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Амбулаторно лечение
на COVID-19
Акад. д-р Ваньо Митев, дбн

РЕЗЮМЕ
Проникването на SARS-CoV-2 в клетките се медиира от свързването на гликопротеина на вирусен шип (S) с АСЕ2 върху клетките,
последвано от протеолитичното изрязване на S гликопротеина от
протеазите на гостоприемника Furin и TMPRSS2. Понижената регулация на експресията на TMPRSS2 или нейното инхибиране ще намали
тежестта на COVID-19. Бромхексин хидрохлорид действа като муколитик и е селективен инхибитор на TMPRSS2. Колхицинът, който
е лекарство, използвано за лечение на подагра и болест на Бехчет,
причинява инхибиране на неутрофилния хемотаксис, адхезия и мобилизация, инхибиране на инфламазомата, понижаване на тумор некротичния фактор и може да повлияе на няколко възпалителни пътища.
Бромхексин хидрохлоридът и колхицинът са основните медикаменти
в предложената схема за амбулаторно лечение covid-19.

SUMMARY
Outpatient treatment of Coronavirus Disease 2019
SARS-CoV-2 entry into the cells is mediated by the binding of the viral spike
(S) glycoprotein to the ACE2 on the cells, followed by the proteolytic cut of the
S glycoprotein by the host proteasesFurin and TMPRSS2. Downregulation
of TMPRSS2 expression or its inhibition will reduce the severity of COVID-19.
Bromhexine hydrochloride acts as a mucolytic and is a selective inhibitor of
TMPRSS2.Colchicine, which is a medication used to treat gout and Behçet's
disease, causes inhibition of neutrophil chemotaxis, adhesion, and mobilization,
inflammasome inhibition, Tumor Necrosis Factor reduction and caninterfere with
several inflammatory pathways. Bromhexine hydrochloride and Colchicine are the
main players in the proposed scheme for outpatient covid-19 treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: COVID-19, бромхексин хидрохлорид, колхицин, ACE2, TMPRSS2, казеин киназа 2
KEY WORDS: COVID-19, bromhexine hydrochloride, colchicine, ACE2, TMPRSS2, casein kinase 2

Коронавирусната болест 2019
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19),
причинена от силно заразния патоген
SARS-CoV-2, е глобална пандемия, развиваща се в реално време. SARS-CoV-2
е β-CoVs (β-Коронавирус), като SARSCoV-1, MERS-CoV, HCoV-OC43 и HCoVHKU1. Докато HCoV-OC43 и HCoV-HKU1
причиняват обикновена настинка,
останалите β-CoVs през последните
двадесет години са причинили три
епидемии/пандемии, а именно SARSCoV през 2002 г., MERS-CoV през 2013
г. и SARS-CoV-2 през 2019 г., които са
свързани с тежки остри респираторни заболявания. COVID-19 обхвана и парализира света от град Ухан, провинция Хубей, Китай, с “рождена дата“ 8
декември 2019 г. SARS CoV-2 е с вградени в обвивката полимери на S протеини, които й придават вид на корона,
откъдето идва името коронавирус.
SARS CoV-2 е едноверижeн, положителен sense РНК вирус. Позитивната
(5′-до-3′) вирусна РНК (positive-sense)
означава, че определена вирусна РНК
4
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последователност може да бъде директно транслирана във вирусни протеини. Следователно геномът с положителен sense може да действа като
иРНК (mRNA) и може да бъде директно транслиран във вирусни протеини
от рибозомите на клетката гостоприемник (1).
1. КЛИНИЧНА КАРТИНА
1.1. Начало
Инфекцията COVID-19 е трансмисивно заболяване с клъстерно начало.
В повечето случаи индивидите с положителен тест за SARS-Cov-2 (RT-PCR)
са с асимптомна или предсимптомна
инфекция. Обикновено симптоматиката на COVID-19 е висока температура (98%), кашлица (76%), диспнея (55%)
и миалгия или умора (44%). Нерядко се
появява загуба на мириз и вкус. По-рядко се установява отделяне на храчки
(28%), главоболие (8%), хемоптиза
(5%) и диария (3%). Прогнозата на
заболяването се влияе главно от учас-

тието на много органи. Белите дробове са основното място на нараняване от SARS-CoV-2 инфекция, която
причинява COVID-19. Вирусът достига
белите дробове след попадане в носа
или устата.
Човек може да бъде заразен 48–72
часа преди появата на клинични симптоми и 44% от предаванията са безсимптомни. Вирусните натоварвания
са високи при поява на симптомите,
но намаляват в рамките на дни. За
разлика от това, при SARS-CoV-1, найвисокото вирусно отделяне настъпва
10 дни след появата на симптомите.
SARS-CoV-2 също се свързва по-плътно
от SARS-CoV-1 с ACE2. SARS-CoV-1 главно
инфектира долните дихателни пътища, докато SARS-CoV-2 първоначално
присъства в горните дихателни пътища и по-късно се премества в долните дихателни пътища. За SARS-CoV-2
най-високото вирусно натоварване в
горните дихателни пътища е настъпило през първите 5 дни, а вирусното
натоварване е по-високо и продължава

по-дълго в долните дихателни пътища
на пациенти, които са тежко болни от
COVID-19. За SARS-CoV-1 инфекция на горните дихателни пътища се случва рядко и в резултат на това предаването
на ТОРС-CoV-1 е рядко през първите 5
дни от заболяването. Тези разлики подчертават по-голямата инфекциозност
на SARS-CoV-2 (1,7).
1.2. Тежко протичащ COVID-19
Съществува силна връзка между
вирусното натоварване на SARSCoV-2 и тежестта и прогресията на
заболяването. Тежкото заболяване се
характеризира с (инфекциозна) пневмония, a усложненията обикновено
включват остър респираторен дистрес синдром (ARDS), остро сърдечно увреждане и вторични инфекции.
Някои болни с умерено заболяване,
изискващи хоспитализация, преминават в клинично тежка фаза, свързана
с цитокиновата буря, в рамките на 10
дни от появата на симптома. “Цитокинова буря“ е хипервъзпалителен отговор на организма, характеризиращ
се с патологични нива на цитокини.
Други състояния на тежък COVID-19 са
т. нар. “Брадикининова” и “Хиалорунанова” буря. Повишеният брадикинин
води до желеподобно вещество в алвеолите, състоящо се от излишък на
хиалуронова киселина по механизма
на вазодилатация и увеличена съдова
пропускливост. Хиалуроновото желе
буквално запушва алвеолите (1,8).

3. ACE2 - ВХОДЕН РЕЦЕПТОР НА SARSCOV-1 И SARS-COV-2
Използвайки шип (S) протеин на

повърхността си, вирусът SARS-CoV-2
се свързва с ACE2 - като ключ в ключалка - преди влизане и заразяване
на клетките (фиг. 2). Следователно
ACE2 действа като клетъчна врата/

Бокс 1. Протеолитични ензими, отговорни за проникването на SARS CoV-2 вътре в
клетката
TMPRSS2 е трансмембранна серинова протеаза от тип II (TTSP), която се експресира преференциално в няколко епителни тъкани като простата, бъбреци, дебело черво, тънки
черва, панкреас и бели дробове (6). Физиологичната роля на TMPRSS2 все още е неизвестна.
TMPRSS2 се експресира силно в локализиран високостепенен рак на простатата и в повечето метастази на рак на простатата при човека. Убиквитерната протеаза Furin (PACE/
PCSK3) е прототипът на Subtilisin-/Kexin-like Proprotein Convertase (PCSKs), кодирана от транскрипционна единица в горната част на c-fes/fps протоонкогена. Furin е трансмембранна
високоспецифична ендопротеаза тип I, която разцепва предшествениците на много секретирани протеини по време на транспортирането им по конститутивния секреторен
път (4). Cемейството човешки цистеинови катепсини са основните протеази, които се
намират в ендозомите. Състои се от 11 члена, които показват киселинни рН оптимуми.
Членът на това семейство Cathepsin L разцепва вирусния S гликопротеин в позиция на T678
(VAYT-M), близо до прогнозираната S1 и S2 гранична област на SARS S протеина.

2. СТРУКТУРА НА SARS-COV 2
SARS-CoV 2 съдържа 4 структурни
протеина. Вирусната обвивка се състои от липиден бислой, в който са
закрепени М (мембрана), Е (обвивка/
Еnvelope) и S (шип/Spike) структурни
протеини (фиг. 1).
Шиповете са най-отличителната
черта на коронавирусите и са отговорни за корона или халоподобната
повърхност. S протеинът от своя
страна е съставен от S1 и S2 субединица. Хомотримерният S протеин е
клас Iсливащ протеин, който медиира рецепторното свързване и сливането на мембраната между вируса и
клетката гостоприемник, под действието на протеази на клетката гостоприемник (Furinи TMPRSS2). S1 протеините са най-важните компоненти
по отношение на инфекцията. Те са и
най-променливите компоненти, тъй
като са отговорни за специфичността на клетката гостоприемник (1).

Фиг. 1

Структура на SARS-CoV-2
SARS CoV-2 са обвити, едноверижни, положителен sense РНК
бета коронавируси от зоонозен произход, с вградени в обвивката полимери на S протеините, които й придават вид
на корона, откъдето идва името коронавирус. SARS-CoV 2
съдържа 4 структурни протеина. Вирусната обвивка се състои от липиден бислой, в който са закрепени М (мембрана),
Е (обвивка/Еnvelope) и S (шип/Spike) структурни протеини. N
(Nucleocapsid) протеините остават свързани с РНК, образувайки нуклеокапсид вътре в обвивката.
Медицина и Спорт
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рецептор за SARS-CoV-1/2 (7). ACE2 е
трансмембранна металокарбоксипептидаза от тип I в рамките на ренинангиотензиновата система (RAS), която играе ключова роля в регулирането
на кръвното налягане, баланса на течностите и електролитите, жаждата, сърдечната/бъбречната функция
и растежа. ACE2 присъства в епитела
в носа, устата и белите дробове.
ACE2 се експресира в горната част дихателни пътища (ресничести епителни клетки). В белите дробове ACE2 е
изобилен в пневмоцити тип 2, важен
епителен клетъчен тип, присъстващ
в алвеолите, където се абсорбира кислород и се отделя въглероден диоксид.
Експресира се и в други клетки. ACE2
присъства при всички хора, но количеството може да варира при отделните индивиди и в различните тъкани
и клетки. Някои данни сочат, че ACE2
могат да бъдат по-високи при пациенти с хипертония, диабет и коронарна
болест на сърцето.
Основната функция на ACE2 е да
действа като противовес на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE/
ACE1). Докато АСЕ разцепва Ang I и го
превръща във вазоконстриктора Ang
II, ACE2 от своя страна хидролизира
Ang II във вазодилататора Ang (1-7).
Ang (1–7) действа върху рецептора
Mas и освен противовъзпалителен
ефект играе роля при сърдечно-съдови заболявания чрез понижаване на
кръвното налягане (вазодилатация) и
чрез стимулиране на екскрецията на
натрий и вода в бъбреците. Вирусът
SARS-CoV-2 изисква ACE2, за да зарази
клетките, но точната връзка между
нивата на ACE2, вирусна инфекциозност и тежест на инфекцията не са
добре разбрани.
4. НАВЛИЗАНЕТО НА SARS-COV-2 В
ЧОВЕШКИТЕ КЛЕТКИ
Жизненият цикъл на SARS-CoV-2
започва с мембранно сливане, възникващо в плазмената мембрана (1) или
в подкиселени ендозоми (2) след ендоцитоза, което се медиира от конформационни промени в S гликопротеина, предизвикани от свързването на
ACE2. ACE2 функционира като входен
рецептор на SARS-CoV-2 (фиг. 2). Важно е, че в зависимост от щама CoV
и клетъчния тип, CoV S протеинът
се активира при специфична клетъчна локализация от една или няколко
протеази на гостоприемника като
фурин, трипсин, катепсин L, TMPRSS2,
TMPRSS4 или HAT (3, 4).
6
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Фиг. 2

АСЕ2 като рецептор за SARS-CoV-2.

4.1 Зависимо от протеази проникване на SARS-CoV-2- ранен ендозомен път
За да влезе SARS-CoV-2 в клетките,
нейният повърхностен гликопротеинов шип (S) трябва да се разцепи
на две различни места от протеази
на гостоприемникa. Разцепването
на шиповия-S протеина от корецепторните серинови протеази е от
решаващо значение за инфекцията на
SARS-CoV-2 на целевите клетки и разпространението на коронавируса в
гостоприемника.
TMPRSS2 (Transmembrane Protease,
Serine 2 ) и Furin играят основна роля
в протеолитичното активиране на
широк спектър от вируси. S шипът
се активира чрез разцепване от фурин на мястото S1/S2 и TMPRSS2 на
мястото S2'. Разцепването на двете
места е задължително, защото при
инхибиране на една от протеазите
S праймингът се блокира, следователно двете протеази не могат да
се компенсират взаимно. Тези протеази представляват потенциални
лекарствени цели. Инхибиторите
срещу двете протеази силно потискат репликацията на вируса в
епителните клетки на човешките
дихателни пътища. Комбинирането
на различни инхибитори на TMPRSS2
с инхибитор на фурин MI-1851 има синергичен ефект и то е по-ефикасно
срещу редукцията SARS-CoV-2, отколкото еквимоларно количество

от всеки един от тях.
4.2 Независимо от протеази проникване на SARS-CoV - късен ендозомен път
Ако на клетъчната повърхност не
се експресират SARS-S-активиращи
протеази, SARS-CoV-2 може да влезе в
човешки клетки, експресиращи ACE2
чрез друг механизъм. В този процес S
шиповете на SARS се свързват с АСЕ2
и АСЕ2 рецепторният протеин привлича клатрин, който инициира ендоцитоза на вируса.
Cлед ендоцитоза, протонните
помпи транспортират H+йони в ендозомите, понижавайки вътрешното рН, позволявайки на ендозомата
да започне процеса на превръщане в
ендолизозома и разграждане на всичко
вътре. Въпреки това, рН-зависимата
цистеин протеаза катепсин L, присъстваща в ендозомите, се използва
от SARS-CoV-2 за активиране на шиповите вирусни протеини. Това позволява на вируса да се слее с ендозомната
мембрана и да освободи своята геномна РНК в клетката гостоприемник в
подготовка за репликация и производство на повече вириони. Катепсин L
е основната протеаза, действаща в
ендозомите.
Инхибирането на TMPRSS2 предотвратява експозицията на сливащия
пептид в N-края на S2' субединицата.
Инхибирането на разцепването от
фурин на мястото S1/S2 може ди-
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ректно да попречи на навлизането
на вируса и сливането на мембраната
чрез стерично блокиране на конформационни промени или може да предотврати излагането на мястото.
Инхибирането на Катепсин L предотвратява S прайминга на SARS-CoV-2 в
ендозомите и вирусната РНК не може
да проникне в цитоплазмата.
5. СТРАТЕГИЯ ЗА АМБУЛАТОРНО
ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19
В началния стадий на заболяването, инхибирането на проникването
на SARS-CoV-2 е най-атрактивната
терапевтична цел. Какво представлява предложената схема и какво цели:
5.1. Ранното започване на лечението е от първостепенно значение.
То е предпоставка за елиминиране на
усложнения, които настъпват при някои болни.
5.2. Протеазни инхибитори
Инхибитори на TMPRSS2, Furin и
Cathepsin L са от решаващо значение.
Инхибирането на TMPRSS2 и Furin предотвратява сливането на S протеина
с плазмената мембрана, а инхибирането на Cathepsin L блокира отделянето
на ендозомните вируси, които се лизират напълно в ендолизозомите (9).
5.2.1 Инхибитори на TMPRSS2
Инхибитори на TMPRSS2 са
Бромхексинхидрохлорид, Амброксол
хидрохлорид, Camostat mesilate, A1AT
(Alpha 1Antitrypsin), AEBSF.
5.2.1.1 Camostat mesilate
Camostat (FOY-305) mesilate (CM),
инхибитор на TMPRSS2 и Cathepsin L, е
разработен в Япония като серин протеазен инхибитор през 80-те години
и се прилага за терапията за остри
симптоми на хроничен панкреатит и
се използва за лечение на следоперативен рефлуксен езофагит от 1994 г. (12).
CM блокира активноста на TMPRSS2 и
инхибира навлизането на SARS-CoV в
белодробните клетките. Тази добре
поносима терапия е предложена като
лечение за предотвратяване на активирането на шиповите SARS-CoV-2
протеини, като по този начин се инхибира навлизането в клетките и контролира инфекцията. Все още текат
12 сериозни клинични проучвания във
водещи в научно отношение държави: САЩ (4), Израел и Дания - по 2, и
по едно в Германия, Великобритания,
Южна Корея, Япония и Мексико за CM,
8
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който е с по-малко странични ефекти
от по-силния Nafamostat mesilate. Не е
наличен в България.
5.2.1.2 Бромхексинхидрохлорид
Бромхексинхидрохлорид
(Bromhexine Hydrochloride-BRH) е муколитично лекарство за кашлица. Той е
одобрен в много страни като често
използван отхрачващ препарат за
възрастни и деца и се продава от 1963
г. без рецепта (OTC-Over-The-Counter),
евтин е и е почти без странични
ефекти. Страничните ефекти при
третиране с BRH таблетки 96 mg на
ден/14 дни включват леки стомашночревни нарушения и алергични реакции, които са редки (2). Инхалаторното приемане на бромхексин, веднага
след наличието на първи симптоми
на COVID-19, дава отлични резултати.
Трябва обаче да се отбележи забелязан “парадоксален ефект” на бромхексин при високи дози – стимулиране
на сливането на вируса с плазмената
мембрана и инхибиране при ниски.
Следователно трябва да се внимава
с по-високите дози бромхексин в клинични изпитвания или като терапия
поне докато ефектите му върху активирането на SARS-CoV-2 се разберат по-добре (11). Наличен и достъпен
в България.
5.2.1.3 Амброксол хидрохлорид
Амброксол хидрохлорид (Ambroxol
hydrochloride-AMB), принадлежащ към
структурния клас на бензиламин/
benzylamine, е деметилиран активен
метаболит на BRH. AMB се използва
клинично като отхрачващо средство
и не проявява активиращи ефекти
върху SARS-CoV-2-S-медиирано сливане.
Освен това, за разлика от BRH, инхибира производството на супероксиден
анион, HOCl, намалява освобождаването на еластаза и миелопероксидаза, предотвратява инактивирането
на A1AT и е по-силен инхибитор на
TMPRSS2. Следователно AMB може да
представлява по-добър избор в терапевтичните схеми за COVID-19 (9). Амброксол хидрохлорид-ампули се откриват трудно в България.
5.2.1.4 A1AT и AEBSF
A1AT (Alpha 1Antitrypsin) е малък
протеин, произведен в черния дроб и

с високи нива в кръвта, увеличаващо
се 6 пъти при при остро възпаление
или нараняване. В белите дробове той
блокира действието на протеазните
ензими неутрофилна еластаза, протеиназа 3 и катепсин G и TMPRSS2. A1AT
може да бъде особено ефективен при
COVID-19, тъй като освен че инхибира
TMPRSS2, той притежава противовъзпалителна активност и намалява
възпалението в алвеолите. Малката
молекула AEBSF инхибира неспецифично протеазите, вкл. TMPRSS2. Механизмът му на действие е чрез добавяне
на сулфонилна група към активното
място.
5.2.2 Инхибитори на Cathepsin L
и Furin
От многото предложени инхибитори на Cathepsin L се открояват
Cruzain инхибиторът K11777 и специфичният Cathepsin L инхибитор
CID23631927. Те могат да бъдат основа за дизаин на мощни анти-CoV
лекарства. Aloxistatin (E64d) е друг
инхибитор на Cathepsin L и Сalpain.
Хепаринът
и
декстаметазонът
също имат инхибиращ ефект върху
Cathepsin L, който се инхибира и от
кверцетин. Фуринът се инхибира от
MI-1851 и luteolin. Фуринът разцепва
S-протеина на SARS-CoV-2 на уникално
място, тъй като то липсва при другите SARS коронавируси. Лутеолинът
е добре известен, безопасен и мощен
инхибитор на Furin.
Комбинираното прилагане на протеазни инхибитори би трябвало да
доведе до положителни терапевтични ефекти не само срещу COVID-19, но
и другите β-CoVs.
5.3 Инхалаторното приложение
медикаменти против SARS-CoV-2
Инхалаторното приложение медикаменти против SARS-CoV-2 би трябвало да бъде много ефикасно, тъй
като многократни цикли за вдишване
на пара може да доведе до намаляване
или блокиране на SARS COVID-2 репликацията в горните дихателни пътища.
Това намалява риска от прогресиране
до пълно разрастване на инфекцията,
ако се извърши скоро след заразяване.
5.4 Quercetin
Кверцетинът е полифенолен би-

Бокс 2 Протокол за вдишване на пара
Излагане на лигавицата на дихателните пътища на овлажнена пара чрез вдишване на
пара в продължение на поне 20 минути (5 цикъла от 4 минути) в рамките на 1 час в
продължение на поне 4 последователни дни (7).

офлавоноид, открит в много растения и е с противовъзпалителни, антипролиферативни и антивирусни
свойства. Кверцетинът е конкурентен инхибитор за АТР-свързващото
място на много тирозин кинази, както и на серин/треонин кинази като
калций-калмодулин кинази, РKC и CK2
(CK2β субединицата). Кверцетинът е
силен катепсинов инхибитор с IC50 в
ниския микромоларен диапазон. Кверцетинът е мощен инхибитор на SARSCoV-2 протеазата 3CLpro (Ki ~ 7 μM)
in vitro (1). Същото важи и за 3CLpro
на корона вирусния вариянт MERSCoV(2).
Кверцетинът вече е предложен
като възможно терапевтично средство за смекчаване на тежестта на
SARS-CoV-2 инфекция, тъй като променя експресията на 30% от човешките протеини, които са мишени на
SARS-CoV-2 протеини. Кверцетинът
е цинков йонофор и може да предизвика високи концентрации на цинк,
при които се инхибира репликацията
на РНК тип вируси като SARS-CoV-2.
Цинкът блокира РНК-зависима РНК-полимераза (RdRp), който е критичен
ензим за вирусната РНК-репликация.
Кверцетинът обаче инхибира голям
брой кинази, той е водонеразтворим и е свързан 99% в плазмата с
белтъци, има белтъчни преносители OATP (Organic Anion Transporting
Polypeptides) за агликона кверцетин и
SGLT-1 за гликозидните форми. Въпросът е какви са постижимите вътреклетъчни концентрации, реални ли са
те и опасност от предозиране, тъй
като пълното инхибиране на CK2 е
смъртоносно за клетката, а ензимът
се експресира във всички клетки (убиквитерен ензим).

лестни състояния, характеризиращи
се със системно възпаление и неконтролирано активиране на вродения
имунен отговор. Неконтролираното
освобождаване на основни провъзпалителни цитокини като IL1 и IL6 е
основна патологична характеристика на COVID-19, както и предиктор за
заболеваемостта и смъртността на
пациентите. Препоръчва се използване на колхицин при лечението на
ранната фаза на COVID-19 с цел предотвратяване на автовъзпалителния отговор на гостоприемника. Той
се прилага успешно в Александровска
болница на МУ-София от месец април
2020 и резултатът е драстично намаление на тежките Covid 19 усложнения.
Освен това Covid 19 екипът на болницата лекува успешно амбулаторно заболели от Covid 19 с колхицин.
Докато във Великобритания започна ”най-голямото” клинично проучване в света за лечения на пациенти,
приети с Covid 19 с колхицин, обхващащо най-малко 2500 души, буквално ден
преди завършването на този обзор
излезе съобщение от Montreal Heart
Institute. То показва ефикасността на
лечението с колхицин за предотвратяване на „цитокиновата буря“ и намаляване на усложненията, свързани с
COVID. Съобщено бе, че при проучването COLCORONA върху 4159 пациенти
с PCR диагноза COVID-19, “колхицинът
намалява хоспитализациите с 25%,
необходимостта от механична вентилация с 50% и смъртните случаи
с 44%. Това голямо научно откритие
прави колхицина първото перорално
лекарство в света, което може да се
използва за лечение на нехоспитализирани пациенти с COVID-19“, с гордост
твърдят авторите (13).

5.5 Colchicine
Колхицинът, под формата на есенен минзухар (Colchicum autumnale),
се използва още през 1500 г. пр. н. е.
за лечение на “подуване на ставите“
(подагра). Той е одобрен за медицинска употреба в САЩ през 1961 г. Колхицинът намалява експресията на
адхезионните молекули върху мембраните на неутрофилите, инхибирайки
миграцията и взаимодействието с
ендотелните клетки. Той модулира
производството на провъзпалителни
цитокини като IL1, IL6, TNFα и инхибира NLRP3 инфлазамомата (която се
активира от транспорта на калциеви йони през обвивния протеин на
SARS-CoV) и производството на супероксид. Колхицинът се прилага при бо-

5. 6 Мелатонин
Мелатонинът увеличава толерантността към вируса и намалява
увреждането на тъканите и органите на гостоприемника. Това дава
възможност на гостоприемника да
оцелее достатъчно дълго, за да развие
адаптивна имунна реакция (специфичното антитялo), убивайки и изчиствайки вируса от тялото.
6. НЯКОИ ОБЕЩАВАЩИ
МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ТЪЖЪК COVID-19
6. 1 Декстаметазон
След мащабно проучване, публикувано през юли 2020 в New England
Journal of Medicine, NIH (National

Institutes of Health) препоръчва използване на декстаметазон за третиране
на Covid-19 за лечение на COVID-19 при
хоспитализирани пациенти, които са
с механична вентилация или се нуждаят от допълнителен кислород, но
които не са вентилирани механично.
В същото време насоките препоръчват „да не се използва дексаметазон
за лечение на COVID-19 при пациенти,
които не се нуждаят от допълнителен кислород“. Прилагането на кортикостероиди не е безобидно. От
многото странични ефекти на декстаметазона най-притеснителни са
тези върху настроението, поведението и мисленето.
6. 24-methylumbelliferone
(Hymecromone)
Белите дробове на фатален Covid19 са пълни с бистро течно желе,
съставено от гликозаминогликана
(GAG) хиалуронан (HA-Hyaluronan/
НyaluronicАcid). В нормалните бели
дробове HA има само в непокътнати
алвеоларни стени и периваскуларна
тъкан. При синдром на остър респираторен дистрес (ARDS), HA възпрепятства функцията на алвеолите с
присъствие в ексудата и запушалки,
както и в удебеления периалвеоларен
интерстициум. Индуцираният синдром на “Хиалуронанова буря“(Induced
HyaluronanStorm syndrome-HIS), е моделът, който най-добре обяснява случаите на тежка дихателна недостатъчност при Covid-19 (8). HA се синтезира
от глюкуронова киселина и N-ацетилглюкозамин
(N-acetyl-glucosamine-β
(1,4) glucuronic acid). Хиалуроновата
киселина е най-мощното свързващо
вода вещество (тя може да абсорбира повече от 1000 пъти собственото
си тегло във вода, образувайки хидрогел) в организма, причина за оток,
водещ до ARDS (8). Трите независимо
регулирани изоензима, отговорни за
синтезата на НА, са хиалуронан синтаза-HAS-1, HAS-2 и HAS-3. HASs се инхибират от 4-MU (4-methylumbelliferone/4метилумбелиферон-Hymecromone).
Химекромонът е лекарство, използвано в жлъчната терапия. Използва се
като холеретично и спазмолитично
лекарство. В Covid-19 отделението на
Александровска болница, МУ-София,
прилагането на Hymecromone при болни с тежък Covid-19 ARDS даде удивителен резултат.
6.3 Silmitasertib. Роля на казеин
киназа 2
Инфекцията с SARS-CoV-2 индуМедицина и Спорт
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цира драстично увеличение на растежа на малки тръбички, които
се простират от повърхността
на клетката, наречени филоподии
(filopodia). Те са значително по-дълги
и по-разклонени, отколкото в незаразените клетки. Пролифериращият маркер СК2 става много по-активна по време на коронавирусната
инфекция и участва в растежа на
филоподиите, които съдържат високи концентрации на SARS-CoV-2,
както и CK2, която се регулира положително от вируса. С тези поникнали пипала заразените клетки
могат да пробият дупки в близките
клетки и да прехвърлят болестта
върху тях. Под микроскоп изглежда,
че клетката има плътна коса. SARSCoV-2 може да използва тези дълги
клетъчни израстъци като вирусни
магистрали, за да приближи нови вируси до съседните клетки, като по
този начин улесни инфекцията (7).
Silmitasertib (CX-4945) е малка молекула, инхибитор на СК2. Към днешна
дата са завършени три изпитвания
на фаза I и текат две проучвания на
фаза II на Silmitasertib при пациенти с
рак. Silmitasertibдемонстрира мощна
антивирусна активност при третиране на пациент с тежък COVID19, инхибирайки CK2, която стимулира разпространяващите вируса
филоподийни тръби (5).
6.4 Baricitinib при „цитокинова
буря“
Baricitinib, който е перорален,
селективен и обратим инхибитор
на JAK1 и JAK2, които участват във
възпалителната каскада на производство на цитокини (8). Той потиска
възпалителните имунни реакции и е
одобрен за индикации като ревматоиден артрит (RA). Предполага се, че в
допълнение към потенциалната инхибиторна активност на цитокините,
Baricitinib инхибира ACE2-медиирана
ендоцитоза на SARS-CoV-2.
Заключение
Текат множество клинични проучвания с потенциални кандидати
за ефективно лечение на COVID-19.
Какво може да се обобщи за профилактиката и началния стадий на
COVID-19.
Профилактика: приемането на
кверцетин от натурални продукти
или хранителни добавки, антистенокардин за стимулиране на производството на интерферон и като
10
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антиагрегант, мелатонин, витамин
D, цинк, други витамини (за предпочитане от натурални продукти),
алкализиращи напитки и продукти,
бромхексин на таблекти при всички
случаи би имал положителен ефект в
подготовката на организма за среща
с вируса.
На базата на гореказаното,
опитът с лечение амбулаторно и
болнично и наличието на споменатите медикаменти в България
следният протокол е с доказана
ефиктивност: Стратегията се
базира на инхибиране на проникването на вируса в клетката и елиминиране на опасността от усложнение. Започването на незабавно
лечение с протеазни инхибитори
и колхицин е от решаващо значение за овладяване на инфекцията
и избягване на хоспитализация.
При недостъпността на Camostat
mesilate, труднодостъпността и
липса на опит с амброксол, инхалациите с бромхексин дават отличен резултат. Същото важи и за
вече прочулия се колхицин, отдавна прилаган у нас. Останалите медикаменти и хранителни добавки
са известни, прилагани са масово
за профилактика и лечение, но не
са от решаващ характер. Фамотидинът/famotidine/ е хистамин-2
блокер, който действа чрез намаляване на количеството на стомашната киселина. Мета анализ на
две кохортни проучвания показва
статистически значимо намаляване на смъртността и интубация
след третиране с фамотидин.
Протокол за амбулаторно
лечение на COVID-19
1. Бромхексин инхалаторно 4 по 1
или 3 по 2 ампули дневно (16 или
24 мг за деня).
2. Колхицин в дози в зависимост
от кг и развитието на
болестта.
3. Антистенокардин (25 мг) - 3 по 2
4. Пробитор (20 мг) - 2 по 1
5. Фамотидин (20 мг) - 2 по 1
6. Кверцетин (500 мг) - 2 по 1
7. Цинк (20 мг) - 3 по 1
NB. Съобразно протичането на болестта, по лекарско предписание могат
да се включат и други медикаменти или
да се променят гореспоменатите дози.
Този протокол се прилага от лекари от
COVID-19 отделението на Александровска
болница-София, МУ-София.

Съкращения
ACE2-Angiotensin-Converting Enzyme 2
ARDS-Acute Respiratory Distress
Syndrome
CK2-Casein Kinase 2
COVID-19 -Coronavirus Disease 2019
MERS-Middle East Respiratory Syndrome
SARS-Severe Acute Respiratory Syndrome
SARS-CoV-Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus
SARS-CoV-2-Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2
TMPRSS2-Transmembrane Рrotease,
Serine 2
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C OVID-19 И СПОРТЪТ
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COVID-19 - особености при
протичането и предпоставки за
връщане към професионалния
спорт след боледуване

РЕЗЮМЕ
Заболяването COVID-19, причинен от SARS-CoV-2, се оформи като
значим глобален проблем. Подобно на други вируси от респираторната група, той се разпространява по въздушно-капков и контакт
път. Заболяването оказа своето сериозно влияние не само върху
медицинската сфера, но се отрази и върху бизнеса, икономиката
и спорта. Поради пандемията от коронавирус през 2020 г. найчаканите спортни мероприятия като XXXII летни олимпийски игри,
множество международни турнири и Европейското първенство по
футбол бяха отменени. С цел подсигуряване участието на спортистите на Олимпийските игри в Токио през тази година, много
европейски държави (Германия, Унгария, Словакия и др.) започнаха с
предимство да ваксинират своите спортисти. Въвеждането на
специфичната ваксинопрофилактика срещу инфекцията със SARSCoV-2 дава надежда за скорошно възвръщане на спорта като ежедневна дейност в професионален и аматьорски план. Клиничната
картина на болестта при спортисти не се различава от тази в
общата популация, но съществува по-висок риск от развитие на
увреждане на миокарда, което може да доведе до внезапна сърдечна смърт при ненавременното му установяване. Необходим е
системен подход, осъществяван между лекари и треньори при профилактиката, лечението и през възстановителния период на заболяването у професионалните спортисти за осигуряване на трайна
и безопасна спортна игра.

SUMMARY
"COVID-19 - features of the disease and specific prerequisites for
returning to professional sports after illness"
COVID-19 disease, caused by SARS-CoV-2, has emerged as a significant
global problem. Like the other viruses in the respiratory group, it is spread
by airborne and contact routes. The disease seriously affected not only the
medical sphere, but also had a serious impact on business,economy and
sports. Due to the Corona virus pandemic in 2020, the most anticipated
sporting events such as the XXXII Summer Olympics, numerous
international tournaments and the European Football Championship have
been canceled. In order to ensure the participation of athletes at this
year's Olympic Games in Tokyo, many European countries (Germany,
Hungary, Slovakia, etc.) have started to vaccinate their athletes with an
advantageThe introduction of specific vaccine prophylaxis against SARSCoV-2 infection gives hope for the soon return of sport as a daily activity
in professional and amateur terms. The clinical picture of the disease in
athletes does not differ from that in the general population, but there is a
higher risk of developing myocardial damage, which can lead to sudden
cardiac death if not detected early. A systematic approach is needed
between doctors and coaches in the prevention, treatment and recovery
period of the disease in professional athletes, to ensure a lasting and
safe sports game.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: COVID-19, спорт, миокардит.
KEY WORDS: COVID-19, sport, myocarditis.

ВЪВЕДЕНИЕ
През 2020 г. Световната здравна организация обяви официално COVID-19 (Сoronavirusinduced disease 2019) за петата в световен
мащаб пандемия и първата, причининена от
коронавирус. От декември 2019 г. COVID-19 се
разпространи по света с огромна скорост,
заразявайки повече от 96.2 милиона индивиди и причинявайки повече от 2 милиона
смъртни случая към 31 януари 2021 г. Заболяването, причинено от вируса SARS-CoV-2
(Severe acute respiratory syndrome coronavirus
2), засегна изключително тежко първоначално
Китай и други страни от Югоизточна Азия.
Впоследствие бързо се разпространи в САЩ
и страните от Европейския съюз, които
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се превърнаха в епицентър на пандемията.
В България първият потвърден случай на
COVID-19 е от 8 март 2020 г., а само три дни
след него е докладван и първият смъртен
случай. Вирусът оказа своето значимо влияние не само върху медицинската сфера, но и
върху икономиката, бизнеса, образованието,
културата и спорта. Начините за разпространението са основно по въздушно-капков
и контактен път (чрез директен контакт,
например ръкостискане или докосване на „заразена“ повърхност, с последващо допиране
на очите и устата), но също има данни за
предаване и чрез други телесни течности
като слюнка, урина и фекалии (1). Поради
неговата способност за асимптомно носителство и дълъг инкубационен период се
създават възможности за значимо разпрос-

транение в глобален мащаб. Това оказва особено влияние върху практикуващите колективен, аматьорски и професионален спорт
(5). Въвеждането на извънредно положение,
а впоследствие и извънаредна епидемична
обстановка (ИЕО) в България и наложилите
се противоепидемични мерки с цел ограничаване на разпространението на инфекцията
се отразиха и върху спортните тренировки
и мероприятия. Те бяха поетапно ограничени, а някои състезания отменени. Забрани се
или се ограничи присъствие на публика на
спортни състезания. В отговор на COVID-19,
в сферата на спорта се въведе понятието
„балон“ (bubble) отнасяйки се до изолиран
набор от места за настаняване и места,
в които спортистите могат да пребивават и да се състезават далеч от широката

общественост. Спортистите и отборите
остават изолирани от широката публика по
време на спортни състезания, които включват хотелско настаняване, места за хранене
и развлечения, както и терените и залите,
на което се провеждат състезанията, без
да имат контакт със зрители. Този „балон“
е замислен като начин за безопасно възобновяване на отборните спортове по време
на пандемията на COVID-19 и се прилага в
тениса, баскетбола, волейбола, хокея на лед
и други спортове.
Целта на настоящата статия е да
обърне внимание на клиничното протичане
и възстановителния период след инфекция
със SARS-CoV-2 при спортисти, както и възможните късни усложнения след боледуване.
КЛИНИЧНА КАРТИНА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
COVID-19 се характеризира с клиничната
симптоматика на остра респираторна вирусна инфекция. Водещите клинични оплаквания са обща отпадналост, умора, повишена
температура, кашлица и болки по мускулите. Гастро-интестиналните неразположения
се срещат по-рядко в хода на клиничната
картина. Характерен е флуктуиращият характер при протичаненето на заболяването, при който след период на отслабване
на оплакванията и клинично подобрение се
наблюдава отново влошаване (7). Обикновено при по-тежко протичане появата на
задух се развива около 8-ия ден след заразяването. Към рисковите фактори за развитие
на тежък ход на инфекцията се причисляват мъжкият пол, напредналата възраст и
наличие на придружаващи заболявания като
артериална хипертония, захарен диабет,
хематологични и онкологични заболявания.
Смърността е по-висока при пациенти от
рискови групи и такива, развиващи ARDS
(остър респираторен дистрес синдром) (7).
Все още липсва систематична оценка за дългосрочните последици след преболедуване,
но наличните данни и доказателства от
други коронавирусни инфекции предполагат
продължително увреждане на дихателната
и сърдечно-съдовата система дори при амбулаторно лекувани пациенти. При спортисти рискът от инфекция със SARS-CoV-2 е
подобен като този в общата популация и
е зависим от наличието на придружаващи
заболявания.
COVID-19 засяга различните атлети по
различен начин. Повечето заразени спортисти развиват леко до умерено заболяване и
се възстановят без хоспитализация. Те,както
и всички други хора, не са предпазени от
развитие на усложнения и последствия след
боледуване или по-продължителен възстановителен период. За спортисти с COVID-19
миокардитът представлява потенциално
усложнение. Диагнозата му се потвърждава

хистологично (остър лимфоцитарен миокардит), но може да бъде установенa при
магнитно-резонансно изследване (МРТ на
сърце). Клиничните симптоми за развитието му включват гръдна болка, влошаваща се
при физическо усилие, сърцебиене и задух, но
съществува риск от аритмия, както и от
прогресия до фулминантна сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок, които изискват адекватно и навременно лечение.
Коронавирусите притежават изразен
кардиотропизъм. Последните доклади от
аутопсии и на клетъчни линии от миоцити показват, че е възможна и директна
миоцитна увреда от SARS-CoV-2. Ето защо
миокардитът като съпътстваща или дори
водеща патология трябва да се има предвид при всички спортисти, още повече че
миокардитът представлява 8% от внезапните сърдечни смъртни случаи при спортисти. За безопасно връщане към активна
спортна дейност след боледуване от COVID19 се препоръчва консултация с кардиолог и
извършване на скрининг за евентуално увреждане на миокарда и перикарда. Съществуват данни при по-рано здрави спортисти
за остатъчно и резорбиращо се възпаление
на перикарда след инфекция със SARS-CoV-2.
Именно заради възможните усложнения се
препоръчва извършване на скрининг на сърцето, който да включва:
физикален преглед
електрокардиограма
ехокардиография
стрес тест
лабораторни изследвания (тропонин, NTproBNP,CPK с MB фракция, CRP, D-dimer).
Също така поради съобщенията за наличие на тромбоемболични усложнения при
27-31% от заболелите трябва да се обсъди
повишената вероятност от възникване на
белодробна тромбемболия и дълбока венозна тромбоза преди началото на интензивни физически натоварвания. Поради това
изследването на D-dimer протромбиново
време, APTT се препоръчва при всички лица
след боледуване и преди възстановяване на
тренировъчен ритъм. При наличие на доказано миокардно увреждане и миокардит,
възвръщането към спорта е възможно след
нормализиране на възпалителните биомаркери, установяване на нормална функция на
лява камера на сърцето и липса на аритмии.
Всички тези промени е необходимо да бъдат стриктно наблюдавани при прилагане
на системен и индивидуален подход на лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С цел ограничаване на разпространението на COVID-19 наложените ограничения и
мерки е нужно да бъдат възприети както

от самите спортуващи, така и от ръководствата на съответните спортни професионални организации. Лекарите на отборите или
треньорите в конкретната спортна дисциплина е нужно да бъдат правилно обучени за
предотвратяване на евентуално развитие на
заболяването и неговото разпространение, а
след завръщане на спортуващия към активен
спорт - за дозирано натоварване. Динамичното проследяване по време на възстановителния период е важно за установяване на поява
на евентуални усложнения. Длъжностните лица
и треньорите трябва да установяват нивата на риск в индивидуален аспект на всеки
спортуващ. Само при активна „отборна“ игра
на всички участващи в света на спорта е възможно бързо възстановяване при заразяване и
предотвратяване на възможни късни прояви
и/или усложнения.
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Научно селектирани натурални
терапии за противовирусния
имунитет
Д-р Димитър Пашкулев

РЕЗЮМЕ
Материалът дава синтезирани отговори на актуалния въпрос за
природосъобразните методи и средства за повлияване на имунната защита, особено противовирусната (хранене, билки, суплементи,
физически упражнения и процедури, релакс). Накратко са синтезирани
съвременните разбирания за същността на кретъчния и хуморалния
имунитет. Подчертано е, че адекватните естествени терапии ги
модулират благоприятно, без да стимулират прекалено цитокините.
Авторът има клиничен и издателски опит относно научно основаните аспекти на натуропатията в продължение на повече от 30
години.

SUMMARY
Scientifically selected natural therapies for antiviral immunity
This material offers summarized responses to topical questions concerning the
natural methods and means for influencing immunity, particularly antiviral immunity
(e.g. eating habits, herbs, supplements, physical exercise and procedures,
relaxation). It also offers a summary of the contemporary understanding of the
nature of cellular and humoral immunity. In addition, it underscores that adequate
natural therapies have a positive effect on cellular and humoral immunity without
unnecessary stimulation of cytokines. The author has over 30 years of clinical and
publishing experience in the science-based aspects of naturopathic medicine.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Имунитет, противовирусен, цитокини, добавки, хранене, физиотерапия, релакс.
KEY WORDS: Immunity, antiviral, cytokines, supplements, eating habits, physical therapy, relaxation

Имунната система е комплексна мрежа от клетки, тъкани и органи, които работят заедно, за
да ни защитават от чуждородни
агенти - бактерии, вируси, паразити, гъбички, туморни клетки и
т.н. Тя помага също за елиминирането на алергените, на органичните вещества от разпада на микробите и белите кръвни клетки,
а също така капсулира някои неразпадаеми частици. Тази сложна
отбранителна система е отчасти вродена, но и непрекъснато
се развива в течение на живота.
Съставена е от две отбранителни линии.
Първо, имаме присъствие на
бели кръвни клетки в подкожието и лигавиците, които са в понепосредствен досег с външната
среда, това е първата линия на
защитата. Второ, имаме Т и В
лимфоцити в кръвта и в дълбочина на тъканите и органите – дълбоките ешелони на отбраната.
Те оформят основата съответно
на клетъчния и хуморалния имунитет. Костният мозък и далакът
14
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играят ключова роля за самото
синтезиране и преработката на
кръвните клетки, а нашата лимфа транспортира левкоцитите
по цялото ни тяло.
Левкоцитите включват неутрофили (в кръвта) и макрофаги
(в тъканите). Това са фагоцитиращи клетки, които поглъщат и смилат чуждите на органима тела,
след като са били идентифицирани като такива. Антителата са
основни „оръжия“, които имунната ни система използва, за да атакува чужди нашественици, според
разпознатите в тях антигени. Но
за да не атакува собствените си
тъкани и полезните бактерии от
човешкия микробиом, съществува
и система за избирателно клонално заличаване.
Не само специфичните имунни
структури са важни за имунитета, целият организъм способства
за отбраната си. Така самите
входни бариери – кожа, лигавици,
слуз, стомашен сок и др. – редуцират количеството на постъпващите патогени, а параметрите

на поеманите храни и на самото
храносмилане (включвайки и нормалната му флора), както и на отделителните процеси са критично свързани с възстановяващата
сила на имунната система.
Самият възпалителен процес,
в който участват кръвта и кръвоносните съдове, съединителната тъкан и всички конкретно
засегнати тъкани, при благоприятни условия, има защитни функции. Такива по предназначение са
и отделяните съединения (цитокини), от които специално по отношение на вирусите ефективни
са интерфероните.
Много обаче са причините,
поради които един възпалителен
процес може да се усложни - и тогава да доведе до разнообразни
негативни последствия. Т. нар.
„цитокинова буря“ е феномен,
който съществува при тежки
разпространени инфекции, когато организмът свръхпроизвежда
такива субстанции, които имат
и негативни страни; тези пациенти се лекуват в интензивни отде-
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ления. Но няма никакви основания
от цитокинова буря да се плашат
здравите, заразоносителите или
леко болните – при тях адекватните природни методи за засилване и хармонизиране (модулиране) на имунитета са си съвсем на
място!
Какво е тогава адекватното
въздействие върху имунитета?
Дори и от кратката сводка
за имунната система по-горе би
следвало да е ясно колко сложна е
тя. Мерките следователно следва
също да са комплексни; предпазването и първите мерки при заболяване е важно да се основават на
природосъобразни методи, за да
се получи цялостно възстановяване без странични неблагоприятни
ефекти. Разбира се, при тежки
случаи е необходимо своевременно да се включат съвременни диагностични и терапевтични подходи.
16
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Храненето следва да е пълноценно, което не означава акцент
върху животинските и висококалорийните продукти – те реално претоварват системата.
Необходимите за имунитета и
целия организъм съставки могат
да се получат и от храни, които
едновременно са лесно смилаеми
и високовитаминозни – плодове,
зеленчуци, зърна, семена, както и
т.нар. суперхрани като водорасли, цветен прашец , хранителна
мая, кълнове и др. Ферментиралите храни (кисело мляко, кефир,
туршии, ябълков оцет) подпомагат имунологичните приноси на
чревната флора. Обилното приемане на течности (чиста вода,
билков чай, зеленчукови бульони),
поне 2 литра на ден, спомага за
естественото пречистване на
отпадните продукти от обмяната и на микробните токсини. Пиенето на сокове от моркови с до-

бавка на малфитонцидни (люти)
зеленчуци (ряпа, репички, алабаш,
лукови, хрян, джинджифил и др.)
е добро за елиминирането на
слузта (при непоносимост към
този вид прием зеленчуците могат да се счукат и ползват за инхалация). Разтоварващите режими
принципно помагат за пречистването на системата и рестартиране на имунната система; но ако
се правят твърде строго и дълго
или се провеждат по неправилна
методика, могат да навредят.
Не всичко от необходимите
вещества (нутриенти) е лесно да
се набави чрез хранене, затова добавките (суплементи) при много
хора са полезни, особено през студените и хранително дефицитните сезони. Следва да се обърне
специално внимание на имуновъзстановяващите минерали: магнезий, цинк, йод, бор, сребро и селен;
те имат и редица други полезни

Неинвазивни въздействия за регулиране на цитокините
Обща стратегия

Да се поддържат естествените фактори от начина на живот за балансирана имунна
реактивност и да се използват навреме натурални модулатори в безопасни дози; екзактна
хигиена и наблягане върху превенцията; продължителни програми за минимизиране на здравните
рискове при реконвалесцентни.

Регулиране на дейностите и
почивката

Съобразено с денонощния биоритъм: рано лягане и ставане от сън, тренировки предимно
сутрин и 3-4 часа след обядване (за предпочитане сред природата), баланс между аеробни,
силови и разтягащи техники, умствена дейност повече предиобеда и при спазване на
хигиенните изисквания.

Хранене

Основано главно върху цялостните растителни храни (особено с тъмен цвят, богати на
полифеноли) и ферментиралите продукти; ранна и лека вечеря; дозирани разтоварващи режими.

Билки и подправки

Сладък корен, сладък пелин, джинджифил, куркума, зелен чай, японски нокът, черен кимион,
мащерка, розмарин, риган и др.

Субстанции

Минерали (Zn, Se), витамини (D3, Е, B3), аминокиселини (лизин, N-ацетилцистеин), ензими,
пробиотици и др.

свойства за организма. От витамините: С е от базово значение
за съпротивляемостта на тялото чрез изграждане на здрави
съединителнотъканни бариери;
Д е важен фактор за минералната и общата обмяна, все повече
изследвания установяват спад на
общата и инфекциозна заболеваемост при редовно снабдяване
на организма с него; А помага на
лигавиците, В-групата – на нервната система и обмяната и т.н.
От аминокиселините лизинът и
хистидинът се считат за важни
имуноподпомагащи
фактори,
които също така съкращават
времето за възстановяване след
преболедуване. Други съставки като пробиотици, ензими и полизахариди (например бета-глюкани) - също влизат в съображение.
Билковите средства имат своето доказано въздействие върху
различни сектори на имунната
система, защитните бариери
и общото състояние на организма: особено ефективни относно противовирусната защита се
очертават: ехинацея, бъз, туя,
баптизия, андрографис, сладък
корен, сладък пелин, японски нокът, някои видове здравец , медицински гъби и др.
Физикалните методи включват умерени движения, най-добре на чист въздух и специални
дихателни техники, масажи, бани
(вкл. парни бани и инхалации, които директно пречистват дихателните пътища), компреси и
други кръвообръщението и възстановителните процеси. При
повишена температура, преди

да се посегне на отдавна утвърдени начини за пречистване
на тялото, стимулиране на към
медикамент, могат да се ползват физикални охлаждащи приложения върху челото и гънките
на крайниците. Не бива обаче да
се бърза с понижаването на температурата, ако тя не е над 39
градуса; ранното потушаване
на симптомите може да доведе
даже до спад в имунната система, тъй като треската до една
умерена степен е с доказани ползи за съкращаване времетраенето на инфекцията!
Позиционните (постурални)
дренажи са позабравени, но ефективни за по-лесно отхрачване.
Тяхното разнообразие се реализира с помощта на физиотерапевт,
но дори лежането по корем или
навеждането напред от седнало
или право положение по време на
кашлица би могло да помогне донякъде.
Състоянието на психиката
също е от голямо значение; установено е, че дееспособността на
имунните клетки се снижава при
депресивни състояния и недоспиване. Редовният начин на живот,
релаксиращите техники и подкрепящото социално обкръжение
са основни ползотворни фактори
за имунната система и целия организъм.
Освен следването на общи
принципи естествено е важен и
индивидуалният подход (за който освен самонаблюдение са важни мнението на специалистите
и резултатите от някои изследвания).
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Употреба на мускулни релаксанти при
ортопедични и спортни травми

М

ускулните релаксанти са медикаменти, които понижават мускулното напрежение и премахват
спазъма и болката.
Мускулните релаксанти, или миорелаксантите биват два вида – с централно и периферно действие. В ортопедичната практика, а и като цяло при
лечение на травми и болкови синдроми
се използват централно действащи миорелаксанти, които не повлияват невромускулното предаване и не въздействат
директно върху мускула, невромускулния
синапс и двигателните нерви.
В лечението на ортопедични заболявания и травми, които винаги са свързани с болка, се стремим да я овладеем чрез
различни похвати. Комплексното лечение
включва консервативни и хирургични
подходи с перорални или инжекционни медикаменти, вътреставни манипулации и
оперативни интервенции. Често се използват комбинации от НСПВС и миорелаксанти. Baclofen е най-често прилаганият миорелаксант в нашата практика.
Защо точно Baclofen?
Baclofen е мускулният релаксант на
първи избор в нашата практика заради
доказания ефект, добрата поносимост и
бързо действие. На фона на останалите
мускулни релаксанти на пазара, които са
по-подходящи при неврологична симптоматика, Baclofen дава възможност и за
широк терапевтичен диапазон, според
индикациите от 10 мг до 75 мг дневно.
Той е аналог на гама-аминомаслената киселина. Свързвайки се с GABA рецепторите, намалява освобождаването на стимулиращите аминокиселини (глутамат
и аспартат). Безпроблемно може да се
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комбинира с НСПВС, опиоидни аналгетици, прегабалин или габапентин при нужда, благодарение на различните механизмите на действие. Добрият му профил
на безопасност дава възможност за употребата на Baclofen и при деца от 0 г.
При много от спортните травми,
свързани с увреждания на ставите или директни увреди, се надблюдава повишен
мускулен тонус, включително и мускулни
спазми. Ето защо и тук се препоръчва
употеребата на мускулни релаксанти.
Според случая могат да се добавят и
вътреставни инфилрации, в това число и
плазматерапия. При употребата на PRP
или PRGF е протипоказна употребата на
НСПВС или кортикостероиди 14 дни преди и след манипулацията. В тази ситуация добър начин за повлияване на болката
е употребата на Paratramol в комбинация
с мускулния релаксант Baclofen.
Когато се налага по-дълготрайна терапия, също избягваме употребата на
НСПВС. Те могат да се заменят с комбинирани препарати, съдържащи опиоид,
какъвто е Paratramol, който представлява комбинация от ниска доза опиоид трамадол -37,5 мг и ниска доза парацетамол
325 мг.
Особен вид подход изискват и мускулните травми в спорта. При тях,
особено при функционалните, болката
е водещият индикатор за степента на
увредата и стадия на възстановителния процес. В тези случаи е препоръчително да не се използват обезболяващи
средства, особено НСПВС, защото, потискайки болката, могат да ни подведат в лечението. Затова използваме
основно мускулни релаксанти, в частност Baclofen, които чрез релаксирането на увредения мускул подпомагат
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правилния ход на терапията. Отделно
от това, в повечето случаи се налага
провеждането на рехабилитация, чиито резултати са значително по-добри,
ако e овладяно спастичното състояние
и мускулатурата е релаксирана.
В спорта, и по-специално във футбола, мускулатурата на долните крайници при състезание се пренатоварва
в значителна степен. Умората предразполага възникването на мускулни
спазми и увеличаване вероятността
от контузии. Превъзбудата и адреналинът след футболен мач често пъти
препятстват бързото и успешно възстановяване. Тук мускулните релаксанти отново влизат в употреба. Администрирането на 30 мг – 50 мг Baclofen
след мач е много подходящо.
За всеки спортен лекар е особено важно, когато назначава медикамент, да
бъде сигурен, че същият не влиза в списъка на заранените субстанции на WADA и
е безопасен (фиг. 1 и фиг. 2).
В заключение можем да кажем, че мускулните релаксанти са един добър съюзник
в лечението на болкови синдроми в ортопедичната и спортномедицинската практика.
Имат широк спектър на приложение и могат да се използват както като монотерапия, така и в комбинация с перорални или
инжекционни медикаменти.
Д-р Бисер Бочев,
Специалист по ортопедия и
травматология
Специалист по спортна медицина
Спортсклиник „Еуровита“, София
доц. Сава Огнянов
СУ “Свети Климент Охридски“,
Факултет по химия и фармация
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Циклоп синдром след
реконструкция на ПКВ

Д-р Филип Койнарски

Съавтори: д-р Михаил Вулджев, д-р Христо Мазнейков
Съавто

РЕЗЮМЕ
Циклоп синдромът (ЦС) е усложнение след реконструкция на предна
кръстна връзка (ПКВ), при което се развива фиброза в предната част
на интеркондиларното пространство, ограничаваща екстензията в
колянната става. Известни са редица рискови фактори, свързани с
оперативната техника и биомеханиката на ставата. В тази статия ви представяме артроскопско лечение на ЦС при пациент на 27
години, претъпял реконструкция на ПКВ по метода BTB.

SUMMARY
Cyclops syndrome after an ACL reconstruction
Cyclops syndrome (CS) after an ACL reconstruction is due to a fibrosis that
develops in the anterior part of the intercondylar notch of the knee. There are
several risk factors known to cause this condition related to the operative technique
and the joint bio mechanic. In this article we present an arthroscopic technique
for CS surgery on a patient who underwent ACL reconstruction with the BTB
technique.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Циклоп синдромът, реконструкция на ПКВ, колянната става.
KEY WORDS: Cyclops syndrome, ACL reconstruction, knee joint.

УВОД
Циклоп-лезията е описана за
първи път от Джаксън и Шефър
през 1990 г. Представлява фиброзен възел, който е локализиран в
предната част на интеркондилното пространство след предходна
реконструкция на ПКВ. Циклоп
лезия, при която се наблюдава
загуба на пълна екстензия в колянната става, се нарича циклоп
синдром. Честотата на ЦС след
реконструкция на ПКВ е между
1,9 и 10%, докато при контролни
постоперативни ЯМР фиброзни
възли се откриват в до 40% от
пациентите.
РИСКОВИ ФАКТОРИ
Въз основа на 79 статии като рискови фактори за циклоп синдром се
определят следните:
Женският пол повишава риска от
развитие на ЦС с 4 пъти поради
намален размер на интеркондиларното пространство.
Noailles et al съобщават, че въз-

20

Медицина и Спорт

паления в ставата след операцията, тясното интеркондиларно
пространство, по-предно разположеният тибиален тунел (увеличава шанса за развитие на ЦС
до 2 пъти) и спазъм на ишио-круралната мускулатура са рискови
фактори за развитието на ЦС.
Sanders et al съобщават за 6-кратно увеличение на случаите при
операция след първия месец от
травмата, но тази теория не е
подкрепена от други автори.
Според литературните данни
към усложнението нямат отношение: Изборът на оперативна техника; извършването на шев на менискус
по време на операцията; наличието
на остатъчни влакна от графта; запазването на тибиалния чукан; дължината на времето от операцията
до стартирането на постоперативната физиотерапия.
КЛИНИЧНА КАРТИНА И
ДИАГНОСТИКА
Повечето циклоп лезии са асимптомни и се установяват по друг
повод. Само в 5-10% от случаите

пациентите имат оплаквания. Пациентите се оплакват от загуба на
пълна екстензия, болка и прещракване при ходене и тичане, усещане за
механична пречка в предния колянен
отдел.
Клиничната картина може да
включва още крепитации, палпируема формация, контрактури на квадрицепс и ишиокруралната мускулатура, хрущялни импресии, свързани с
усилените опити на пациентите да
постигнат пълна екстензия, блокаж
на коляното и болезнено изкачване
по стълби.
Marzo et al въвеждат т. нар.
Bounce тест, при който се установява пружиниране при опит за пълна
екстензия в колянната става, принуждаваща коляното да се върне във
флексия.
Образната диагностика на циклоп лезията се извършва с ЯМР с
точност до 85%. Когато размерът
на фиброзният възел е над 10 мм,
точността е над 90%.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Мъж на 27 г. Спортува актив-

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Фиг. 1

но на професионално ниво. По
време на футболен мач претърпява травма. Получил първична
медицинска помощ , при което
долният крайник бил имобилизиран със шина за 30 дни. 3 месеца
по-късно е проведена консултация
с ортопед. Установени са силно
ограничение в екстензията и болка в предноколенен отдел. Налична нестабилност в КС. McMurray
положителен (+) Lachman положителен (+). При направен ЯМР установени руптура на латерален
мениск тип „дръжка на ведро“ и
руптура на ПКВ. Извършена реконструкция на ПКВ по метода
BTB и шев на латерален мениск.
В хода на постоперативната рехабилитация пълната екстензия
постепенно се ограничава, като 6
месеца по-късно вече е невъзможна (фиг. 1). Пациентът съобщава
за механична пречка при опит за
пълна екстензия, болка при ходене и тичане, крепитации в предноколенен отдел. Bounce тест
положителен п(+). Направил ЯМР
на КС и е установена циклоп лезия
(фиг. 2). 1 месец по-късно претърпява артроскопско лечение на ЦС.
По време на операцията се установява фиброзен възел с приблизителни размери 2х1 см в интеркондилното пространство (фиг.
3). Последният е премахнат поетапно, за да се предпази графтът
от реконструкцията на ПКВ. При
интраоперативно тестуване се
установява възможност за пълна
екстензия в колянна става. Извършена е нотч пластика (фиг. 4) с
цел превенция на импинджмънт
на ПКВ и рецидивиране на лезия-

та.
Пост оперативната рехабилитация включва упражнения за
обем на движение и заздравяване
на бедрена мускулатура. Позволява се пълно натоварване т.к. от
операцията за ПКВ е минал период, по голям от 6-месечен.
При проследяване на 3-ти месец от операцията пациентът
има пълна екстензия (фиг. 5 и 6).
Не се оплаква от болка и крепитации. Баунс тест отрицателен (-).
ДИСКУСИЯ
Руптурата на ПКВ е с висока
честота сред спортните трав-

Фиг. 2
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ми. (250 000 случая за 2020 г. в
САЩ). Честотата на ЦС след реконтрукция на ПКВ е 2-10%, което
означава, че не бива да бъде неглижиран като усложнение. Превенцията на формирането на циклоп
лезия се състои в комбинация от
стъпки, които трябва да се извършат по време на операцията
и пост оперативно. Мини инвазивната и атравматична техника, изчистването на ставата от
дебрис, правилната позиция на
тибиалния тунел и интраоперативното тестуване за импинджмънт на графта (при налично се
налага да се извърши нотч пластика по време на операцията).
Спазването на постоперативния
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Фиг. 4

Фиг. 5

рехабилитационен протокол е от
изключителна важност. Въпреки
теориите, че циклоп синдромът
причинява рестрикция за пълната
екстензия на коляното Pinto et al
смятат, че контрактурата на
ишиокруралната мускулатура при
пациенти с циклоп лезия е в основата на ограничението на обема

движения. Дали контрактурата
на ишиокруралната мускулатура
е причината за или последица от
циклоп лезията предстои да се установи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Циклоп синдромът е услож-

нение на реконтрукцията на
ПКВ. Важно е да бъде разграничен от циклоп лезията, която
в повечето случаи остава безсимптомна. ЦС може да бъде
избегнат с помощта на правилна диагностика и отчитане на
рисковите фактори в хода на
лечението.

Фиг. 6
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Реконструкция на предна кръстна връзка
с четворен ST-графт, пълноразмерен
тибиален тунел и екстракортикална
фиксация – особености на хирургичната
техника
Съавтори: доц. д-р Калин Михов, д-р Атанас Табаков
Съавто

РЕЗЮМЕ
Руптурата на предна кръстна връзка (ПКВ) е една от най-честите спортни травми. Основните сухожилия, които се използват
за реконструция за тези на пателарното сухожилие (ВТВ) и това
на м. семитендинозус (ST) – самостоятелно или в комбинация с
м. грацилис ( G). Анатомичната реконструкция на ПКВ с екстракортикална фиксация на графта е техника , която придобива популярност заради редица предимства от страна на хирургичната
техника и фиксацията на графта. Използваната екстракортикална
система за фиксиране позволява оптимално регулиране на напрежението на присадъка, стабилна фиксация и възможност за ранна
рехабилитация , без опасност от редица усложнения, характерни за
останалите техники.

SUMMARY
ACL reconstruction with quadruple ST-graft, full size tibial tunnel and
extracortical fixation- surgical technique
Rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) is one of the most
common sports injuries. The main tendons used for reconstruction
are those of the patellar tendon (BTB) and that of the semitendinosus
(ST) - alone or in combination with the gracilis tendon (G). Anatomical
reconstruction of ACL with extracortical graft fixation is a technique
that is gaining popularity due to a number of advantages of surgical
technique and graft fixation. The extracortical fixation system allows
optimal regulation of the graft tension, stable fixation and the possibility of
early rehabilitation, without the risk of a number of complications typical
of other techniques.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Екстракортикална фиксация, бутон, четворен ST графт.
KEY WORDS: Extracortical fixation, button, quadruple ST graft.

ВЪВЕДЕНИЕ
Предната кръстна връзка е един
от основните стабилизиращи лигаменти на колянната става. Руптурата й е асоциирана с травма по време
на спортна активност при внезапно
спиране, смяна на посоката, усукване,
скачане или приземяване. ПКВ се разполага диагонално в средата на колянната става, от интеркондилната еминенция към латералния бедрен кондил,
като ограничава предната транслация
на тибията и осигурява ротаторна
стабилност.
В съвременната практика реконструкцията на ПКВ се извършва чрез
минимално инвазивна артроскопска техника, като за графт често
се използва средната трета на lig.
Patellae proprium или сухожилията на
m.semitendinosus (ST) и m.gracilis. Singlebundle анатомична реконструкция е
популярен и широко използван метод.
Съществуват различни техники за пласиране на графта (all-inside, outside-in,
inside-out) както и различни начини за
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фиксация като един от тях е екстракортикалната фиксация с бутони. В
последните години се популяризира
анатомична таsingle-bundle реконстукция на ПКВ, използвайки оформен
quadrupled графт от сухожилието на
m. semitendinosus, като за фиксация към
костта се използват 2 екстра кортикални бутона. При техника соutside-in
тибиален тунел се използват системи
с различен размер на плочката. Те предоставят възможност за регулиране
на опъна на графта в костните тунели
чрез заключващ механизъм без възли.
Това позволява стабилна екстракортикална фиксация и същевременно достатъчна тензия на графта.
Hamstring графтът има предимствата на по-малка морбидност на донорното място, сравнено с ВТВ графт,
както и намален риск от развитие на
остеоартроза (16). В съображение влиза по-дългият период за интеграция на
графта в костния тунел - до 12 седмици. Именно за това е от изключително
значение надеждната фиксация, която
да устои на силите, създаващи се по
време на ранния рехабилитационен

период, натоварване и невромускулен
баланс.
Оптималните начини за фиксация
на графта са все още дискутабилни в
литературата. Открояват се 3 основни техники - екстракортикални бутони, трансфеморална фиксация с пинове
и интерферентни винтове (4, 6).
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Стандартната позиция на пациента е легнал с флексия в колянната става
на 90 градуса и поставен турникет с
налягане от 350 mm Hg. Отпрепарира
се цялата дължина на сухожилието посредством стрипер. Реконструкцията
на ПКВ с quadrupled ST графт зависи
строго от дължината на сухожилието.
Дължината на получения графт трябва
да бъде около 70 мм по 20 мм във фемуралния и тибиалния костен канал и 27
мм до 40 мм в ставата. Използваната
от нас Pull-up система (SBM, France) позволява екстракортикална опора на бутона и същевременно прецизно позициониране на графта в костните тунели
и опън на реконструираната връзка.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
За оформянето на графта се използва специална масичка, която позволява
позиционирането на двете фиксиращи
(Pull-up, SBM) устройства, през техните конци се оплита сухожилието на 4
слоя (фиг. 1). Полученият графт се обшива с 8-образни шевове. Целта е оформянето на достатъчно стабилен графт,
който да не се разплита при силите на
теглене и същевременно да се осигури
свободно приплъзване на конците от
pull-up системата. Следва проверка на
диаметъра на графта посредством
калибриращо устройство. Прицелната
дебелина е поне 8 мм. Фемуралният тунел се борира по техниката inside-out
в пълна флексия пласиране на 2.4-mm Kигла към footprint-a на връзката. Разширяването на тунела от интраартикуларната страна се извършва с борер с
дебелина колкото е полученият графт
и дължина около 20-25 мм. Тибиалният
тунел се обработва по метода outsidein в цялата си дължина, като целта е да
бъде възможно най-дълъг. За постигане
на това се използва насочващо устройство с ъгъл 60-65°, позиционирано върху footprint-а на тибиалната инсерция.
Графтът се прекарва последователно
през тибиалния тунел, през ставата и
навлиза в широката част - фемуралния
тунел. Плаката на Pull-up системата
се завърта върху фемуралния кортекс,
като се осигурява стабилна опора. С
помощта на притягащите конци се
създава опън за стабилизация на графта. Фиксацията в тибиалния тунел
се извършва с притягане нa конците
на тибиалния имплант, като плочката
следва да бъде поставена в горния полюс на тунела (фиг. 2).
Описаната техника осигурява
достатъчна ригидност за ранна рехабилитация, включваща пасивна кинезитерапия с артромод, активна кинезитерапия, стречинг и изометрия още
на първия следоперативен ден. Флексия
в колянната става над 90° и походка с
пълно натоварване се разрешава след
първия месец. Бягане се разрешава след
3-ти постоперативен месец , а високо
интензивно натоварване - след 6-ия месец.

При използването на all-inside техника
съотношението между дължината
на графта и слепите тунели е от съществено значение. Ако приготвеният
графт се окаже прекалено дълъг, той би
достигнал до дъното на тунела. Дори
бутоните да бъдат максимално натегнати, резултатът ще е отпуснат
графт във вътреставното пространство. При посочената техника с пълноразмерен тибиален тунел това може да
се предотврати, тъй като графтът
може да навлезе колкото е необходимо,
за достигане на оптимална тензия (10).
В случай че при максимално приплъзване
на двете тензионни системи графтът
се окаже с прекомерна дължина, пълноразмерният тибиален тунел позволява
постигане на адекватна фиксация с добавяне на интерферентен винт.
При прекарването на Pullup системата през фемуралния тунел съществува опасност плочката да премине
над фасцията и съответно да не се
постигне нужната опора на кортекса
за стабилна фиксация. Това налага понякога палпаторно потвърждение на правилната позиция на бутона (фиг. 3).
Разширението на костните тунели при дългосрочно проследяване се

счита за най-често последствие при
хамстринг графт , особенно с екстракортикална фиксация, сравнено с останалите техники за фиксация (8). Спрямо близостта до ставата, методите
на фиксация, разположени по-близо до
ставата дават по-рядко разширение
на тунела (14). Поради краткия срок на
проследяване на пациентите в нашата серия не сме наблюдавали подобно
нещо. Пациенти с данни за разширяване на костните тунели обаче не дават
по-лоши функционални резултати (5,
7).
Baumfeld в свое изследване сравнява
екстракортикална фиксация с фиксация
с пинове при четворни графтове и отчита повече феморално разширяване
при първия тип фиксация (3). В същотото проучване не се отчита сигнификантна разлика при тибиалното
разширяване на тунелите. Множество
анализи не намират разлика във функционалните резултати като KT-1000,
IKDC и ВАС при 2-годишно проследяване
(1, 11-14).
Що се отнася до времето, за което
се получава въпросното разширяване
на тунелите, то данните в литературата са противоречиви. Някои автори

Фиг. 1

Тензионно устройство за регулиране
дължината на графта.

Фиг. 2

ДИСКУСИЯ
Реконструкцията
на
ПКВ
с
quadrupled ST-графт се популяризира в
бързи темпове. Използването само на
сухожилието на m. semitendinosus, запазва m.gracilis и ограничава слабостта на
хамстринг мускулатурата. Техниката и
получените резултати са съпоставими
с класическата gracilis и ST техника (4).
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Позиция на имплантите и оптимални параметри на
костните тунели.

Фиг. 3-2

Фиг. 3-1

Позиция на екстракортикалната фиксация.
смятат, че това е ранен феномен, който се развива до 6 седмици след реконструкцията, докато при други този
срок е след втората година (9, 15).
Milano намира екстракортикалната фиксация за по-стабилна спрямо
пинове и интерферентен винт, що се
отнася до здравина, скованост и елонгация на графта (12). По-лошото представяне на интерферентния винт
според автора се дължи на липсата
на кортикален контакт. Ahmad също
отчита по-голямо приплъзване на графта при двата вида фиксация спрямо
суспензорната такава (2). Последната
също не е лишена от недостатъци

като потенциалния „ бънджи ефект“,
когато графтът транслира лонгитудинално в тунела (10).
Елонгацията вследствие на циклично натоварване има клинично значение
и може да доведе до повишена преднозадна транслация, когато графтът е
подложен на стрес при ранна интензивна рехабилитация. Екстракортикалната фиксация има вектор на съпротивление, противоположен на силите на
теглене, разположен по кортикалната
кост на дисталното бедро и контакта
му с импланта. Поради това колкото
по-малък е имплантът, толкова по-голяма е концентрацията на кортикален
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Нови Европейски препоръки за
спортна кардиология и физическа
активност при пациенти със
сърдечносъдови заболявания
Проф. Иван Груев, дм

Съавтор: д-р Здравко Тарълов
Съавто

РЕЗЮМЕ
Умерената физическа активност доказано намалява сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност и удължава и подобрява качестовто на живот на пациентите със сърдечносъдови заболявания и
интересът към спортни занимания значимо нараства последните
години, ето защо през 2020-та Европейското кардиологично дружество представи новите препоръки за спортна кардиология и физическа активност при пациенти със сърдечносъдови заболявания. Целта
на настоящия обзор е да посочи новостите и основните принципи
на това ръководство.

SUMMARY
The new 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with
cardiovascular disease.
It is well known, that moderate physical activity reduces cardiovascular morbidity
and mortality. Recently, increasing number of healthy people, but also patients with
CVD get involved in different kind of professional and amateur sports. That is why
the new 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with
cardiovascular disease was created and published. The aim of the current review is
to cover the main topics and new aspects in this consensus document.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: сърдечносъдови заболявания, спорт, риск.
KEY WORDS: cardiovascular disease, sports, risk.

Умерената физическа активност доказано намалява сърдечносъдовата
заболеваемост
и
смъртност и удължава и подобрява качеството на живот на
пациентите със сърдечносъдови
заболявания /ССЗ/. Ето защо обхватът на спортната кардиология все повече се разпростира
отвъд скрининговите изследвания
на младите активни спортисти и
се фокусира върху възможностите
за физическа активност на пациентите със ССЗ. За да отговори
на тези непосрещнати нужди на
съвременната медицинска практика, през август 2020 Европейсото кардиологично дружество
представи новите препоръки за
спортна кардиология и физическа
активност при пациенти със сърдечносъдови заболявания.
Важно е да подчертаем,
че нивото на фитнес зависи от много компоненти, ангажиращи
сърдечносъдовата,
дихателната,мускулно-скелетната система и метаболизма , как-
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то и генетичната предиспозиция
за двигателна активност и прецизност.
Кардиопулмоналните
тестове с натоварване /КПТН/
най-комплексно оценяват всички
тези компоненти /фиг. 1/.
Първата новост, която се
съдържа в този консенсусен документ, е, че спортовете по тип
традиционно се делят на: за сръчност, за сила, за издръжливост и
смесени, но също е важно да се
отграничат и по интензитет на
натоварването на такива с ниска,
умерена и висока интензивност
/фиг. 2/.
За по-прецизно определяне на
степента на натоварване са дадени съответни стойности на
проценти от максималната сърдечна честота и максималната
кислородна консумация. Тези данни отново се добиват от КПТН
и дават възможност за оформяне
на тренировъчни зони, които са в
основата на тренировъчния и рехабилитационния процес /фиг. 3/.
По отношение на активните

спортисти няма промяна в препоръките за скрининг - той включва
подробно анамнеза, включваща
и фамилна история за ССЗ, изчерпателен физикален преглед и ЕКГ,
интерпретирана според Сиатълските критерии. При откриване
на съмнителни или патологични
находки се преминава към образни
методи на изследване - на първо
място ехокардиография, последвана от ЯМР или КАТ на сърце, ЕКГ тестове с натоварване, ЕКГ Холтер
и при необходимост инвазивните
коронарография, ендомиокардна
биопсия или електрофизиологично
изследване.
При съмнения за наследствени
заболявания се извършват и генетични тестове.
Целта е да се открият и
предпазят от внезапна сърдечна смърт атлетите с подлежащо ССЗ, много често маскирано
от адаптативните промени при
спортно сърце.
По отношение на атлетите в
по-зряла възраст /над 35/ и тези

С ПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Фиг. 2

Kласификация на спортовете по тип и интензивност.

с известно ССЗ, първият етап е
преценка на вида спорт, с който
искат да се занимават, и детайлна
оценка на риска. При тях скринингът освен изброените анамнеза,
статус и ЕКГ, включва и оценка на
риска по системата SCORE /т.е.
оценяваме риска според пол, възраст, страна на произход, тютюнопушене, стойности на серумния
холестерол и артериалното налягане/. Важно е да отбележим, че
България попада сред много високорисковите страни от Европа.
Ако се установят абнормни находки, се провежда максимален тест
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с натоварване и/или функционални изобразителни методи - стрес
Ехо КГ, ЯМР или сцинтиграфия,
последвани от КАТ на коронарните съдове или директно инвазивна ангиография /фиг. 4/.
След това в ръководството
подробно са разгледани препоръките за ниво на физическа активност при всички категории ССЗ.
Важно е да почертаем, че за почти всички нозологични единици
физическата активност в някаква
степен е позволена и стимулирана, разбира се, при стриктен медицински контрол и компенсирано

състояние.
В заключение можем да кажем,
че новите европейски препоръки
за спортна кардиология и физическа активност при пациенти
със сърдечносъдови заболявания
дават зелена светлина за безопасно и ползотворно участие в
спортни занимания на пациенти
с широк кръг сърдечносъдови заболявания, посредством прецизна диагностика, оценка на риска,
споделено взимане на решения с
пациентите и техните семейства и правилно лечение и проследяване /фиг. 5/.

Фиг. 3

Интенизивност на натоварванията и тренивъчни зони.

Фиг. 4

Алгоритъм за оценка на сърдечносъдовия риск при спортуващи индивиди.
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Фиг. 5

Спорт и ССЗ - мисията е възможна!
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Характеристики, изследване
и лечение на миофасциални
тригерни точки
Доц. Ростислав Костов, дм

РЕЗЮМЕ
Миофасциалните тригерни точки по своето естество представляват силно реактивни формирования, характерно локализирани в мускулните фасции. Обикновено при движение не дават симптоматика,
но биха могли да се палпират, ако са разположени повърхностно и реагират на компресия. При активиране обикновено проявяват болкова
симптоматика в характерна за всяка една тригерна точка таргетна зона. Миофасциални тригерни точки най-често се образуват във
фасциите на тоничните мускули, които са и по-податливи на лечение.
Тригерни точки, образувани във фасциите на динамичните мускули,
се образуват по-трудно, но и по-трудно се преодоляват. Ето защо
познаването на същността, диференциалното диагностициране и
правилното оформяне на лечебния подход са водещи в преодоляване на това състояние, което е често срещано както в клиничната,
така и в спортната практика.

SUMMARY
Characteristics investigation and treatment of myofascial trigger points
Myofascial trigger points by their nature are highly reactive formations,
characteristically localized in the muscular fascia. They do not usually show
symptoms when moving, but could be palpated if they are superficial and
responsive to compression. Upon activation, they usually show pain symptoms in
a target zone characteristic of each trigger point. Myofascial trigger points are most
often formed in the fascia of tonic muscles, which are also more susceptible to
treatment. Trigger points formed in the fascia of dynamic muscles are more difficult
to form, but also more difficult to overcome. Therefore, knowledge of the nature,
differential diagnosis and proper design of the treatment approach are leading in
overcoming this condition, which is common in both clinical and sports practice.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: миофасциални тригерни точки, лечение.
KEY WORDS: myofascial trigger points, treatment.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРИГЕРНИТЕ ТОЧКИ
Съществуват различни опити за класификация на тригерните точки според: местоположението им; реактивността и тенденцията
им за хронифициране; първични (централни);
вторични (сателитни); инсерционни; дифузни;
латентни (неактивни) и активни.
Първични (централни тригерни
точки). Локализирани винаги в центъра на
мускулното коремче, където и мускулното напрежение е най-отчетливо. Формата на мускула тук е от изключително значение. Например многоперестите мускули може да имат
няколко централни тригерни точки. Ако пък
мускулните влакна са диагонално ориентирани,
би могло да има известни вариации относно
локализацията на тригерните точки.
Сателитни (вторични) тригерни
точки
Те се формират вследствие на активирана първична тригерна точка в съседен мускул.
Лечението на вторичната точка не би било
успешно и дълготрайно, ако не се въздейства върху първопричинната тригерна точка. Често се срещат при параспиналната и
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коремната мускулатура.
Инсерционни тригерни точки. В
тази зона на пренапрежение често се формират миофасциални тригерни точки (Travell &
Simons, 1999; Ferguson et al., 2004). Според Travell&
Simons (1999) при хронични, нелекувани тригерни точки (централни и/или инсерционни) има
опасност от развитие и ускоряване на дегенеративни ставни изменения.
Дифузни тригерни точки. При наличие на хронични постурални деформации (например сколиози) често около една централна
точка се развиват множество сателитни. В
този случай вторичните тригерни точки се
наричат дифузни, а локализацията им е по линиите на изменено биомеханично напрежение
или абнормен стрес в определени зони.
Латентни тригерни точки. Те може
да се развият навсякъде в мускулно-скелетната
система и са често вторични. Те са неактивни,
а когато се активират, не дават характерната болкова симптоматика. Наличието на
латентни тригерни точки в мускулите обаче,
освен риск от внезапно активиране водят и до
хронична ригидност на мускулатурата. Често
се срещат при хората, водещи заседнал начин
на живот (Starlanyl, 2000).

Активни тригерни точки. Това понятие се отнася до първичните, централни
тригерни точки, активирани по една или друга причина. Активирането на тригерна точка
най-често се дължи на: мускулно преобременяване или неправилно натоварване; наличие на
мускулен дисбаланс, насилствена мускулна работа при персистираща болка и др. Активните
тригерни точки биха могли да предизвикат
формиране на вторични тригерни точки или
тяхното хронифициране. При стимулиране на
активна точка винаги отговорът е с характерната симптоматика, локализирана в известна за тригерната точка таргетна зона.
СИМПТОМИ НА ТРИГЕРНИТЕ ТОЧКИ,
ТАРГЕТНИ ЗОНИ
При болка от миофасциален произход е
налице характерна локализация на проявата,
която играе роля на ориентир при диагностициране на проблема. При всяко стимулиране на
дадена тригерна точка болката е идентична
и винаги еднакво локализирана в съответна
област, наречена прицелна (таргетна) зона.
Често обаче болка от миофасциален характер
би могла да се препокрие от друга причина.
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Особености

Инжекционна Мануални методи
терапия

Инвазия

Да

Не

Моментален терапевтичен отговор

Да

Ефектът е от поне няколко
последователни процедури

Минимално травматично лечение

Не

Да

Лесно достъпен и приложим метод

Не

Да

Трайни терапевтични резултати

Не

Да

Възможност за рецидиви

Да

Понякога

Табл. 1. Сравнителен анализ на мануално-терапевтичните методи на лечение и тези,
включващи инжектиране на локални анестетици.
Например болките в главата имат множество
източници. Една от тях е активиране на миофасциална тригерна точка. Но ако болката се
проявява или засилва при определено положение
на главата и шията и/или при натиск в определена област, най-вероятният причинител е
тригерна точка. Интензивността на болката
при налична миофасциална тригерна точка се
определя от множество фактори: локализация
на симптомите, степен на раздразнителност
на тригерната точка, активна или латентна
тригерна точка, локализацията й и др.
ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Диагностиката и изследването на тригерни точки са изключително важни, непрекъснати процеси. Анамнезата е изключително важен
елемент от функционалното изследване. От
изключителна важност са данните относно:
вида и локализацията на болката; начин на
провокирането й; давност на проблемите;
провеждано ли е или не предишно лечение и
какви са били резултатите и др. Изходното
положение на пациента зависи от изследвания
телесен сегмент, условието е възможност за
максимално аналитично тестуване с цел отдиференциране на миофасциална от друг вид механична болка. С цел селективно-провокативно
тестуване, изследващият е нужно да осъществи палпация на съответната зона и репрезентиране на оплакванията. С цел провокиране
на симптоматиката, за изясняване на състоянието е нужно освен локален провокативен
натиск в областта на тригерната точка, а
и резистивно тестуване на изследвания мускул. Резистивното тестуване би могло да се
осъществи както чрез активна мускулна контракция, така и чрез миофасциален стречинг.
Анализът на състоянието трябва да се базира
на данните, получени вследствие на: анамнезата, палпацията и резистивното тестуване.
Познанията за локализацията на тригерните
точки и техните таргетни зони са базови и
абсолютно задължителни с цел отдиференциране на миофасциалния проблем от други сходни състояния. Освен резултатите от физикалното изследване, терапевтът трябва да има
предвид и други провокиращи развитието и
активирането на тригерните точки фактори
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като:възраст, поза на тялото, затлъстяване,
анорексия, видими белези, келоидни и други
образувания по кожата, психичен стрес, метаболитни заболявания, хиповитаминоза, вродени
мускулно-скелетни аномалии и др.
ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
След изясняване и локализиране на тригерната точка, от подходящо изходно положение на пациента терапевтът прилага
локален исхемичен натиск. От първостепенна важност е силата на натиска да бъде постепенно увеличавана, но в никакъв случай не
бива да се предозира поради опасността от
рефлекторен мускулен гард като отговор
на болката. При силно реактивна тригерна
точка натискът трябва да бъде минимален,
а при по-слабо активирана - -по-изразен. Дозировката за задържане на мануалния исхемичен натиск е според индивидуалния терапевтичен отговор на пациента, но средно
при по-силно раздразнени точки е около 30
сек. а при по-устойчиви към компресия около
60 сек. Декомпресията на точката е важно
да се осъществи също бавно, плавно и постепенно.
При силно активирани точки, преди исхемичната компресия би могло да се приложи
локална ледена апликация. Криотерапията цели
локално аналгезиране и потискане активността на тригерната точка, наред с хиперемичния ефект от настъпващата вазодилатация.
Освен криотерапията, някои автори препоръчват локална обработка с хелий-неонов лазерен
лъч.
Като задължително лечебно средство при
терапия на тригерни точки се явяват стречинг и мускулно-инхибиторните техники. Винаги след декомпресията на тригерната точка
се прилага аналитичен миофасциален мускулен
стречинг и/или мускулно-инхибиторни техники
(постизометрична релаксация и реципрочна
инхибиция) с цел релаксиране на мускулатурата
и нормализиране на мускулния тонус и дължина.
Освен споменатите техники биха могли да се
използват и подходящи прийоми от ПНУ (проприоцептивно нервно-мускулно улесняване) с
релаксиращ и нормализиращ мускулния тонус
ефект.

Като допълнителни лечебни методи успешно се интегрират някои масажни техники с
релаксиращ ефект.
Съществуват редица изследвания, сравняващи мануално-терапевтичната терапия на
тригерните точки с инвазивно лечение, включващо инжектиране на локални анестетици. Използването на инжекционна терапия има само
симптоматично въздействие, а постинжекционната болка е неизбежна. Предимствата и
недостатъците между инжекционните и мануално-терапевтичните методи са представени
на табл. 1.
В достъпната литература се коментират основно 3 инжекционни терапевтични
подхода за лечение на тригерните точки
(Travell & Simons, 1999): инжектиране на локален анестетик, инжектиране на ботулинов
токсин и убождане с игла без препарат.
Обикновено еднократно инжектиране е
достатъчно, но понякога се налага повторение
на процедурата. Някои автори препоръчват
като задължителна мярка инжектирането на
не-миотоксичен анестетик с доза <1ml.
При назначаване на инжекционна терапия
най-често се прилагат следните препарати:
procaine hydrochloride 1%, lidocaine hydrochloride
(0.5%), локални анестетици с пролонгирано
действие и др.
Третирането на тригерни точки посредством „суха” игла дават добри резултати, но
постинжекционната чувствителност в тригерната точка персистира в продължение на
2-8 часа след процедурата. При някои случаи биха
могли да се използват и акупунктурни игли.
През 1952 г. H. Kraus за първи път прилага
локално третиране чрез спреен разтвор на ethyl
chloride, прилаган до този етап за потискане на
болките при контузии на борци, футболисти и
т.н. Препаратът обаче е много лесно запалим
и силно токсичен, довел до смърт на няколко
спортисти и лекари. Като алтернативен препарат се наложил fluori-methane spray, избягвайки
споменатите опасности. След напръскването
с препарат, авторът препоръчва като втора
стъпка приложение на специфичен за мускула
или групата от мускули стречинг.
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Иглотерапия и възстановяване
на преходна аносмия след Covid-19.
Представяне на клиничен случай
Ивана Атанасова

РЕЗЮМЕ
От началото на най-новата пандемия в съвременния свят бяха
подложени на изпитание много научни постижения в областта на
вирусологията и епидемиологията в световен мащаб. Допреди малко повече от година науката имаше претенции за достатъчно задълбочено познаване на вирусите, в т.ч. групата на т. нар. „Корона
вируси“, смятани с нисък потенциал за пандемично разпространение
и летален изход. С регистрацията на Covid-19 обаче, голяма част
от „известните“ принципи постепенно бяха променени, като много
аспекти от ефекта, разпространението, заболеваемостта, потенциалът за усложнения и т. н. се оказаха неизвестни. Един от найчесто коментираните въпроси в научната литература е свързан с
остатъчните увреди, след преболедуване на вирусната инфекция. В
национален и световен мащаб често се споменава загубата на обоняние и вкусови възприятия като често срещано и неглижирано от
много специалисти. Дългото персистиране на това състояние обаче
(месеци след края на лечението) значително нарушава качеството на
живот на пациентите и е със сериозен потенциал за застрашаване
на живота и здравето на преболедувалите. В тази връзка представяме нашия скромен към настоящия момент опит за лечение на
това често срещано усложнение с помощта на акупунктура.

SUMMARY
Acupuncture and recovery of transitional anosmia after covid-19.
presentation of a clinical case
Since the beginning of the latest pandemic in the modern world many scientific
advances in virology and epidemiology have been tested worldwide. Until a little
over a year ago, science claimed to have a sufficiently thorough knowledge of
viruses, incl. the group of the so-called Crown viruses, considered to have a low
potential for pandemic spread and lethal outcome. However, with the registration
of covid-19, many of the "known" principles were gradually changed, such as
many aspects of the effect, prevalence, morbidity, potential for complications, etc.
turned out to be unknown. One of the most frequently discussed questions in the
scientific literature is related to residual injuries after recovering from a viral infection.
Nationally and globally, the loss of sense of smell and taste perceptions is often
mentioned as common and neglected by many professionals. However, the longterm persistence of this condition (months after the end of treatment) significantly
impairs the quality of life of patients and has a serious potential to endanger the lives
and health of patients. In this regard, we present our currently modest experience in
treating this common complication with the help of acupuncture.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Covid-19, акупунктура.
KEY WORDS: Covid-19, Acupuncture.

ВЪВЕДЕНИЕ
Акупунктурата е клон на традиционната китайска медицина,
която датира от 5000 г. пр.н.е.
и е енергиен метод на лечение.
На латински аcus„игла” и punctura
„убождане”, или на стандартен
мандарински диалект -zhēn jiǔ (針
灸 ) представлява метод на поставяне и стимулиране с игли в биологично-активни точки по тялото.
Стимулирането на точките става
чрез 2 вида техники: по посока на
часовниковата стрелка (тонизираща техника) и в посока, обратна на
часовниковата стрелка (седираща
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техника). Акупунктурните точки
са разположени по така наречените канали или меридиани (на китайски се нарича Дзинлуо (经络 Jīng
luò). Меридианите – това са пътища, по които циркулира жизнената
енергия „Ци.” Всеки меридиан носи
името на органа, който определя
неговата функция. Според теорията за Ин – Ян меридианите образуват 6 двойки. Така съществуват
6 Ин и 6 Ян меридиана. Енергията
„Ци” се движи в определена посока
по меридианите. В Ин меридианите тя тече центростремително,
а в Ян меридианите - центробежно
и прави един пълен цикъл в рамките на денонощие. Часът, в който

енергията минава по определен канал, се характеризира с максималната активност на органа и функцията му, на който съответства
меридианът. Тя циркулира в строго
определена последователност, преминавайки от един канал в друг в
течение на едно денонощие. Целта
на акупунктурата е да се възстанови енергийният баланс в организма.
Когато той се наруши, възниква
болестта.
Covid-19 е от семейство едноверижни РНК вируси. Човешките
коронавируси са идентифицирани
за първи път през 1960 г. и до 2019
г. са известни 6 от тях, от които 4 често срещани като: алфа

Фиг. 1

Фиг. 2

и бета коронавируси. През ХХI
век два високопатогенни коронавируси като SARS - CoV, които
причинява тежък остър респираторен синдром и MERS - CoV, причиняващ респираторен синдром.
За COVID-19 се знае, че тръгва от
Ухан, провинция Хубей, Китай. Коронавирусът циркулира в животните, а някои коронавируси имат
способността да се предават от
животни на хора. Вече е доказано,
че коронавирусът се предава и от
човек на човек. Подобно на други
респираторни заболявания, новата инфекция с covid-19 може да
причини леки симптоми като настинка, болки в гърлото, загуба на
обоняние и вкус, кашлица и треска или по-тежки симптоми като
пневмония и затруднено дишане.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В разгара на пандемията и така
актуалния проблем в страната
представяме следния клиничен случай.
И. Н. е 23 г., студентка. През юли
2020 г. преболедувала корона-вирусна
инфекция със загуба на вкус и обоняние, които персистирали за период
от 6 месеца. Лекувана с рупафин и
милгама, но без ефект. Консултирана от отоневролог. Направена й е
рентгенография на околоносни конхи
с данни за хипертрофия. Микробиология на носни конхи с нормална флора.
Предписана терапия назонекс спрей
за нос, агапурин 2х100 мг и Омега 3 +
вит. Е. И. Н. Съобщава, че не усеща
никакъв вкус. Смутено е храненето.
Поради липсата на обоняние и вкус,
пациентката консумирала храни със
съмнително качество и получила
горен диспептичен синдром. Пациентката съобщава, че консумацията

на месо се свързва с неприятни усещания (извратен вкус). На 16.11.2020
г. е започнато лечение с акупунктура като в продължение на 1 курс (10
процедури) е проследено ежедневно
състоянието на пациентката.
Белият дроб в китайската медицина е много важен орган. Освен
че контролира дихателния акт,
контролира и разпръсква течностите в организма и лимфната
система. Според теорията на традиционната китайска медицина
белият дроб „стои като балдахин
над всички органи и не позволява
инфекциите да достигнат до тях”.
Носът е сетивният орган на белия
дроб, затова използвахме точки от
меридиана на белия дроб като основни. Терапевтичният протокол
включва следните точки:
1. Ин сян (фиг. 1).
2. Джун фу (фиг. 2).
3. Лие цюе (фиг. 3).
Започнахме ежедневни процедури с продължителност от 30 мин.
На 17.11.2020 г. пациентката съобщи, че е започнала леко да усеща
вкуса на храната. На 19.11.2020 г. с
увереност съобщи, че усеща вкуса
на зеленчуците (описа какви са точно). На 24.11.2020 г. И. Н. сподели,
че вече усеща вкуса на месото и го
описва като приятен, но все още
не усеща мириса му. На 28.11.2020 г.
И. Н. с радост съобщи, че се храни
пълноценно със разнообразна храна и я консумира с удоволствие. В
рамките на терапевтичния курс
обонянието на пациентката постепенно се възвръща, консумацията на месо вече не се асоциира с
неприятно преживяване. Възвръща
се удоволствието от храненето.
Регистрира се по-бързо и ефективно възстановяване на вкуса от

Фиг. 3

това на обонянието. В рамките на
10 процедури успяхме да подобрим
вкусовите възприятия на пациентката и да подобрим качеството й
на живот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С оглед наблюдаваните резултати при пациентката и краткия
период на настъпило възстановяване смятаме, че изготвената от
нас терапевтична схема с правилния подбор на биологично-активни
точки би била подходяща за приложение в комплексното лечение при
пациенти с преходна вирусна аносмия, оформена след преболедуване
от covid-19.
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РЕЗЮМЕ
Въвеждането на съвременни технологии във футбола винаги влияело
позитивно върху цялостното развитие на най-популярния световен
спорт. Основната цел на теоретичното изследване е определяне
на връзката на системата ВАР с два от медицинските аспекти
на футболната игра. Възникването и внедряването на системата
ВАР е обусловено от непрекъснатото развитие на обществото и
футбола. Тя е следствие на актуално осъзнатата необходимост за
значително подобряване качеството на съдийските отсъждания и
постигане на по-честна игра чрез тяхното обективизиране.

SUMMARY
The VAR system (Video Assistant Referee) and the connection with two
medical aspects in football
The introduction of modern technologies in football has always had a positive
impact on the overall development of the world's most popular sport.The aim of
the theoretical research is to determine the connection of the VAR system with two
of the medical aspects of the football game.The emergence and implementation
of the VAR system is conditioned by the continuous development of society and
football. It is a consequence of the currently realized need to significantly improve
the quality of refereeing and achieve a fairer game by objectifying them.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ВАР, футбол, медицински аспекти.
KEY WORDS: VAR, football, medical aspects.

ВЪВЕДЕНИE
Въвеждането на съвременни
технологии във футбола винаги е
влияело позитивно върху цялостното развитие на най-популярния
световен спорт. Те позволяват
обективна характеристика на
игровата дейност, контрол върху състоянието на двигателните
възможности, спортната техника
и тактическата реализация на играчите, определяне на тренировъчните натоварвания или превенция на футболния травматизъм
(Reily Т., А. Williams - 2003; Кръстев
Л. - 2003; Бачев В. - 2007; Rino J.,
R. Martinez-Santos, M. Moreno, C.
Podilla - 2007, Величков П.-2009; Бачев В., П. Величков-2010; Грошев О.,
П. Йорданов – 2010; Бачев В. - 2017;
Йорданов И. - 2018; Желязков, Цв.,
Д. Дашева, С. Нейков - 2020; Янков
К. – 2020, и др.). Към тях в последните години се прибавя и въвеждането на системата за видеоподпомагане на футболното съдийство
- видео помощник съдия или видео
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асистент рефер (ВАР) придобила
гражданственост като ВАР или „ви
ей ар“ (Video Assistant Referee-VAR;
видео помощник съдия – ВАР). Нейното внедряване води до решаване на редица въпроси от футболното съдийство, но рефлектира
и до други области, включително
медицински, с които е свързана и
настоящата публикация.
ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основната цел на теоретичното изследване е определяне
на връзката на системата ВАР с
два от медицинските аспекти на
футболната игра.
Обект е системата Video
Assistant Referee (VAR) /Видео
асистент рефер (ВАР), а основни
предметни области се явяват:
възникване; внедряване; медицински аспекти.
Методи: анализ на документи;
проучване на информационни източници; анализи на видеозаснемания с ВАР; теоретичен анализ;

синтез; сравнителен теоретичен
анализ.
ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Системата ВАР (Video Assistant
Referee) е видео копютърна технология, при която в специализирано студио (фиг. 1) са поместени видеомонитори за наблюдение
от екип специалисти. Те гледат
на повторен многократно запис.
При въвеждане на системата са
разрешени да бъдат оценявани от
ВАР само следните видове ситуации: дали голът е отбелязан по
правилата; има ли дузпа; трябва
ли да бъде показан червен картон;
показан ли е картонът (жълт или
червен) на провинилия сe играч,
или санкцията е наложена погрешно на някого друг. Фиг. 1.
Записваната стандартна футболна среща може да се повтаря
многократно както по отделни
моменти, така и в цялост и найвече при спорни ситуации на терена. Фиг. 2.
След като получи информация

Фиг. 1

Фиг. 2

Специализирано студио за видеоанализи на ВАР.

от стаята с допълнителните арбитри, главният съдия има право или да приеме решението на
ВАР, или да отиде до специално
оборудван монитор край тъчлинията, на който да разгледа дадената ситуация (фиг. 2). Крайното
решение винаги се взема само от
него. Футболистите нямат право
да присъстват на видеоповторението. Ако се доближат до зоната на монитора, докато съдията
разглежда, той има право да им
покаже жълт или червен картон.
Внедряването на ВАР започва в глобален мащаб официално с
нейното използване на Световната купа през 2018 г. в Русия.
За работа със системата са определени трима италианци – Д.
Орсато, П. Валери и М. Ирати. Те
водят листа от 13 специалисти,
като всички са активни съдии, но
вече имат и технически опит със
системата. Европейските съдии,
които са определени и по-късно
работили, са Артур Соареш Диаш
и Тиаго Мартинш от Португалия,
Бащиян Данкерт и Феликс Цвайер
от Германия, Павел Гил от Полша и Дани Маккели от Холандия.
Представители на други континенти с опит със системата ВАР
са Абдулрахман ал Джасим от Катар, Уилтон Сампайо от Бразилия, Хери Варгас от Боливия и Мауро Вилияно от Аржентина.Фиг.3.
По време на Световната купа
видеоанализите на всеки мач се
осъществяват от четирима видеооператори. Те имат за цел
да предоставят най-доброто
повторение на ситуацията. Ви-

Главният съдия разглежда повторение на създадена игрова ситуация.

деозаснемането се извършва от
до 33 камери на всеки стадион,
като осем от тях имат функцията супер забавен каданс (ultra
slow-motion).
Разположението
на камерите е представено на
фиг. 3.
Преди 2018 г. ВАР е тествана
в държавни футболни първенства
и редица международни турнири.
За първи път системата се използва през август 2016-та в мач
от втората дивизия на футбола
в САЩ , на Световното клубно

първенство същата година в Япония, а също така и в турнира за
Купата на Конфедерациите. Мачът между Мелбърн Сити и Аделаида Юнайтед на 7 април 2017 г.
от австралийския шампионат е
първият от професионално първенство, в който се прилага ВАР.
От 2018 г. системата се използва в Бундеслигата и Серия „А”,
а след това и в други първенства
на Европа – Испания, Франция,
Полша, Италия, Белгия, както и в
мачове за Купата на Англия и Ку-

Фиг. 3

Разположение на камерите за видеозаснемане.
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пата на Лигата в Англия.
Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА)
Джани Инфантино смята, че във
всички първенства трябва да
бъде въведена видеотехнологията. Той казва: "Не мога да си
представя футбола без видеоповторенията“. Абсолютно всички
шампионати се нуждаят от възможно най-бързото й въвеждане.
Арбитрите се нуждаят от техническа помощ. Надявам се, че с ВАР
даваме на съдиите инструмент
за намаляване на грешките.“
Системата дебютира и в
България на 20.02.2020 година на
мача „Лудогорец“, Разград – „Интер“, Милано, от клубния турнир
на европейската футболна федерация УЕФА - Лига Европа. Главният съдия Серо Гранде отсъди дузпа в края на срещата на стадион
„Лудогорец Арена“ в Разград. След
като получи сигнал от студиото
на ВАР, той разгледа екрана и взе
крайното решение. Предстои
системата да бъде въведена от
24.04. 2021 г. във втората половина на сезон 2020/2021 г. и в българското държавно първенство.
Внедряването на ВАР в дейността на футболните съдии е
обект на редица анализи и публикации (Г. Игнатов - 2014; И. Йорданов - 2018; Ugondo, P.I., Tsokwa
-2019; К. Янков – 2020, и др.), на
които няма да се спираме. Ще направим опит за характеристика
на връзките и с два от многото
медицински аспекта на футболната игра:
- на първо място са възможностите чрез ВАР да бъде намален
футболният травматизъм. Внедряването на системата формира
психологически предпоставки за
качествено намаляване на неконтролирано агресивно поведение
по време на голови игрови ситуации. Разборите на треньорите и
осъзнаването от играчите преди
мача, че подобно поведение ще
бъде обективно регистрирано и
санкционирано води до намаляване на възможностите за крайна
агресия, съответно – условия за
възникване на травми. На следващ
етап, по време на футболната
среща, многократно се увеличават възможностите за прецизен
анализ на игрови ситуации. Спирането на мача дава по-добра въз-
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Фиг. 4

ВАР дава възможност на медицинските специалисти да получат своевременна информация за случилото се на терена. Снимки: УЕФА

можност на медицинските специалисти да получат своевременна
информация за случилото се на
терена, което може да е довело
и до травми на футболисти (фиг.
4). На база на видяното по-бързо
се стига до адекватно решение и
специализирана реакция. Фиг. 4.
- на второ място внедряването на ВАР се свързва и с пандемията от COVID -19. Несъмнено един
от най-засегнатите спортове в
планетарен мащаб е футболът.
Във времето непрекъснато се
увеличава броят на заразените
- футболисти, треньори, специалисти и най-вече зрители. Достигна се до пълни забрани или
ограничения за присъствие на
публика по стадионите. Наложи
се спиране или прекрояване на
първенства, отмяна на турнири,
излъчване на служебни шампиони. Технологичните особености
на системата ВАР се свързаха и
със страх от разпространение
на COVID -19. Под въпрос в определен период бе не само разширяване на нейно внедряване, но
и въобще - използване. Европейските клубни турнири например
можеше да се подновят без наличието на ВАР. На 23.04.2020 г. Изпълнителният комитет на УЕФА
чрез видеоконферентна връзка
обсъди вариантите за подновяването на Шампионската лига и
Лига Европа. И двете надпревари вече бяха в елиминационния
си етап - на фаза 1/8-финал. Една

от точките бе дали има възможност да продължи да се прилага
вече въведената и действаща
ВАР. Основните опасения бяха
свързани със специализираното
помещение, в което се правят
разглеждания на ситуациите.
Малкото разстояние и близкият
контакт между експертите създават предпоставки за разпространение на вируса. От УЕФА
обсъждаха как тези специалисти
да работят без риск. Вариант
бе помещенията с експертите
да бъдат оборудвани със специална плексигласова защита, поставена между тях. Прилагането на ВАР продължи, макар и да
бе отложено началото на използването на системата в груповата фаза на Лига Европа с един
сезон.
Що се отнася до перспективите
пред ВАР, същите може да се характеризират като усъвършенстваща се реалност. Разширяването
на приложението на системата
не само при вземане на правилни
съдийски решения, но и в много повече области на футболната игра
е настояще. В тези насоки приоритетна се явява технологичната й
оптимизация. Нови големи възможности, които до настоящия момент все още не са използвани, се
очертават посредством активно
прилагане на изкуствен интелект,
машинно обучение и съчетание с
5G бърз интернет и интернет на
нещата (Internet of Things – IoT).

Фиг. 5

Възникването и внедряването
на системата ВАР е обусловено
от непрекъснатото развитие на

обществото и футбола. Тя е следствие на актуално осъзнатата
необходимост за значително подобряване качеството на съдийските отсъждания и постигане
на по-честна игра чрез тяхното
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РЕЗЮМЕ
В продължение на много години международната спортна общност
алармира за опасностите от всички форми на употребата на допинг,
докато се стигне до въвеждането на все по-ефективни регулаторни
механизми за откриване и превенция на употребата на забранени
субстанции в спорта. Тази глобална инициатива обхваща все повече
организации, институции и механизми за превенция на употребата
на допинг в различните видове спорт. Настоящата публикация има
за цел да представи резултатите от европейски проект по програма
„Еразъм+” в аматьорския футбол, наред с разработените информационни материали, насочени към антидопинговото обучение за подрастващи футболисти и такива на непрофесионално ниво.

SUMMARY
European project for anti-doping in grassroots football.
The international sports community has been alerting for many years for the
dangers of all forms of doping, until increasingly effective regulatory mechanisms
are established to detect and prevent the use of prohibited substances in sport. This
global initiative covers more and more organizations, institutions and mechanisms
for prevention the use of doping in various sports. The aim of this publication is to
present the results of a European project under the Erasmus + program in amateur
football, as well as the developed information materials intended for anti-doping
educationofyoung and non-professional footballers.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: допинг, анти-допинг, футбол, непрофесионален футбол.
KEY WORDS: Doping. Anti-doping, Football, Grassroots.

Според Световната анти-допингова агенция (САА - англ. WADA)
и Международния олимпийски комитет- англ. IOC) допингът може да
бъде дефиниран като „употребата
или опит за употреба на забранена
субстанция или използването на забранен метод за подобряване или
поддържане на спортната форма“,
като в допълнение на това допингът крие и сериозен риск за здравето на спортистите и противоречи
на принципите на честна игра (fair
play) (1). Според публикация от 2018
година на Goals.com допингът във
футбола не е толкова разпространен, колкото в други индивидуални
спортове като колоездене, вдигане
на тежести и лека атлетика(2).
Случаите на положителни допинг
проби във футбола са обикновено
на високо ниво или поне такива са
доказателствата, като общоприетото мнение относно употребата на допинг във футбола се разделя между това дали наистина не
се използва допинг, или не се прави
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достатъчно за откриването му.
В последно време се наблюдава
тенденция за повишаване на интереса сред обществото и най-вече
аматьорските спортни среди, че
допингът извън елитния спорт е
разширяващо се и проблематично
явление. Това поражда убеждението, че злоупотребата с допингиращи средства при спортуващите в
свободното си време се превръща
в проблем за общественото здраве.
Проучване на Hisdal (2014) показва, че
0.4% от жените и 2.7% от мъжете,
спортуващи на аматьорско ниво,
са използвали допинг поне веднъж
през живота си, а друга тревожна
статистика показва, че 3.6% от
младежите до 17-годишна възраст,
ходещи на фитнес, са използвали
анаболни стероиди. Докато проблемът с допингът в елитния футбол е
свързан и с високо ниво на информираност на атлетите посредством
различни антидопингови програми,
същото ниво на осведоменост липсва сред любителите футболисти,

като по този начин представлява
основен проблем, имайки предвид
вредите, които може да нанесе
злоупотребата със забранени субстанции върху спортуващите и
спортните общности (3). Вземайки
предвид масовостта на аматьорския футбол, също толкова важно
е да се повиши информираността
по въпроса с допинга и анти-допинга, дори сред подрастващите
футболисти или тези, които практикуват спорта за удоволствие.
Разбирането на проблема с опасностите от употребата на допинг е
важно, за да може да се запази чиста
спортната култура. Употребата на
стимуланти във футбола не е широко свързана със спорта поради
липса на доказателства, за разлика
от индивидиалните спортове като
колоездене, вдигане на тежести и
лека атлетика. Необходимо е много
по-тясно сътрудничество и по-нататъшно проучване по отношение
на забранените субстанции, методите на откриване и събирането

Фиг. 1

Най-често използваните хранителни добавки
сред непрофесионалните футболисти.

на данни. В дисертационния си труд
от 2014 г. Hisdal посочва, че голям
процент от бившите професионални атлети и такива, хванати с
положителни допинг проби, смятат, че най-добрият начин за превенция на употребата на допинг е
чрез съсредоточаване върху млади
и подрастващи атлети, за да им се
помогне да разберат възможните
последици от употребата на забранени субстанции, както и че успехи
могат да бъдат постигани и без
употребата им.
С цел да се запази футболът чист, Българският футболен съюз, съвместно с Norges
Footballforbrund (Норвегия), LFF
sporto medicinoscentras (Литва),
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
(Гърция), Institute of National AntiDoping Organisations (Великобритания) и Europeactive (Belgium) се
включи в Европейки проект по
ERASMUS+ АNTI-DOPING IN FOOTBALL
(Anti-Dif).
Целта на осъществения антидопингов проект е да разреши
тези проблеми чрез серия от ключови действия:
1. Разбиране на проблема и оценка
на настоящата ситуация в европейските местни / аматьорски футболни клубове.
2. Създаване на образователни материали възоснова на поставените цели.
3. Създаване на ръководство за
„антидопингови
обучители“,
които действат като послани-

Фиг. 2

Интерес на анкетираните по отношение на
различни теми, свързани с допинга.

ци в борбата срещу допинга.
4. Изготвяне на антидопингов кодекс за поведение в непрофесионалния футбол.
Този проект е един от първите образователни инструменти,
които отговарят на критериите
за стандартизация на антидопинговото обучение. Проектът има
за цел да допринесе за разработването на тези нови стандарти
(особено по отношение на непрофесионалния футбол). Проектът
предоставя специфични за спорта
образователни материали, които
ще бъдат предоставени на футболистите на непрофесионално ниво
и ще отговарят на критериите за
стандартизация на антидопинговото обучение.
Проектът започна с анкетно
проучване сред аматьорския футбол (подрастващи и непрофесионални футболисти), проведено от
всеки един от партньорите в неговата страна и ръководено от норвежкия екип.
Анкетното проучването целеше събиране на информация за
употребата и отношението към
допинга, както и за начина, по който най-добре да бъде осигурено антидопинговото обучение. Целта
на анкетата беше да даде на изпълнителите на проекта основни насоки за разработването на учебния
материал.
Анкетата беше попълнена от
733 играчи от Норвегия, Гърция,
Литва, България и Великобритания.
Резултатите показват, че 72%

от участниците в проучването
са мъже, 75% от играчите са на
възраст до 21 години. Анкетираните практикуват непрофесионално футбол от дълго време, като
голяма част от тях не печелят
пари от това. Изследваните лица
използват различни субстанции,
като почти никой не е приемал или
дори не е смятал да приема заранени субстанции, от какъвто и да е
вид. Моралната позиция срещу допинга е силна, но сред играчите има
ималка част, които имат положително отношение към допинга, когато става дума за подобрение на
физическите постижения. В допълнение, голяма част от анкетираните използват редовно хранителни
добавки (фиг. 1), като най-чест е
приемът на енергийни напитки с
високо съдържание на кофеин, което би могло да окаже отрицателен
ефект върху здравето на подрастващите футболисти.
Малка част от играчите са преминавали антидопингово обучение
и не са особено заинтересовани
да получат такова. Ако трябва да
получат такова обучение, целият
клуб или екип трябва да се включи
в онлайн сесия, която трябва да е
кратка. Рисковете за здравето и
антидопинговите правила са двете най-интересни теми за участниците (фиг. 2).
Почти няма разминавания на
мнението и отговорите между
двата пола.
Момчетата/мъжете
играят
отпо-дълго времеотмомичетата,
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Фиг. 3

Отношение на анкетираните към
различни подходи за анти-допинг
обучение.

но отделят едно и също време за
практикуване на футбол. Повече
момчета посещават ифитнес, отколкото момичета. Нямасъществена разлика в отношението им към
антидопинговото обучение - никой
не проявява особен интерес и всички предпочитат онлайн вариант
(Фиг. 3).
Момчетата и момичетата споделят по равно факта, че са против употребата на допинг. Някои
от анкетираните са мислили за
употреба, а други са използвали забранена субстанция. Въпреки че голяма част от анкетираните не са
мислили да използват, все още е важно да се съсредоточим върху онези проценти, които са в "опасната
зона". Поглеждайки общата картина, а не само процентите в това
проучване, ще бъде предотвратено използването на допинг за много
играчи, ако материалите, разработени в края на този проект, могат
да ни помогнат да ги извадим от
„опасната зона“.
Един от основните факти,
вследствие на провеждане на анкетното проучване, е, че мнозинството от непрофесионалните
играчи не е заинтересовано от антидопинговото обучение. Резултатите сочат, че антидопингът не
е на дневен ред сред любителите
футболисти:
На 20% от тях е предлагано да
преминат антидопингово обучение или да получат информация;
26% от анкетираните са взели
участие в лекция или семинар на
тема антидопинг;
14% от участниците са били
осведомени на антидопингова
тематика в своя клуб.
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Проучването се задълбочи в
обучителния процес и е интересно да отбележим, че мнозинството предпочита антидопинговото
обучение да бъде изцяло отборен и/
или клубен процес. Въпреки че повечето от анкетираните искат обучението да е онлайн, само 23% са
искали да учат сами.
Анализирайки данните от анкетното проучване, беше оформена основната задача на проекта, а
именно изготвяне на образователни материали на тематика, подходяща за играчите.
В последвалите фази от изпълнението на проекта бяха разработени информационните материали в съответствие с нуждите
и предпочитанията на целевите
групи, задачите по изготвянето
им бяха разпределени между страните участници в проекта, както
следва:
1. Изготвяне на образователни видео клипове.
2. Изготвяне на „Антидопингово
ръководство за посланици и
треньори в непрофесионалния
футбол“ от представители на
Български футболен съюз и Антидопинговия център.
3. Разработване на „Антидопингов
кодекс на поведение в непрофесионалния футбол“ от Europe
Active.
4. Разпространение на информационните материали в участващите държави в 40 футболни
клуба и същите да бъдат достъпни на уебсайта на проекта
/www.keepfootballclean.eu/.
Видеоклиповете бяха разработени съобразно нуждите на анкетираните лица, а отговорни за съз-

даването им бяха партньорите ни
от Гърция. Участниците в анкетното проучване посочват, че имат
най-голям интерес да получат повече информация относно етичните съображения за употребата
на допинг, страничните ефекти и
отношението към употребата на
допинг.
Темата за етичните съображения за употребата на забранени
субстанции е разработена във видео „Духът на спорта“ /“The Spirit
of sport”/ и „Етични съображение“
/“Ethical Considerations”/. Във видео клиповете „Странични ефекти“ /“Health side effects”/ - част 1
и 2, са представени вредните въздействия от употребата на често
срещани забранени субстанции и
методи. Като превантивни материали на тази тема служат клиповете „Проверка на лекарства“
/“Checking medications“/- част 1 и 2
(фиг. 4). Насочеността на останалите клипове е към изграждането
на нетолерантност към употребата на допинг чрез представяне
на моралните дилеми, с които играчите биха могли да се сблъскат.
Видеоклиповете бяха пилотно
тествани с треньори и играчи от
непрофесионалния футбол за оценка
на приложимостта им, като мнозинството от анкетираните лица
намериха клиповете за „интересни“, „забавни“, „полезни“ и „приложими“ сред играчите. Разработените
видеоклипове са достъпни за всеки
заинтересован, като са придружени от анкетна карта за споделяне
на мнението за изготвените материали. Всички видеoклипове са
озвучени на английски език, с възможност за добавяне на български
субтитри към тях.

Фиг. 4

Checking medications (Проверка на
медикаменти) – един от обучителните видеоклипове, показващ начина,
по който атлетите могат да следят
медикаментите, които приемат за
наличието на забранени вещества.

Ръководството за треньори,
които да служат като посланици
в непрофесионалния футбол, беше
изготвено на база информацията,
представена във видеата и основните теми за антидопингово
обучение на състезателите (фиг.
5). Целта на това ръководство е
да помогне на отговорните лица в
клубовете (треньори и ръководители) да представят информацията и видеоматериалите по найправилния начин на играчите от
съответните клубове. Отговорни
за създаването на ръководството
бе Българският футболен съюз, с
подкрепата на Антидопинговия
център. Освен представените
етични и здравни съображения, ръководството насочва вниманието
на играчите и техните треньори
към нарушенията на антидопинговите правила, Забранителния списък на Световната антидопингова
агенция, опасността от употребата на хранителни добавки и не на
последно място към всяка отделна
тема са представени средствата
на обучение, които треньорите и
посланиците биха могли да използват в антидопинговото обучение
на състезателите си. Ръководството е достъпно и за състезатели от другите спортове както
на страницата на проекта (www.
keepfootballclean.eu), така и на
тази на Антидопинговия център
(www.anti-doping.government.bg).
В последната фаза на проекта
беше изготвен „Антидопингов
кодекс в непрофесионалния футбол“, като отговорни бяха партньорите от EUROPEACTIVE. Този
кодекс следва да насърчи всички в
аматьорския футбол към сходни

разбирания и позиция срещу употребата на забранени субстанции. Основната идея, заложена в
него, е, че всеки играч, треньор
или мениджър може да допринесе
за популяризирането на чистия
футбол, спазвайки етичен код на
поведение и обявявайки се против употребата на забранени
субстанции и методи.
Разпространението на материалите бе планувано да се случи
по време на Европейската седмица
на спорта през октомври. За съжаление епидемиологичната обстановка не позволи това да се случи,
но въпреки това всяка една страна, партньор в проекта, направи
всичко възможно материалите да
достигнат до максимален брой
подрастващи и непрофесионални
футболисти, техните треньори и
ръководители.
В заключение, европейският
проект ERASMUS+ Anti-doping in
Football, в който партньор бе и Българският футболен съюз е първият
по рода си проект, обръщаш внимание на борбата с допинга сред
непрофесионалните футболисти,
като голяма част от тях са млади
и тепърва развиващи се играчи. В
резултат от проекта бе проведена анкета, на базата на която
бяха разработени видеоклипове,
базирани върху нуждите и желанията на играчите, както и наръчник
за треньорите и Антидопингов
кодекс. Вярваме, че продуктите
на този проект ще помогнат на
тези млади футболисти да вземат
правилните решения, свързани с
употребата на допинг и борбата с
него за постигане на една честна
игра (fairplay).

Фиг. 5

Анти-допинговото ръководство за
треньори и посланици в непрофесионалния футбол, разработено от
Български футболен съюз, съвместно
с Български Антидопингов център.
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РЕЗЮМЕ
Забранителният списък и Международният стандарт за разрешение
за терапевтична употреба са задължителни международни стандарти на Световната антидопингова агенция. Първият идентифицира
кои субстанции и методи са забранени за спортисти, докато вторият определя условията за употребата им от състезател в случай
на лечение на дадено заболяване. От 1 януари 2021 г. са в сила актуализирани версии на тези документи, както и на останалите шест
стандарта в антидопинговите дейности. В настоящата публикация
са очертани основните изменения в Забранителния списък и Разрешението за терапевтична употреба с цел по-добро информиране на
спортните и медицинските специалисти.

SUMMARY
New in the World Anti-doping Agency’s Prohibited List and International
standard for Therapeutic Use Exemption
The Prohibited List and the International Standard for Therapeutic Use Exemption are
mandatory international standards of the World Anti-Doping Agency. The firstone
identifies the substances and methods, prohibited in sport, while the second one
determines the conditions for their use by an athlete in the case of treatment of
a certain disease. Since January 1, 2021 new versions of these documents, as
well as the other six standards in anti-doping activities, are in force. The present
publication outlines the main changes in the Prohibited List and the Therapeutic Use
Exenption in order of better understanding by sports and medical professionals.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: антидопинг, субстанции, разрешение за терапевтична употреба.
KEY WORDS: anti-doping, substances, therapeutic use exemption.

Употребата на забранени
субстанции и методи за повишаване на спортното постижение представлява ясна заплаха
за значителните социални и икономически роли, които спортът
изпълнява в света. В борбата с
тази заплаха спортните организации и правителствата от цял
свят основават Световната антидопингова агенция (САА - англ.
WADA), за да елиминират допинга
от спорта [1].
Ролята на САА е да хармонизира работата на антидопинговите
организации по света. Целта на
дейностите, които тя изпълнява,
е да защитава етичните принципи на спорта, да защитава правата на състезателите и да осигури
равни условия за подготовка и състезание на всички състезатели без
употребата на забранени субстанции и методи.
Световният
антидопингов
кодекс (САК - Кодексът) е основният документ, който хармони-
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зира антидопинговите политики,
правила и разпоредби в рамките
на спортните организации и сред
публичните власти по света. Чрез
осем международни стандарта,
като допълнение на Кодекса, се
структурира работата на антидопинговите организации и се
спазва единодействие в отделните области: Тестване и разследване; Антидопингови лаборатории;
Разрешение за терапевтична употреба (РТУ - англ. TUE); Забранителен списък; Обучение, Управление
на резултати, Защита на личните
данни и личния живот; Съответствие с Кодекса на подписалите
страни [3].
През ноември 2017 г. Бордът на
САА одобрява стартирането на
процедура за по-широк преглед на
Кодекса, която завършва на Петата световна антидопингова конференция през ноември 2019 г. в Катовице, Полша. Новият Световен
антидопингов кодекс е в сила от 1
януари 2021 г. заедно с прилежащи-

те към него международни стандарти, чиито промени са обект
на настоящата публикация.
Целта на настоящата публикация е да представи основните
промени в Забранителния списък
2021 г. и Международния стандарт
за Разрешение за терапевтична
употреба, които да бъдат в помощ на състезателите и медицинските лица, работещи в областта
на спорта.
Забранителният списък на САА
(WADA’sProhibitedlist)е международен стандарт, който се актуализира всяка година [4]. Актуалният
забранителен списък съдържа т.
нар. постоянно забранени субстанции и методи, субстанции
и методи, забранени по време на
състезание, както и субстанции и
методи, забранени в определени
спортове. Основните изменения
в Забранителния списък 2021 г. се
изразяват във въвеждането на
термина „субстанции, с които се
злоупотребява“, забраната за вся-
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Раздел

Субстанция/субстанции

Пояснение

С2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ
ФАКТОРИ, БЛИЗКИ СУБСТАНЦИИ И
МИМЕТИЦИ

IOX2

Прибавен като пример на средства,
активиращи хипоксия-индуцируемия фактор
(HIF)

С3. BETA-2 АГОНИСТИ

Арформотерол
Левосалбутамол

Пояснено е, че са забранени чрез добавянето
им като примери за бета-2 агонисти.

С9. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ

Беклометазон
Циклезонид
Флукортолон
Флунизолид

Пояснено е, че са забранени чрез добавянето
им като примери за глюкокортикоиди.

О31. БЕТА-БЛОКЕРИ

Небиволол

Добавен като пример.

Табл. 1. Примери за изменения в Забранителния списък 2021 г.

какъв вид инжекционно приложение
на глюкокортикоидите по време
на състезание (освен вътреставно
приложение), както и преоформяне
на вида на Забранителния списък.
От 1 януари 2021 г. САА официално въведе термина „субстанции,
с които се злоупотребява“ или „специфично определени в Забранителния списък субстанции, с които се
злоупотребява, тъй като в обществото с тях често се злоупотребява извън контекста на спорта.
Такива субстанции са кокаин, диаморфин (хероин), метилендиоксиметамфетамин (MDMA/“екстази”)
и тетрахидро канабинол (ТНС),
като в момента се обсъждат и
други, които в бъдеще могат да
спаднат към този термин. В случай на положителна допинг проба
на състезател вследствие на употреба на някоя от изброените субстанции е възможно намаляване на
периода на санкцията за нарушение
на антидопинговите правила, но
при условие че субстанцията е била
употребена извънсъстезателно и
употребата не е свързана с повишаване на спортното постижение
(чл. 10.2.4 от САК). В посочения случай, за да е приложимо изложеното,
състезателят следва да премине
одобрена от Антидопинговия център програма за лечение на злоупотреба със субстанции.
Съобразено е и оформлението на
Забранителния списък 2021 г. и подредбата на забранените субстанции и методи по класове и азбучен
ред по такъв начин, че да улесни
търсеното на дадено съдържание
от спортисти или други лица.
Допълнителни примери за новости или изменения в Забранителния списък 2021 г. са представени в
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табл. 1.
На заседанието си от 1415.09.2020 г. Изпълнителният комитет на САА одобри забраната
на всички инжекционни пътища
(интравенозно,
интрамускулно,
околоставно, вътреставно, околосухожилно, вътресухожилно, епидурално, интратекално, вътребурсално, вътрелезионно (напр.
вътрекелоидно), вътрекожно и
подкожно) за приложение на глюкокортикоиди по време на състезание. Изпълнителният комитет на
САА реши да въведе забраната на
всички пътища за инжектиране на
глюкокортикоиди и прилагането
на новите правила от 01.01.2022 г.,
за да се даде достатъчно време за
информация, обучение и по-добро
разбиране относно приложението
на глюкокортикоидите от страна
на състезателите и спортно-технически лица.
Важно е състезателите и спортно-техническите лица своевременно да се запознават с измененията,
които всяка година настъпват в
Забранителния списък, да направят
проверка, ако състезател приема
някакво лекарство, и да подадат
документи за издаване на Разрешение за терапевтична употреба
(РТУ), ако е необходимо.
Международният стандарт за
терапевтична употреба /МСРТУ/
на Световната антидопингова
агенция е задължителен международен стандарт, разработен като
неизменна част от Световния антидопингов кодекс. МСРТУ е приет
за първи път през 2004 г. и влиза в
сила от 1 януари 2005 г. Впоследствие бива изменен шест пъти.
Актуалната версия, одобрена от
Изпълнителния комитет на САА на

Петата световна антидопингова
конференция в Катовице на 7 ноември 2019 г., е в сила от 1 януари
2021 г.
РТУ е документ, който се издава
на спортист от антидопингова организация за определен период от
време, даващ му право да използва
конкретна забранена субстанция
или метод с терапевтична цел.
Разрешението за терапевтична
употреба се издава при спазването на всички принципи, заложени
в Международния стандарт за РТУ
(МСРТУ, ISTUEангл.) на Световната
антидопингова агенция [5].
Международният
стандарт
за разрешения за терапевтична
употреба е създаден, за да защити правата на състезателите и с
разбирането, че поради заболяване
или медицинско състояние може
да се наложи да използват медикаменти или методи, включени в
Забранителния списък. Когато състезателят е със заболяване, чието
лечение е възможно само с прием на
медикамент, съдържащ забранена
субстанция, или чрез прилагане на
забранен метод, е необходимо да
бъде издадено РТУ.
Основните изменения, заложени
в актуализирания стандарт за РТУ,
са насочени към критериите за подаване на заявление и издаване на
РТУ, както и към издаване на РТУ
със задна дата (т.н. ректроактивно РТУ).
Според чл. 4.2 на Международния стандарт за разрешение за терапевтична употреба, за да бъде
издадено РТУ, трябва да бъде изпълнен всеки един от следните четири критерия:
Състезателят да има ясно диагностицирано медицинско със-

тояние, което изисква лечение
със забранена субстанция или
метод.
Според баланса на вероятностите, терапевтичната употреба
на субстанцията да не предизвика значително подобряване
на постиженията на спортиста
след нормализиране на здравословното му състояние.
Забранената субстанция или метод да е посочена като лечение
за медицинското състояние и да
няма приемлива разрешена терапевтична алтернатива.
Необходимостта да се използва
този субстанция или метод да не
бъде следствие от предварителната употреба (без РТУ) на забранена субстанция или метод.
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РТУ
Състезателите на национално
ниво трябва да кандидатстват
за РТУ към Националната антидопингова организация (НАДО), за
България това е Антидопинговият център (АЦ). Състезателят
заедно с медицински специалист в
областта на заболяването попълват заявлението за РТУ, както и т.
нар. Контролен лист, разработен
от САА в помощ на медицинските
лица. Контролните листове посочват изискванията за попълване на
заявлението за кандидатстване за
РТУ, включително и медицинските
доказателства. Заявлението, контролният лист и необходимата
медицинска документация се предоставя на антидопинговата организация. За издаване или отказ от
издаване на РТУ АЦ свиква Комисия
за издаване на РТУ (КРТУ).
Заявленията за РТУ трябва да
бъдат подадени възможно най-скоро до АЦ, международната федерация (МФ) и/или организаторите на
големи събития (според случая). За
субстанции, забранени по време на
състезание, състезателят кандидатства за РТУ поне 30 дни преди
следващото му състезание, освен
ако не е налице извънредна ситуация.
Заявлението се разглежда от КРТУ
и тя взема решение за издаване или
отказ за издаване на РТУ.
Непрофесионалните състезатели, които не се състезават на високо ниво (според определението в
САК 2021 г.), трябва да се запознаят
с приложимите правила на АЦ или да
се консултират с АЦ дали трябва да

кандидатстват предварително за
РТУ.
Състезателите на международно ниво трябва да подадат заявление за РТУ към своята международна
федерация, когато са определени
като такива от съответната МФ.
Заявлението за РТУ към МФ трябва да бъде изтеглено от интернет
страницата на съответната МФ.
Ако състезател стане състезател
на международно ниво или се състезава в международна проява, негово
задължение е да информира своята
международна федерация, че има издадено РТУ от АЦ. РТУ, издадено от
АЦ, трябва да бъде признато от съответната международна федерация или организатор на голяма проява, в съответствие с Процедурата
за признаване на РТУ, за да бъде валидно на международно ниво. Организаторите на големи спортни прояви
(напр. олимпийски и паралимпийски
игри) могат да припознаят издадено
РТУ, което ще бъде валидно за периода на събитието, или да регламентират процедура за кандидатстване за такова. Във всеки случай следва
да се гарантира, че състезателите,
които ще участват в проявата, могат лесно да кандидатстват и бързо
да получат решение по заявлението
си за РТУ.
ИЗДАВАНЕ ЗА РЕТРОАКТИВНО РТУ
Има ситуации, при които РТУ
може да бъде издадено със задна
дата, т.нар. ретроактивно РТУ. За
ретроактивно РТУ се кандидатства,
ако се отнася за едно от следните
изкючения:
при необходимост от спешно
лечение или оказване на спешна
медицинска помощ;
не е имало достатъчно време,
възможност или поради други
извънредни обстоятелства, не
е било възможно състезателят
да подадете заявлението за РТУ,
преди да бъде тестван;
за непрофесионален състезател,
който съгласно правилата на АЦ,
не е имал право или не е било необходимо да кандидатства предварително за РТУ;
за непрофесионален състезател,
който не е на международно или
на национално ниво, но е ползвал
забранена субстанция или забранен метод, АЦ може да позволи
на състезател да кандидатства
за ретроактивно РТУ;

по терапевтични причини състезател е използвал извънсъстезателно забранена субстанция,
която е забранена само по време
на състезание.
Състезателят трябва да съхранява пълен комплект от заявлението за кандидатстване за РТУ, а също
така цялата налична документация
във връзка с него.
Новият Международен стандарт
за РТУ въвежда яснота и в случаите,
когато състезател има нужда от
подновяване на своето разрешение.
Това се случва чрез нова медицинска
консултация и потвърждение, като
не е необходимо всички тестове или
оценки да се повтарят непременно.
Състезателят следва да попълни ново
заявление за РТУ, придружено с контролен лист, подписано от неговия лекар.
Състезателят трябва да кандидатства за новото РТУ преди изтичане
на съществуващото в такъв срок,
че КРТУ да има достатъчно време за
вземане на решение по заявлението
преди изтичането на действащото
такова. Автоматично удължаване на
РТУ не се допуска при никакви обстоятелства. Въпреки че състезателят
може да получи известие за изтичащо
РТУ, отговорността за подновяване е
негова.
В заключение посочените изменения в технически документи на
САА 2021 г.,разгледани в настоящата
публикация, въвеждат яснота в отделните антидопингови дейности
и улесняват търсенето на информация от страна на медицинските и
спортните специалисти.
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Тиозид - новият централно-действащ
миорелаксант1
Какво съдържа миорелаксантът Тиозид? Активната съставка е тиоколхикозид (thiocolchicoside)
- полусинтетичен сулфуриран колхикозид (дериват на колхицин и естествен гликозид в растенията Gloriosa superba и Colchicum autumnale) 1.
Механизъм на действие на Тиозид - Тиоколхикозид се свързва само към ГАМК-А и стрихнин чувствителни глицинови рецептори2. Миорелаксиращото
действие на тиоколхикозид основно се дължи на
свързването му с глициновите рецептори6.
Тиоколхикозид се проявява като антагонист
на ГАМК-А рецепторната функция1, 2. Поради това
тиоколхикозид не проявява силно седативно
действие като барбитуратите, бензодиазепините и алкохола, които се свързват с ГАМК-А рецепторите и са агонисти на действието им 1, 4.
Терапевтично показание на Тиозид - Адювантно лечение на болезнени мускулни контрактури
при остра гръбначно-мозъчна патология при възрастни и юноши на 16 години и по-големи 2.
Характеристики на Тиозид - В допълнение
към релаксацията на скелетните мускули, Тиозид проявява противовъзпалителни 3, 4, 7 и аналгетични свойства 3, 4, 7.
Дозиране на Тиозид
Препоръчителната и максимална доза е 8 mg
на всеки 12 часа (т.е. 16 mg на ден).
Продължителността на лечението е ограничена до 7 последователни дни.
Не се препоръчва за по-дългосрочно лечение
на хронични заболявания. Дози, надвишаващи
препоръчителните дози или продължителна
употреба, трябва да се избягват. В случай на гадене, дозата трябва да бъде намалена.
Тиозид не трябва да се прилага: При пациенти
със свръхчувствителност към тиоколхикозид или
към някое от помощните вещества; при бременни жени, през целия период на бременност; по време на лактация; при жени с детероден потенциал,
които не прилагат противозачатъчни мерки.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба на Тиозид: Тиоколхикозид може
да предизвика гърчове при пациенти с епилепсия
или при пациенти с риск от гърчове.
Преди предписание или употреба прочетете кратката характеристика на Тиозид. КХП:
20200027/ 25.02.2020
Клинични изследвания с тиоколхикозид:
1. Резултатите от проспективно, рандомизирано, открито-контролирано, обсервационно проучване с 93 центъра в Турция и

включени 329 пациенти, на възраст 18-65 г.
(разпределени - 155 на стандартно лечение с
НСПВС /аналгетик, а 174 - на комбинация от
стандартно лечение и thiocolchicoside /5-7
дни лечение 5) показват следното:
На ден 7 – групата с thiocolchicoside е показала по-добро облекчение на болката (p<0.003)
и ограничеността на движенията (p=0.0005),
както и в края на изследването, ден 31-ви
(p<0.005 и p=0.0005, респективно) 5.
Изводи: Добавянето на thiocolchicoside към
стандартното симптоматично лечение на
болката с НСПВС повишава ефективността в
сравнение само с НСПВС 5. В допълнение, комбинацията НСПВС сthiocolchicoside се понася добре и не се наблюдават повече НЛР от НСПВС
приложени самостоятелно 5.
2. Двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано клинично изследване6, проведено в 5
центъра в Турция, между 06/1998 г. – 03/2000
г. Подбрани са 149 пациенти с болки в кръста,
като с Визуално-аналогова скала (VAS) се проследява спонтанна болка при покой. Две рамена на
изследването: на едната група пациенти е назначен thiocolchicoside 4 мг/2 пъти на ден /5 дни
(n=77) и плацебо в течение на 5 дни (n=72).
Като резултати thiocolchicoside е показал поголямо подобрение на 3-тия ден (p< 0.001), ефективност от плацебо при болка в покой, а общата оценка от страна на пациента при 77% е
била добра/много добра (p< 0.0005) 6. Лечението
и в двете групи е понесено добре и без пациенти, които да отпаднат поради нежелани лекарствени реакции 6.
Изводи: С два пъти на ден 4 мг thiocolchicoside
за 5 дни се осигурява ефективно и безопасно
лечение на пациенти с болки в кръста, съпроводени с мускулни спазми 6.
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