиране на инсуфиценция на само-

управление на позата на целостта. 

Представеното описание обхваща и 

формирана, функционална инсуфици-

ентност на мозъчната материя, про-

явена като особени ментални състо-

яния, познати като morbus asperger 

autism и сенилна деменция morbus 

alzheimer. Всъщност всички области на 

медицината имат една основна цел. 

На формирана и вече „присъстваща“ 

инсуфициенция на самоуправлението 

на позата на целостта да предложат 

възможно временно решение като 

асистенция. Винаги инсуфициенция-

та на самоуправлението на позата 

на целостта се манифестира като 

достигната степен на инсуфициент-

ност на умение за осъществяване и 

поддържане на вертикализация в би-

педален симетричен екилибрум. Тази 

позна инсуфициентност на целостта 

се проевява локално. Като степен на 

ретракция на рамената, симетрич-

но или унилатерално. Като опреде-

лен спад на гръдната „клетка”. Като 

формиране на „изместване на главата 

напред, която визуално увисва. Като 

резултат на позна инсуфициентност 

на целостта се достига до поява на 

функционална инсуфициенция на реше-

ние на двигателни задачи. Преди всич-

ко мафестирана при осъществяване 

на преместване в пространство и 

манипулация на обекти.

ОБЕКТИВЕН ПОДХОД КЪМ 
ИНСУФИЦЕНЦИЯ НА ПОЗАТА НА 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛОСТТА 
ИЛИ АСИСТИРАЩА НАСТРОЙКА

Като специалист по инструмен-

тален анализ и асистенция на органи-

зацията на двигателната дейност на 

хора и на лица с настъпила инсуфици-

енция на самоуправлението на позата 

на целостта, винаги моята цел е по 

отношение на хората да предложа 

подходяща асистираща настройка. 

На основата на която функционални-

ят капацитет да бъде оптимизиран 

и поддържан на ефективно ниво. По 

този начин оптимално да асистирам 

на хората. Да бъда постоянно в със-

тояние на предлагане и поддържане 

на възможно непрекъснато, присъст-

ващо поведение на равновесие като 

предложен отговор. Проявен като 

непрекъснато самоуправление на 

РЕЗЮМЕ

Поява и проява на морфологични изменения, формира и определя инсу-
фициенция на самоуправлението на позата на целостта. За възмож-
но временно решение, на формирана инсуфициенция на самоуправле-
нието на позата на целоста се предлага асистенция. Осъществява 
се като настройка на променен функционален капацитет. За тази 
цел е необходимо инструментално обективизиране на решение на 
двигателни задачи от ежедневието. На основа на резултатите от 
решението на двигателни задачи се осъществява възможно обек-
тивно описание на променен функционален капацитет на управление 
на позата на целостта. Получаваме въможност да предложим и 
осъществим адекватна асистенция като оптимална настройка на 
инсуфициенция на самоуправлението на позата на целостта.

SUMMARY

Introduction in objective analysis of the insufficiency of self-management 

of posture of integrity

Appearance and manifestation of morphological changes, forms and determines, 
insufficiency of the self-management of the posture of integrity. For a possible 
temporary solution, to a formed insufficiency of the self-management of the 
posture of integrity, assistance is proposed. This is performed, as an adjustment 
of the changed functional capacity. For this purpose, it is necessary, to perform an 
instrumental analysis, to see how the tasks of everyday life being solved. Based 
on the results of the solution of the motor task, it is possible to offer an objective 
description, of the altered functional capacity of management of the posture of 
integrity. Thus, we have an opportunity, to offer and realize, adequate assistance, 
such as optimal adjustment of insufficiency of the self-management of the posture 
of integrity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Инсуфициенция на самоуправлението на позата на целостта, поведение на равновесие, бипедален симетричен екилибриум, 
асистенция, настройка, двигателна задача, поведение.
KEY WORDS: insufficiency of the self-management of the posture of integrity, bipedal symmetric equilibrium,  assistance, adjustment, motor task, behavior.

Въведение в обективен 

анализ на инсуфициенция на 

позата на самоуправление на 

целостта
Д-р Николай Ганчев
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позата на целостта в поведение на 

равновесие. По отношение на лица с 

проблеми да предложа възможна аси-

стираща настройка. На основата на 

която вече променения функционален 

капацитет да бъде „настроен” на 

възможно ефективно ниво. По този 

начин адекватно да асистирам на 

на лица с проблеми. И така да сведа 

до възможен минимум степента на 

формирано поведение на неопреде-

леност, логично последствие на фор-

мирана и проявена степен на позна 

инсуфициентност на самоуправление 

на целостта. 

Асистираща настройка се пред-

лага и осъществява на основа на ме-

роприятия на предложена и приета 

пасивна и активна асистенция. Тази 

мероприятия се предлагат и осъ-

ществяват ефективно в център по 

инструментален анализ и инструмен-

тална асистенция на двигателната 

дейност на хората и на тяхното 

поведение. Не се налага веднага нито 

консумация на лекарствени препара-

ти, нито подлагане на всякакви „те-

рапевтични процедури” със неинва-

зивен или дори инвазивен характер. 

За да се постигне и най вече задържи 

желан ефект на възможна настройка 

върху самоуправление на позата на 

целостта на хората състоянието на 

функционалния капцитет, неговото 

ниво на ефективност се обективи-

зира инструментално. Под формата 

на въвеждаща настройка се предага 

и осъществява адекватен функцио-

нален инструментален анализ на „мо-

ментния” функционалния капацитет 

на умението на лицето да се верти-

кализира в бипедален симетричен еки-

либриум и в пряк и в преносен смисъл. 

В статия, la tenue du corps posture 

verticalisee, Ганчев, Н., (2017) Медицина 

и спорт, описахме и подчертахме, че 

умение за вертикализация е начин на 

установяване, както и на условие за 

наличие и на предлагане на възможно 

поведение на равновесие. При настъп-

ване, дори на нюанс на „затруднение” 

на умение за вертикализация посте-

пенно и неминуемо се формира и дос-

тига до степен на поведение на нео-

пределеност. 

ОТ ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ 
ДО ВЪЗМОЖНА НАСТРОЙКА 

НА ИНСУФИЦЕНЦИЯ НА 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗАТА НА 

ЦЕЛОСТТА

Осъществявайки инструмента-

лен анализ, представлява и предло-

жение, и инцияция на постепенна на-

стройка на установявана обективно 

инсуфициенция на самоуправление на 

позата на целостта. На основа на 

резултатите, получавани от функци-

онално инструменталния анализ, се 

предлага краткосрочна и дългосрочна 

асистеция на установената степен 

инсуфициенция на самоуправление 

на позата на целостта. Осъществя-

вайки инструментален анализ, пред-

ставлява и начално и постепенно въ-

веждане в асистенция на променено 

умение на вертикализация. Проявено 

като поведение на степен неопре-

деленост. Всъщност постепенно и 

последователно се преминава през 

етапи на „функционално възстановя-

ване” на намален капацитет на дви-

гателна дейност. Които всъщност 

са илюстрирация на асистенция на 

установена инсуфициентност на са-

моуправление на позата на целост-

та. Тези етапи бяха предложени за 

описание. Ганчев, Н., (2013) Медицина 

и спорт. Същността на тези етапи 

е приложение на последователна и 

оптимална „настройка” на промене-

ната възможност, на умение за вер-

тикализация в бипедален „възможно 

симетричен” екилибриум. На тази ос-

нова се достига до възможна нагласа 

на „адекватно” възприятие надясно 

и наляво, нагоре и надолу, напред и 

назад. Всъщност, настройвайки уме-

нието за вертикализация, постигаме 

възможност за достигане, отново 

до възможна степен, на осъществя-

вано умение на управление на поза-

та на целостта! Или формиране на 

състояние на възможно стабилна и 

устойчива функционална билатерал-

на симетрия, необходима за решение 

на двигателни задачи на ежедневие-

то. Така постепенно достигаме до 

оптимално предложение за осъщест-

вяване на възможна и ориентация и 

навигация в пространства. И всичко 

това като предложена асистенция е 

възможно да го обективизираме на 

основа на предложение и приложение 

на инструментален анализ. По този 

начин, от една страна, „да осъщест-

вяваме непрекъснато обективна на-

стройка” и на инсуфициентността 

и на кореспондиращото поведение 

на неопределеност. От друга стра-

на, да получаваме и непрекъснато 

сведения за ефекта от приложени-

ето на асистенцията върху инсуфи-

циентността на самоуправление на 

позата на целостта.

 

ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНА АСИСТЕНЦИЯ 
Е СТАБИЛНО И УСТОЙЧИВО 

ПОВЕДЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ В 
УСЛОВИЯТА НА ГРАВИТАЦИЯТА

Поведението на установенно и 

поддържано, стабилно и устойчиво 

поведение на равновесие се определя 

от различни фактори. С особено оп-

ределящо значение са структурата 

на контактната плантарна повърх-

ност на ходилата и начина, по който 

се осъществява директен, временен 

контакт на ходилата с всяка повърх-

ност (некоректно приемано за опор-

на площ). Височината на разположе-

нието на център на гравитацията и 

неговата проекция, център на наляга-

нето, е също от значение. Но нека не 

забравяме за естествената билате-

рална симетрия, определяща възмож-

ност за самоуправление на позата на 

целостта като осъществяване на 

преместване с цел. Освен това и че се 

намираме винаги на два крака, тоест 

наличие на две отделни контактни 

повърхности. Затова от определе-

но значение е и разстоянието между 

контактните повърхности на двата 

крака. Всяка промяна в самоуправле-

нието на позата на целостта вслед-

ствие на морфологични изменения /

патология/ от различен произход се 

манифестира с промяна до изменение 

на контактна плантарна повърхност 

и на двата крака. По този начин се 

променя до изменя естествената 

билатерална и морфологична и функ-

ционална симетрия на целостта. Дос-

тига се до формиране и проява на по-

стоянно нестабилно, неустойчиво и 

относително равновесие в неопреде-

леност. Което се манифестира като 

дисфункция на самоуправлението на 

позата на целостта. Като резултат 

на достигната и проявена инсуфици-

енция на управлението на позата на 

целостта се достига до поява и проя-

ва на временно или постоянно форми-

рано поведение на неопределеност. 

ОБЕКТИВНЕН АНАЛИЗ НА УМЕНИЕТО 
ДА СЕ РЕШАВА ДВИГАТЕЛНА ЗАДАЧА

Умението за решаване на двига-

телна задача се обективизира, а не 

оценява или тестира. Затова при 

осъществен първи контакт с лице с 

проблеми е особено важно да се пред-

лага и осъществява инструментален 

анализ. По този начин обективно се 

установява ефектът на формирана 
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функционална инсуфициенция на са-

моуправление на позата на целост-

та. Което е логично последствие на 

настъпили временни или постоянни 

морфологични проблеми, илюстрира-

ни като функционални. Установена 

и обективизирана инсуфициенция на 

управлението на позата на целостта 

представлява обективно описание на 

настъпваща неопределеност в пове-

дението на лице с формирали се мор-

фологични проблеми. 

В настоящата статия описваме 

осъществяване на въвеждащ, инстру-

ментален функционален анализ на 

инсуфициенция на самоуправление на 

позата на целостта. Целта е да по-

кажем, че ако се познава и обективно 

описва, структурната и функциона-

лана организация на самоуправление 

на позата на целостта, на основата 

на установени параметри на подо-

метричен анализ, може не само да се 

обективизира настъпила позна инсу-

фициенция на целостта, а обективно 

да се проследява ефект, от предложе-

на настройка като асистенция. С кое-

то, се постига не лечение, а възможна 

минимизация на настъпла инсуфициен-

ция на самоуправление на позата на 

целостта, независимо от произхода 

й. Въз основа на инструменталния ана-

лиз се постига обективно описание на 

настъпила рязка или постепенна инсу-

фициетност на самоуправление на по-

зата на целостта, установяващо се 

като пример при формирана forward 

posture head състояние Ганчев, Н. (2018) 

Медицина и спорт. А това състояние 

е „почти” винаги съпъстващо исуфи-

циентността на самоуправление на 

позата на целостта.

ЗНАЧЕНИЕ НА ПОДБОР ЗА РЕШЕНИЕ 
НА ДВИГАТЕЛНА ЗАДАЧА ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЕКТИВЕН 
ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ

При предложение и осъществяване 

на инструментален анализ, с особена 

важност, е да се подбере и предложи 

решение на такива двигателни задачи, 

с което да се постигне възможно реал-

но описание на формираната степен 

инсуфициентност на самоуправление 

на позата на целостта. Kато пример, 

такива двигателни задачи са. 

От начална позиция, в симетричен 

бипедален екилибриум, да се осъщест-

ви иницияция на единична стъпка. Тази 

двигателна задача се предлага за ин-

струментален анализ с цел да се обек-

тивизира естесвен отговор на самоу-

правлението на позата на целостта. 

От начална позиция, в симетричен 

бипедален екилибриум, да се осъщест-

ви едновременно от двата крака 

изправяне на пръсти и задържане за 

определено време. Тази двигателна 

задача се предлага за инструментален 

анализ с цел да се обективизира прово-

киран отговор на самоуправлението 

на позата на целостта. 

На основа на получените резул-

тати от решението на тези две 

двигателни задачи сме в състояние 

да осъществим възможно обектив-

но начално описание на моментния, 

променен функционален капацитет 

на управление на позата на целост-

та. При обективизиране на момент-

ното състояние на осъществяване и 

поддържане на симетричен билате-

рален динамичен екилибриум винаги 

се осъществява въвеждащо и ори-

ентировъчно подоскопско описание. 

На тази основа се установява визуал-

но, моментното състояние на кон-

тактната повърхност на ходилата. 

(Снимка 1. )

Визуалната илюстрация на кон-

тактната повърхност на ходилата е 

последвана от обективно описание на 

поддържан симетричен бипедален еки-

либрум за определено време на основа-

та на комбинирана и стабилография и 

подометрия. (Снимка 2. )

Общотото стабилографско описа-

ние установява обективно състояние-

то на естесвени колебания съпъства-

щи, а и определящи осъществяването 

на самоуправлението на позата на 

целостта. Общото подометрично 

описание установява обективно раз-

пределението на съществяващия 

натиск, осъществяван от състояни-

ето на контактната повърхност на 

ходилата. След като сме осъществили 

начално описание на моментното със-

тояние на самоуправление на позата 

на целостта на основа подоскопия, по-

дометрия и стабилография, на лицето 

се предлага да покаже свое решение на 

следните двигателни задачи, а имен-

но.

От начална позиция на възможен 

симетричен бипедален екилибрум, 

да иницира стъпка в посока напред. 

Forward oriented stepping FOS. Под-

лаганата на инструментален ана-

лиз, двигателна задача за решение, 

съдържаща иницияция на стъпка е 

особено, от една страна естесвена, 

а от друга страна се прилага непре-

къснато във ежедневието. (Снимка 

3.) (Снимка 4.)

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Сн. 1

Сн. 2

Илюстрация на подоскопско описание на 

контактната повърхност на ходилата 

в бипедален симетричен екилибриум.

Илюстрация на осъществена стаби-

лограма и подограма на контактната 

повърхност на ходилата в бипедален 

симетричен екилибриум.

Сн. 3

Илюстрация на решение на двигателна 

задача на инициация на стъпка в посока 

напред forward oriented stepping FOS.
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Подробно описание на структура-

та и функционалността на тази дви-

гателна задача ще бъде предмет на 

описание в отделна статия.

Инструменталният анализ на 

състоянието на самоуправление на 

позата на целостта продължава и се 

задълбочава с решението на двигател-

на задача от начална позиция на възмо-

жен симетричен бипедален екилибрум 

дадено лице да инициира издигане на 

пръсти и оставане за извесно време 

в достигната нова позиция. Подлага-

ната на инструментален анализ дви-

гателна задача за решение съдържаща 

едновременно издигане и още повече 

задържане на пръсти е определено 

„ефективно” предизвикателство за 

организация на бипедален симетричен 

екилибриум. (Снимка 5.) (Снимка 6.)
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Сн. 5

Илюстрация на решение на двигателна 

задача издигане на пръсти.

Сн. 4

Илюстрация на последователни фази на решение на двигателна задача, 

иницияция на стъпка на основа подометрия.

Сн. 6

Илюстрация на последователни фази на решение на двигателна задача, изди-

гане и задържане на пръсти на основа подометрия.

Сн. 7

Илюстрация на различна степен на инсуфициенция на управление на позата 

на целостта на основата на подометрия при решение на двигателна зада-

ча, издигане и задържане на пръсти на основа подометрия.

Настоящата статия няма за цел да 

предложи подробно описание и задълбо-

чени расъждения по същността и функ-

ционалността на последователните 

фази, определящи решението на двига-

телните задачи, иницияция на стъпка 

в посока напред, както и иницияция на 

издигане и задържане на пръсти за опре-

делено време. Това ще бъде предложено 

в последващи статии.

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ИНСУФИЦЕНЦИЯ 
НА ПОЗАТА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА 

ЦЕЛОСТТА

Продължавайки расъждения по 

оношение на формиране на инсуфицен-

ция на позата на самоуправление на 

целостта и нейното обективно опи-

сание може да предложим илюстрация 

от подометричен анализ при различна 

степен на инсуфициентност на самоу-

правление на позата на целостта при 

възможно решение на двигателна за-

дача издигане на пръсти. (Снимка 7. )

Дори на ниво начално визуално 

обективизиране се демонстрират съ-

ществени изменения както в начина на 

контактната плантарна повърхност 

на ходилата, така и определено като 

нарушена структура на преместване-

то на центъра на налягане. В последва-

ща статия, в подробности, ще бъдат 

представени и описани и разгледани, 

последователни фази на решение на 

двигателна задача „издигане и задър-

жане на пръсти” при хора с интактно 

самоуправление на позата на целостта 

си, както и при лица с достигната опре-

делена инсуфициентност на управление 

на позата на целоста си.

Приложените илюстрации като снимков 
материал са работа на автора на настояща-
та статия и не могат да се репродуцират 
без писмено разрешение 
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Курс на УЕФА за спешна помощ на терена
София 20-21.11.2018
д-р Здравко Тарълов, дм

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

През 2012 година УЕФА стартира програмата за 

обучение на футболни лекари Football Doctor Education 

Programme (FDEP), чиято цел бе да насочи вниманието 

на медиците към тясно свързаните с футбола пробле-

ми или, както казва председателят на медицинската 

комисия към УЕФА д-р Мишел Д‘Ог: „Когато започнах 

преди години, за да си лекар на отбор, беше нужно да 

имаш просто диплома за лекар. Постепенно общата 

медицина се специализира в спортна медицина, а сега 

е време спортната медицина да премине в тясно спе-

циализирана футболна медицина.“

FDEP е насочена за обучение в три основни направ-

ления: спешна помощ на терена, травми – диагности-

ка и лечение, и грижа за играчите – превенция, хранене 

и възстановяване. Право на участие в курса имаха по 

един преставител на всички страни, членки на УЕФА.  

Целта на участниците е не просто придобиване на 

футболно-медицински знания и качества, а и разпрос-

транение на знанията сред медицинските екипи в 

страните в Европа. Като представители на България 

бяха определен д-р Здравко З. Тарълов и д-р Бисер Бо-

чев, които успешно преминаха през модулите.

На 20-21 ноемрви 2018-та, със съдействие на Бъл-

гарскиия футболен съюз, на националната футболна-

та база край Бояна бе организиран първият модул от 

курса – FDEP1 – „Спешна помощ на терена; роли и от-

говорности на футболния лекар“. Мероприятието бе 

с индивидуални покани, като в него взеха участие по 

един представител от всеки клуб от Първа футбол-

на лига, както и на националните формации – общо 16 

човека. Инструктори по време на курса бяха водещи 

български специалисти, а програмата следваше строго 

зададените от УЕФА критерии. Откриването беше в 

9.00 ч, като участниците се регистрираха и получиха 

своите материали за практическите и теоретични-

те занимания. Първата лекция на тема „Роли и отго-

ворности на футболния лекар“ бе изнесена от лекаря 

на представителния отбор по футбол на България – 

д-р Бисер Бочев, в която той засегна тънкостите на 

взаимоотношенията на медицинския екип с играчи и 

треньори, както и отношенията между клубен и на-

ционален лекар. Програмата продължи с лекция на д-р 

Здравко З. Тарълов относно оценка на пострадал играч 

на терена  и спинална травма, като бяха представени 

протоколите за действие на терена, както и начини-

те за обезопасяването на шийния отдел на гръбнач-

ния стълб за предпазване от допълнителни увреди по 

време на транспортиране. След кратка пауза водещи-

ят спортен кардиолог в България, доц. д-р Иван Груев 

изнесе кратка лекция относно внезапната сърдечна 

смърт при футболисти – диагностика и поведение на 

терена, като наблегна на съвременните протоколи за 

действие при сърдечен инцидент на терена – кардио-

пулмонална ресуститация и принципите за работа с 

дефибрилатор на терена, който е единственият шанс 

за спасение на играч с внезапна сърдечна смърт. Дефи-
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брилаторите вече са част от задължителните изис-

квания за медицинско осигуряване на професионалните 

футболни отбори в България и точно за това трябва 

да има обучени кадри, които адекватно и акуратно да 

работят с тях при нужда, тъй като времето е от ре-

шаващо значение при сърдечно-съдовите инциденти. 

Следобедът бе определен за практически занима-

ния, като участниците бяха разпределени в 4 групи 

по 4 човека и имаха възможността на практика да се 

запознаят с материала, поднесен по време на лекцион-

ните курсове. Всяка група премина през 4 практически 

занимания, както следва: 

1. Дихателни пътища – осигуряване на прохо-

дими дихателни пътища и работа със задължителен 

комплект за първа помощ на терена, водени от д-р 

Росен Хлебаров (специалист по анестезиология) и д-р 

Бисер Бочев (член на медицинската комисия на УЕФА). 

Основна цел на заниманието бе участниците да усво-

ят основните техники за осигуряване на проходими 

дихателни пътища при т. нар „гълтане на език“ на те-

рена, както и използването на помощни средства за 

тази цел.

2. Внезапна сърдечна смърт – кардио-пулмонал-

на ресуститация и дефибрилация, водени от доц. д-р 

Иван Груев и доц. д-р Яна Симова (специалисти по кар-

диология). Участниците имаха възможността да тре-

нират сърдечен масаж и дишане уста в уста на мане-

кени, както и да използват дефибрилаторите в реално 

време, като се запознаят с протоколите за работа с 

тях.

3. Травми на глава и гръбначен стълб, водени 

от д-р Здравко З. Тарълов (притежател на УЕФА сер-

тификат). Тук участниците имаха възможността да 

покажат работа в екип, като осигурят шийния отдел 

на играч, претърпял травма на главата и шията, да 

поставят твърда яка и безопасно да евакуират от 

„терена“ пострадалия върху твърда спинална дъска.

4. Травми на корем и гръден кош. Поведение при 

кървене и шок, с инсктруктор д-р Пламен Гочев (спе-

циализант по спешна хирургия). В това практическо 

занимание на участниците бе показано как да оценят 

травма на корем и гръден кош, като разпознаят симп-

томите на вътрешно кървене и шок, както и поведе-

ние при тензионен пневмоторакс и открити рани.

След кратка почивка д-р Тарълов проведе и послед-

ното теоретично занимание, свързано с травми на 

глава, гръден кош, корем и крайници, което бе изклю-

чително ползотворно, тъй като участниците имаха 

възможността да споделят собствен опит и да диску-

тират различни ситуации. 

Програмата на първия ден завърши с официална 

вечеря в ресторант „Гранде”, където инструктори и 

участници успяха да си починат след тежкия ден и да 

обменят личен опит и контакти.

Вторият ден започна с лекция на доайена на българ-

ската футболна медицина д-р Михаил Илиев на тема 

„Цели и предизвикателства пред българската футбол-

на медицина“. Д-р Илиев сподели с участниците казуси 

от дългогодишната си кариера и даде безценни съве-

ти за действие в различни ситуации. Той също така 

обърна внимание на проблемите, с които ежедневно 

се сблъскват медицинските екипи на елитните ни 

футболни отбори и завърши с думите: “Българските 

футболни лекари винаги са били и ще бъдат на светов-

но ниво и ако д-р Гевренов (Национален отбор), д-р 

Жан Филипов („Левски”), д-р Павел Филипов (ЦСКА), д-р 

Цачев („Локомотив”, София) и д-р Хаджов („Славия”) в 

миналото имаха възможност да се състезават на све-

товно първенство, то България със сигурност щеше 

да бъде в призовата тройка.“

Курсът продължи с тежък теоритичен и практичен 

изпит, предоставен от УЕФА, в който участниците 

трябваше да покажат знанията и уменията, придоби-

ти през изминалите дни. Представителите на всички 

елитни български отбори се представиха отлично по 

време на изпита и заслужиха дипломите си за спеш-

на помощ на терена, сертифицирани от УЕФА, които 

бяха раздадени на заключителна церемония лично от 

вицепрезидента на БФС, г-н Михаил Касабов.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
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