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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

д-р Иван Василев

проф. д-р Васил Василев

Клинико-анатомични
изследвания върху предната
кръстна връзка на коляното
след руптура и пластика

РЕЗЮМЕ
Проведено е артроскопско и електронномикроскопско изследване на
предната кръстна връзка на коляното след руптура и пластична
реконструкция. При старите руптури артроскопски се наблюдават
дистракция и задебеляване на краищата на прекъснатата връзка.
Установяват се морфологични промени в синовиалното покритие,
колагенните влакна и клетъчния състав на връзката. Наблюдават
се множество макрофаги, които са натоварени с дигестивен материал. Авторите приемат, че дистракцията на прекъснатата
връзка, която затруднява консервативното лечение, е резултат
на псевдоконтракция. Пластичната реконструкция е проведена артроскопски с материал от ligamentum patellae. След въвеждането
му в ставата сухожилният трансплантант се ”лигаментизира” и
по своята фина структура реконструираната връзка наподобява
на нормална предна кръстна връзка.

SUMMARY
Clinic-anatomic examinations on the anterior cruciate of the knee after
rupture and plastic surgery
An arthroscopic and elctron-microscopical examination of the anterior crutiate
ligament /ACL/, after traumatic laesion and arthroscopic reconstruction was
performed. At the chronic ruptures a distraction and widening of the torn
ligament were found at the arthroscopic examination. Several morphological
changes in the synovial membrane, collagen fibres and cell structure of the
ligament were found out. Numbers of microphages carrying degenerative
material were considered. The authors assumed that the distraction of the
torn, which makes conservative treatment impossible, is a consequence from
pseudo contraction. The ACL reconstruction was performed with ligamentum
patellae. After the insertion of the ligament intraarticular the transplant was
“ligamentirized” and in his fine structure is very similar to the natural anterior
cuciate ligament.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: предна кръстна връзка, руптура, пластична реконструкция, електронна микроскопия.
KEY WORDS: anterior cruciate ligament, rupture, acl reconstruction, electron- microscopy.

Въведение
Предната
кръстна
връзка,
ligamentum cruciatum anterius (LCA),
играе важна роля за кинематиката
на коляното, тъй като ограничава
предното изместване на тибията
във всички позиции на коляното. Връзката се състои от две части: предномедиална и заднолатерална (1, 2)
Функционално двете части се допълват, като предномедиалната част
стабилизира екстензията и вътрешната ротация, докато заднолатералната - флексията на колянната
става. Наред със стабилизиращите
си функции, LCA представлява “гид
на движенията” в ставата. Проведените изследвания върху нормалната
ултраструктура на връзката са предимно върху животински материал.
Прехвърлянето им върху човека крие
познатите рискове.
Руптурите на LCA са едни от найчестите спортни травми на коляно4 
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то. В 70% от случаите с хемартроза
на колянната става се установява
прекъсване на връзката. Годишно 1,5 2 милиона пациенти на възраст 15 - 45
години претърпяват подобен инцидент (8), а при 70% от тях се установява и руптура на LCA (4). Лезията
на предната кръстна връзка води до
предномедиална нестабилност на
коляното. За разлика от екстраартикуларния медиален колатерален лигамент, при консервативното лечение
на руптурите на LCA не се получава
пълно възстановяване. Артроскопски
се наблюдава дистракция на прекъснатите краища, причините за която не
са изяснени. Обсъжда се значението на
вътрешната структура на връзката
- клетъчния състав, колагенните типове, синовиалното покритие, кръвоснабдяването, инервацията и разликата в биомеханичните условия (11, 7).
Артроскопската пластична реконструкция на LCA е изборен метод за лечението на прекъснатата
предна кръстна връзка. Използва се

алопластичен синтетичен и биологичен автопластичен материал.
Предпочитани автотрансплантати
са: lig. patellae и сухожилията на m.
semitendinosus или - m. gracillis. Автотрансплантатът от lig. patellae се
прилага за първи път от Jones 1963 г.
и се използва от повечето хирурзи.
Той включва средната 1/3 на връзката
с костни фрагменти от пателата и
тибията. При ширина 9 - 11 мм, устойчивостта на костно-сухожилнокостния трансплантант съответства на ЛСА. Методът стабилизира
колянната става и се прилага и при
елитни спортисти. В САЩ годишно
се правят 60 000 – 70 000 реконструкции, като при 10-25% се наблюдават
незадоволителни резултати (8). Няма
данни за ултраструктурните преустройства (”лигаментизация”) на сухожилния трансплантант след въвеждането му в ставата.
Целта на нашето изследване бе
да проучим на ултраструктурно равнище морфологичните промени като

Фиг. 2

Предна кръстна връзка: предномедиална част (1), заднолатерална част.
Латерален мениск (3), медиален мениск (4)
Фиг. 1

Интраартикуларни структури на
колянната става: предна кръстна
връзка (1), задна кръстна връзка
(2), медиален мениск (3), латерален
мениск (4)

паратите ставаше с рутинна техника за трансмисионна (TEM) и сканираща (SEM) електронна микроскопия.
Наблюденията провеждахме на електронни микроскопи (Opton TEM 109 и
Philips SEM 505).
Норма

причина за дистракцията на прекъснатите краища на връзката, както
и промените на сухожилните трансплантанти след въвеждането им в
ставата.
Материал и методи
В изследването са включени болни
с травматично увреждане на предната кръстна връзка. Диагнозата е
верифицирана клинически, с MRТ и
артроскопско изследване с рутинна
техника (Артроскоп Smith & Nephew,
BPTB-Reconstruction, Endobutton-Milagro
Screw фиксация). Една част от болните
са лекувани консервативно в различни
срокове, а друга - след артроскопски
проведена пластична реконструкция
на LCA с материал от lig. patellae. Моделираната средна част на сухожилието имплантирахме в костен тунел
през фемура и тибията, а костните
краища фиксирахме феморално посредством Endobutton (Acufex), а тибиално
- посредством Milagro (Mitek) винт.
Материалът за електронномикроскопско изследване включва интактни,
прекъснати и реконструирани предни
кръстни връзки Обработката на пре-

Двете кръстни връзки - предна и
задна, се разполагат в междукондилното пространство на фемура. /фиг
1/. Предната кръстна връзка започва
от задния участък на вътрешната повърхност на condylus lateralis femoris и
се залавя за аrea intercondylaris anterior
на тибията, където отчасти сраства с инсерцията на предния рог на
латералния мениск. Двете и части:
предномедиална и заднолатерална,
артроскопси се разграничават добре,
при инсерцията за фемура /фиг. 2/.
Като вътреставна структура LCA

има синовиално покритие. Синовиалната мембрана е притежава граничен
слой от клетки - синовиоцити, които
са два типа - синовиални фибробласти, синтезиращи хиалуронова киселина и синовиални макрофаги - фагоцитиращи продуктите на износване от
ставния хрущял. Това налага следоперативно задължително приемане на
хонрдопротектори от нивото на медикамента Knorpel Plus. Синовиалната
мембрана е богата на кръвоносни съдове и представлява главен източник
за кръвоснабдяването на връзката.
Основна структура на връзката са
колагенните фибрили. Те са два типа
- тънки (около 40 nm) и дебели (над 70
nm). Фибрилите формират паралелни
снопове, които са свързани с тънки
колагенни нишки. Между колагенните снопове се разполагат елонгирани
клетки, някои от които съдържат
контрактилни миофиламенти (ми-

Фиг. 3

Колагенен скелет на
LCA. Колагенните
фибрили формират
снопове, които са
свързани помежду
си чрез тънки колагенни нишки, SEM x
3 750.
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Фиг. 4

Артроскопски изглед на пресна руптура на LCA

офибробласти). При инсерцията си
тънките фибрили навлизат в минерализирания влакнест хрущял на костта
/фиг 3/.
Руптура
Руптурата на предната кръстна
връзка става най-често при директни
или индиректни флексионно-ротационни травми на колянната става. Найчесто се засяга проксималната й част.
При пресните руптури артроскопски
се вижда кръвонасядане на мястото
на скъсването /фиг.4/. Постепенно
краищата на прекъснатата връзка
се дистрахират и тя се долепва до
средната част на задната кръстна
връзка. При старите руптури наблюдаваме задебеление на прекъснатите
краища. Морфологичното изследване
показва, че в този участък синовиалната мембрана е хипертрофирала и
богато кръвоснабдена /фиг. 5/. Колагенните снопове във вътрешността
на прекъснатата връзка показват дезорганизация и между тях се намират
дегенерирали клетки и голям брой
макрофаги, цитоплазмата на които е
изпълнена с фагоцитиран материал /
фиг.6).
Пластика
Използваният пластичен материал e от lig. patellae. Той е покрит с нежен перитенониум и съдържа надлъжно ориентирани колагенни фибрили.
Фибрилите са предимно дебели (над
100 nm) и между тях се наблюдават
6 
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разклонени клетки - теноцити. Трансплантатите от средната част на
сухожилието са стабилно фиксирани в
костния тунел (фиг. 7.). След 3 месеца
вътреставната им част е покрита
с добре васкуларизирана синовиална
мембрана с подчертано увеличение
на синовиалните фибробласти /фиг.
8/. ТЕМ изследването показва, че наред с дебелите колагенни влакна (над
100 nm), в колагенния матрикс на сухожилието се наблюдават и тънки
неориентирани фиибрили, както и
фибробласти с морфологични белези
за повишена синтетична активност.
Обсъждане на резултатите
Нашето електронно микроскопско изследване /SEM и TEM/ върху човешки материал подкрепя данните за
структурата на предната кръстна
връзка, установени върху животни
(2). Механичните качества на връзкаФиг. 5

Хиперплазирала
синовиална мембрана от края на
прекъсната предна кръстна връзка. Синовиоцити
(1), капиляри (2),
колагенни влакна
(3) х 160

та се дължат на дебелите колагенни
влакна, организирани в снопове с различна дебелина (9). Интегритетът
на връзката се осигурява от тънките
колагенни фибрили, които свързват
колагенните снопове, както и на протеогликаните и гликопротеините
на екстрацелуларния матрикс. Важна
особеност на LCA e синовиалното покритие, което показва характерната
ултраструктура на синовиалната
мембрана на ставната капсула (1).
След руптура на извънставните
връзки, например медиалният колатерален лигамент, настъпва оздравителен процес, който преминава
през 4 фази: възпаление, епилигаментозна регенерация, пролиферация
и ремоделиране (6). При LCA този
процес не се осъществява с консервативно лечение /имобилизоция/ поради ретракция на фрагментите на
прекъснатата връзка(5). Има данни,
че ретракцията се дължи на алфа
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Фиг. 6

Цитоплазма на макрофаг с фагоцитиран материал в стара руптура на предна кръстна връзка ТЕМ х 9,500

Фиг. 7

Реконструкция на предна кръстна
връзкка. Трансплантантът е вкаран в костен тунел през фемура и
тибията
актинови миофибрили, които някои
автори наблюдават в регенериралите синовиоцити и фибробласти (6).
Като допълнителни фактори се посочва вътреставното разположение,
синовиалното покритие, кръвоснабдяването и инервацията на LCA (7).
Тъй като въпросът не е окончателно
решен, ние обръщаме внимание върху
едно друго обяснение. Нашите изследвания дават морфологични доказателства за блокиране на оздравителния процес след руптурата на LCA.
Хипертрофията на синовиалното покритие и изобилието на макрофаги с
фагоцитиран материал сред колагенните влакна на матрикса говори за
протрахирано асептично възпаление
в засегнатата става (1). Ако съпоста8 
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Фиг. 8

Повърхност на трансплантат от lig. patellae
3 месеца след операцията SEM: x 3,500

вим тези данни с други биохимични
изследвания, при които се установява
експресия на протеинази, предизвикващи редукция на протеогликани и
новосинтезиран колаген (3), стигаме
до извода, че са активирани катаболитни процеси, които нарушават
интегритета на екстрацелуларния
матрикс. Наличието на фаголизозоми
в макрофагите е доказателство за
крайната фаза на дигестията на фагоцитирания материал от клетки и
матриксни компоненти. Всичко това
може да обясни скъсяването на фрагментите като псевдоретракция на
краищата на прекъснатата връзка,
което прави зарастването невъзможно Следователно може да се приеме,
че се касае и за псевдоретракция.
Спорен е въпросът за лигаментизиране на сухожилието, след въвеждането му в ставата. Промените
във фината структура на трансплантантите дава позитивен отговор на въпроса. Както синовиалното покритие, така и колагенният
матрикс с клетъчните елементи наподобяват нормалната ултраструктура на връзката. Водеща роля тук
може да играе синовиалната мембрана с източник богатата на синовия
fossa intercondylaris. Благодарение на
регенеративната си способност, синовиалната мембрана бързо достига
морфологичен интегритет и чрез
своите кръвоносни съдове осигурява
оздравителния процес. Следователно екстраалтикуларният сухожилен
материал, използван за пластиката,
претърпява промени, наподобяващи
нормалната ултраструктура на LCA
и на тези морфологични преустройства се дължи успехът на артроскопската реконструкциа на предната
кръстна връзка.
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Перкутанно лечение
на дискови хернии чрез
озонова дисколиза
Д-р Калин Михов

РЕЗЮМЕ
Болката в кръста е най-честото състояние, засягащо лумбалния
гръбнак, и е сред най-честите причини за отсъствие от работа.
Около 80% от населението имат най-малко един случай на болка в
кръста през живота си, а при 55% тя се придружава от радикулерни симптоми. Въпреки че патогенезата на лумбалната болка е
все още дискусионна, ясно е, че роля имат както механични, така и
инфламаторни фактори. Перкутанните техники могат да се разделят на декомпресивни като хемонуклеолиза, нуклео-дисцектомия,
лазерна дисцектомия и нуклеопластика; антиинфламаторни - анти
TNF терапия и комбинирани декомпресивни и директно антиинфламаторни, каквато е озоновата дисколиза.Тези техники минимизират инвазивността на хирургията и премахват или намаляват риска от инфекции. В нашия материал са представени 357 пациенти,
лекувани с озонова дисколиза и оценени по модифицирания метод
на MacNab със следните резултати: При пациенти с дегенеративна гръбначна патология, усложнена с дискова херния - отлични при
45%, добри и задоволителни - при 35%, незадоволителни или лоши
- при 20%. При пациенти с дискови хернии на нива L4 - L5 и L5-S1
- отлични при 64%, добри и задоволителни - при 18%, незадоволителни или лоши - при 18%. При пациенти с мултиплени дискови
хернии - отлични при 58%, добри и задоволителни - при 17%, незадоволителни или лоши - при 25%. При пациенти с FBSS - отлични
при 45%, добри и задоволителни - при 20%, незадоволителни или
лоши - при 35%. Перкутанните техники са сигурни - няма увреди на
интервертебралния диск и/или околните тъкани. Липсата на кожен
разрез и мускулни увреди намалява инфекциозния риск и премахва
постоперативната болка, а запазването на костно-ставния апарат предотвратява развитието на сегментна гръбначна микронестабилност. Перкутанните техники не предизвикват перидурални сраствания и не изключват, а също и не затрудняват микро или
откритата хирургия (ако такава се наложи).

SUMMARY
Percutaneous procedures for treatment of discal hernia with ozone
discolysis
Low back pain is the commonest condition affecting the lumbar spine,
and is the most frequent cause of absence from work. Around 80% of
the population will experience at least one episode of low back pain
in their lifetime and 55% suffer from low back pain associated with
radicular syndromes. Moreover the pathogenesis of lumbar pain is still
under discussion and could be related to mechanical and inflammatory
causes. Iinterventional percutaneous procedures include decompressive
techniques such as chemodiscolysis, nucleo-discectomy, LASER
discectomy, and nucleoplasty; antiimflammatory as anti TNF treatment
and combined decompressive and direct antinflammatory such as
discolysis with an Oxygen-ozone mixture. These techniques minimize the
invasive nature of surgery and avoid or decrease complications such as
perioperative infection. In our personal experience based on 357 patients,
evaluated with the modified MacNab method results are : in patients
with degenerative disease complicated by herniation-excellent in 45%
,good or fair in 35% ,mediocre or poor in 20%; in patients with L4 L5 or
L5-S1 herniated discs - excellent in 64%, good or fair in 18%, mediocre
or poor in 18%; in patients with multiple disc herniations - excellent in
58%, good or fair in 17%, mediocre or poor in 25 %; in FBSS patients
- excellent in 45%, good or fair in 20 %, mediocre or bad in 35% .
Percutaneous techniques are safe - no damage on intervertebral disc
and/or surrounding tissue is done. There is no skin incision – reduction
of infection rate, no muscle damage – no postoperative pain, no bone
removal– no vertebral instability, no peridural scar and finally microsurgery
is not precluded ( if needed ).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лумбална болка, дискови хернии, озонова дисколиза
KEY WORDS: lumbar pain, herniated discs, ozone discolysis

Нарастващата честота на
гръбначната патология в днешно
време се дължи както на нарасналата средна възраст на пациентите и силния травматизъм, така и
на разнообразните и понякога изключително екстремни форми на
спорт. Болката в кръста е честа
патология, засягаща лумбалния гръб-

нак, и е сред най-честите причини
за отсъствие от работа.Около 80
процента от населението преживява поне един епизод на болка в
кръста, а при 55 процента е налице
и радикулерен синдром.
Само в САЩ се извършват около
200 000 операции годишно на пациенти с лумбалгия и/или ишиалгия.

Краткосрочните резултати са добри и отлични в 95-98 процента с
честота на истинските рецидиви
само 2-6 на сто. Процентът на успеваемост обаче спада на около 80
процента с времето вследствие
развитие на перидурални сраствания, хипертрофични цикатризации
и нарушение на микроциркулаци-
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ята. Описан е и т. нар.Failed Back
Surgery Syndrome (FBSS), характеризиращ се с рецидив и/или усилване
на преоперативните симптоми.
Тези проблеми, както и високите разходи за оперативния и
постоперативния период, продължителна рехабилитация и възстановяване на болния обуславят
бурното развитие на перкутанни
и миниинвазивни техники напоследък.
Тези техники минимизират инвазивността на хирургията и свеждат до нула риска от хирургична
инфекция. Намаляването на диска
чрез механична аспирация и/или
изсушаване намалява коничното
налягане върху разкъсания анулус и
създава пространство за ретропулсията на хернирания нуклеус.
Стратегията на тези техники
се базира на факта, че малки промени в обема на диска резултират в
големи промени на налягането.
Патогенезата на лумбалгията и
ишиалгията е все още дискусионна,
но се приема действието на две
основни групи фактори
МЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ:
ДИРЕКТНИ:
– Директен натиск на хернията
върху спиналния ганглион.
– Деформация на лигаментите
и анулуса със стимулиране на ноцирецепторите на нерва на Luschka.
ИНДИРЕКТНИ:
- Исхемия вследствие притискане на артериите.
- Венозна стаза.
ИНФЛАМАТОРНИ ФАКТОРИ:
- Клетъчно медииран отговор
на дисковата протрузия, вероятно
следствие от пълната изолация на
нуклеуса от имунната система.
- Биохуморални фактори като
фосфолипаза А2 (индиректен индуктор на болковите медиатори),
Prostaglandin E2 (инфламаторен
индуктор), матриксни металопро10 
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теази (инфламаторни стимулатори).
Счита се, че хернирането на
нуклеус пулпозус отключва автоимунна реакция вследствие на пълното изолиране на протеогликаните
на нуклеуса от имунната система
след раждането.
Доказателство за това е широко известният лабораторен модел
за предизвикване на морфологични
и функционални промени в нервните коренчета чрез епидурална
апликация на материал от нуклеус
пулпозус. Протеогликаните чрез
имуногенната си способност могат
да предизвикат клинична картина
дори без херниране на нуклеуса при
наличие на руптура на анулуса.
Нуклеус пулпозус може да отключи възпалителен процес и чрез
неимунни механизми, въздействайки на цитокин продуциращи хистиоцити, фибробласти и
хондробласти от перихерниалната тъкан. Увеличената продукция
на Interleukin-1 alpha, Interleukin 6
and TNF-alpha води до стимулиране на фосфолипаза A2 и оттам на
простагландин E2, левкотриени и
тромбоксани, открити в големи
количества при дисковите хернии,
особено при пациенти с по-изразена симптоматика.
Според мястото и механизма на
действие миниинвазивните техники могат да се разделят на:
ДЕКОМПРЕСИВНИ – хемонуклеолиза, перкутанна декомпресия и
нуклеодисцектомия, лазерна и термална дисцектомия, АНТИИНФЛАМАТОРНИ - анти TNF терапия и
КОМБИНИРАНИ - декомресивни
и директно антиинфламаторни
като коблационната нуклеопластика и озоновата дисколиза.
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА
ОЗОНА
- МЕХАНИЧЕН:
- Стимулира разкъсването на

интра и интер молекуларните валенции и води до колапс и дехидратация на триизмерната структура
на протеогликаните и колагена на
интервертебралния диск, предизвиквайки т. нар. мумификация на
диска.
- БИОХИМИЧЕН:
- Интра и транстъканна оксигенация и редукция на хипоксията и
венозната стаза.
- Редукция на клетъчно медиираните процеси и инхибиране на
освобождаването на протеинази и
увеличение на имуносупресорните
цитокини.
- Инхибиране на инфламаторни индуктори и болкови медиатори (озонът инхибира синтеза на
простагландини, освобождаването
на брадикинини, секрецията на протеинази от макрофаги и полиморфоядрени неутрофили).
- Експериментални проучвания
показват, че озонът има същият
ефект като кортикостероидите
по отношение инхибицията на цитокините и свързаната с това болка.
- Мощно стимулиране на локалната продукция на антиоксидантни ензими, неутрализиращи
ендогенните свободни кислородни
радикали.
ИНДИКАЦИИ
- Клинични: болка в кръста с или
без коренчева симптоматика, неподдаваща се на медикаментоза,
физикална или друга терапия (манипулации, акупунктура и т. н.) за
период от един месец поне.
- Неврологични: парестезия или
хипестезия на засегнатия дерматом без наличие на моторен дефицит (Fisher > 4).
- Неврорадиологични (CT и/
или MRI): наличие на херниран или
протрузиран диск, корелиращ със
симптомите на пациента, включително при постоперативен рецидив.
КОНТРАИНДИКАЦИИ
- Дискова херния, кореспондираща на изявен клинично моторен
дефицит и/или сфинктерно нарушение.
- Свободен дисков фрагмент.
- Тежка спинална стеноза.
- Гръбначна нестабилност.
- Тежка спондилоза с развитие на
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
СЛУЧАЙ 1:

СЛУЧАЙ 2: ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА

60 ДНИ ПОСТОПЕРАТИВНО
значителни остеофити.
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Методът започва с 10-16 паравертебрални апликации на определено количество кислородо-озонова
смес със съответна концентрация
на озона с анталгичен, миорелаксиращ, антифлогистичен и хипероксидативен ефект. На определен
етап от лечението се извършва и
интрадискалното приложение на
определен обем кислородо-озонова
смес със съответната концентрация на озона. Използва се стандартен и сигурен постеролатерален
екстраартикуларен достъп до диска под флуороскопски контрол.
РЕЗУЛТАТИ
За периода 4. 2005 - 4. 2007 г. В
МБАЛ “Света София” са преминали
357 пациенти, лекувани с озонова
дисколиза и оценени по модифицирания метод на MacNab със следните резултати:
При пациенти с дегенеративна
гръбначна патология, усложнена с
дискова херния - отлични при 45%,
добри и задоволителни - при 35%,
незадоволителни или лоши - при
20%.
При пациенти с дискови хернии
на нива L4 - L5 и L5-S1 - отлични при
64%, добри и задоволителни - при
18%, незадоволителни или лоши при 18%.
При пациенти с мултипленни дискови хернии - отлични при 58%, добри и задоволителни - при 17%, незадоволителни или лоши - при 25%.
При пациенти с FBSS - отлични при 45%, добри и задоволителни - при 20%, незадоволителни или
лоши - при 35%.
12 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ПЕРКУТАННИТЕ ТЕХНИКИ И В
ЧАСТНОСТ ОЗОНОВАТА ДИСКОЛИЗА РЕШАВАТ ДИСКОРАДИКУЛЕРНИЯ
КОНФЛИКТ ПРИ СЪОТВЕТНИТЕ ИНДИКАЦИИ.
 НЕ ИЗИСКВАТ ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ.
 ИНДИЦИРАНИ СА ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТКРИТА ХИРУРГИЯ
 СИЛНО НАМАЛЕН Е РИСКЪТ
ПРИ КАРДИО-ПУЛМОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ДИАБЕТ, ПОСТИНСУЛТНИ СЪСТОЯНИЯ.
 НЕ ПРОМЕНЯТ НОРМАЛНАТА
СПИНАЛНА АНАТОМИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАТ КОСТНАТА ЗАГУБА И ПЕРИДУРАЛНОТО ЦИКАТРИЗИРАНЕ.
ПЕРКУТАННИТЕ ТЕХНИКИ И ОЗОНОВАТА ДИСКОЛИЗА СА:
 СИГУРНИ – НЯМА УВРЕДА НА
ИНТЕРВЕРТЕБРАЛНИЯ ДИСК И ОКОЛНИТЕ ТЪКАНИ.
 НЯМА КОЖЕН РАЗРЕЗ – НАМАЛЕН ИНФЕКЦИОЗЕН РИСК.
 НЯМА МУСКУЛНА УВРЕДА НЯМА ПОСТОПЕРАТИВНА БОЛКА.
 НЯМА КОСТНА ЗАГУБА - НЯМА
ГРЪБНАЧНА НЕСТАБИЛНОСТ.
 НЯМА ПЕРИДУРАЛНА ЦИКАТРИ-

ЗАЦИЯ.
 НЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ЗАТРУДНЯВА ОТКРИТАТА ХИРУРГИЯ (АКО ТАКАВА СЕ НАЛАГА).
Отчитайки, че не трябва да се
правят прибързани изводи, считаме, че описаната техника притежава определени качества, отреждащи й значимо място при лечението
на гръбначната патология.
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Лазерната терапия
- надежден метод в
спортната травматология
д-р Борислав Кирчев

РЕЗЮМЕ
Лазерната терапия с излъчване във видимия червен спектър се
прилага като самостоятелен метод или съвместно с други терапевтични средства в различни области на медицината. От
безспорно установените терапевтични възможности на нискоинтензивното лазерно лъчение от червения спектър съществено
значение има неговото активно стимулиращо въздействие върху
възстановителните процеси в тъканите - подобряване кръвообръщението в облъчвания участък, активиране на метаболитните
процеси, засилен синтез на белтъчини и нуклеинови киселини, въздействие върху хуморалния и клетъчния имунитет и метаболитните процеси в клетките.
От голямо значение за клиничната практика е и противовъзпалителното действие на лазера. Неговото ценно свойство на нискоенергетично излъчване в червения диапазон на спектъра е свързано с
въздействието му върху компонентите на възпалителния процес.
В спортната медицина лазерът показва висока терапевтична
ефективност при травмите на опорно-двигателния апарат (спортен травматизъм).

SUMMARY
Lazer therapy - a reliable method in sports traumathology
The Laser therapy through an irradiation in the red spectrum is applied
as a separate method or in association with other therapeutic means to
various medical branches. Among the undeniably confirmed therapeutic
abilities of the Low Intensity Laser Irradiation in the red spectrum we
find very important its active stimulating impact on the regenerative
processes in the tissues – an improvement of the blood circulation at
the irradiation site, activation of the metabolic processes, an increased
synthesis of proteins and nucleic acids, an impact on the cell immunity
and metabolism.
The anti-inflammatory action of the laser is very important for the clinical
practice. Its valuable characteristics of low energy irradiation in the red
range of the spectrum are associated with its impact on the components
of the inflammation. In the branch of the sports medicine the laser shows
a high therapeutic effectiveness on traumas of the locomotory system
(sporting traumatism).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: видим червен спектър, нискоинтензивно лазерно лъчение, спортен травматизъм.
KEY WORDS: visible red spectrum, low intensity laser irradiation, sporting traumatism.

Какво представлява лазерното
лъчение
Наименованието ЛАЗЕР означава Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (усилване на
светлината посредством стимулирана емисия на излъчване). Това електромагнитно излъчване по дължината на вълната обхваща оптичния
диапазон на светлината: ултравиолетов (0.01-0.38 m), видим (0.38-0.76
m) и инфрачервен (0.76-300 m).
За разлика от обикновените източници на светлина, лазерите се
основават на възможностите на
“активираната среда” (представлява вещество от специален материал) да генерира стимулирана емисия
на излъчване (принудително излъчване).
Основните физични параметри
на лазерното лъчение са:
Изходна мощност = енергията,
14 
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излъчена за единица време.
Дължина на вълната = обхваща
ултравиолетовия, видимия и инфрачервения спектър.
Честота на лъчението = брой
на трептенията в секунда.
Плътност на енергията = енергията, излъчвана към единица площ
за определено време.
Според изходната си мощност
лазерите се подразделят на:
Клас I и II- директното насочване на лазерния лъч към окото не предизвиква изгаряне.
Клас III - това са т. нар. “меки”
лазери.
Клас IIIA - тези лазери са само
от видимия диапазон.
Клас IIIБ - включва лазерите от
видимия и инфрачервения спектър
(при пряко насочване към окото настъпва изгаряне).
Клас IV- тези лазери (лазерни
скалпели) се използват предимно за
оперативни цели.

Биологично въздействие на лазерното лъчение
Под “биологично въздействие”
трябва да се разбира съвкупността от структурни, биохимични и
функционални промени, възникващи
в живия организъм под лазерното
въздействие.
Терапевтичните възможности
на излъчване на лазера във видимия
червен диапазон са вече широко известни. Проведените през последните 25 години експериментални и клинични изследвания потвърждават
неоспоримо биостимулиращата му

Ф ИЗИОТЕРАПИЯ
активност.
Лазерната терапия с излъчване
във видимия червен спектър се прилага като самостоятелен метод или заедно с други терапевтични средства
в различни области на медицината.
От съществено значение е лазерното активно стимулиращо въздействие върху възстановителните
процеси в тъканите, което води до
подобряване на кръвообръщението в
областта на облъчване, активиране
на метаболитните процеси, засилен
синтез на белтъчини и нуклеинови киселини, въздействие върху хуморалния
и клетъчния имунитет и метаболитните процеси в клетките.
Не по-малко значение за клиничната практика представлява доказаното му противовъзпалително действие (влияние върху компонентите на
възпалителния процес), нормализиране пермеабилитета на съдовете,
намаляване на ексудацията и отока
и силно изразена аналгезия в облъчените зони.
Поради изразените индивидуални
характеристики на поглъщане лазерната светлина действа избирателно
върху различните органи и системи.
Доказан е и стимулиращият
ефект на лазерното лъчение върху
функционалните и възстановителните просеси в тъканите.
Ключово звено в механизма на
терапевтианата активност на лазерното лъчение е стимулирането
дейсността на важни биоенергетични ферменти, в резултат на което се
усилват енергетичните процеси, при
определени условия се стимулира клетъчното деление, ускорява се регенерацията, повишава се активнпостта
на имунната система, подобрява се
тъканното кръвообръщение, намалява се тъканният оток, саногенезно се
повлиява възпалителният процес.
Показания за лазерна терапия
От съществено значение са точната диагноза и преценката за прилагане на лазера във всеки отделен
случай.
Показани са следните заболявания:
Ревматологични.
Травматологични и ортопедични.
Неврологични.
Гинекологични.
Дерматологични и други.
Противопоказанията включват:
тиреотокситоза, злокачествени ту16 
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мори, активна туберкулоза, бременност, фоточувствителност, остри
инфекциозни заболявания.
Травмите на опорно-двигателния
апарат настъпват в резултат от силово и бързо преминаване границата
на нормалното физиологично състояние на съответната ставно-мускулно-лигаментарна област.
Спортният травматизъм включва типични за определен вид спорт
фрактури, дисторзии, лезии, бурсити, мускулни скъсвания и други.
Терапевтичният успех при прилагането на лазера при травми на опорно-двигателния апарат се обяснява с
клинично-биологичното му действие,
включващо:
Стимулиране на костно-мускулно-кожната регенерация чрез усилване на клетъчната биосинтеза и митотичност.
Ускоряване на кръвопотока.
Възстановяване на артериални
колатерали или оформяне на нови.
Активиране на обменните процеси.
Физиологично ускоряване на регенеративния процес и по-бързо пълно възстановяване.
Лакътна става
Лакътната става може да бъде
засегната от ревматично заболяване
и спортна травма. Най-често промените в мускулно-лигаментарния околоставен апарат настъпват вследствие пренапрежение (epicondilitis,
tennis elbow). Характерна е болката
при движение (и/или покой), носене на
тежести, околоставния оток и прочие. Терапията се провежда с инфрачервен лазер, излъчващ в инфрачервения спектър с честота на импулсите
в зависимост от търсения ефект
(аналгетичен -10-50 Hz, стимулиращ 100-500 Hz), или с лазер, излъчващ във
видимия спектър.
Раменна става
Тя е най-често обект на мекотъканни заболявания или травматично
увреждане (contusion, distorsio, status
post luxationem). Характерна е с болка,
различна по сила и продължителност,
ограничена подвижност, мускулна хипотрофия.
След отшумяване на острия момент към комплексната терапевтична програма може да се прибави и
нискоинтензивен лазер (аналгетичен
ефект -10-50 Hz, противовъзпалите-

лен 1000-4000 Hz и стимулиращ костно-мускулната регенерация- 100-500
Hz).
Колянна става
Това е една сложна носеща става,
чиято патология може да инвалидизира болния. Освен ревматоиден
артрит друг значителен процент
представляват различните травми,
свързани със спорта. В тези случаи
лазерната терапия се провежда с инфрачервен лазер и лазер, излъчващ във
видимия спектър, като се въздейства
върху основните полета или по проекцията на ставната ивица.
Глезенна става
При нея най-често настъпват
травми, особено спортни (distorsio,
subluxatio, fractura), и посттравматичен алгодистрофичен синдром.
Лазерната терапия се провежда с
инфрачервен лазер, излъчващ в инфрачервения спектър, или с лазер, излъчващ във видимия спектър.
Лазерната терапия се прилага с
голям успех и при лечението на травми на стъпалото и пръстите (мускули, стави и сухожилия), на гръбначния
стълб (шиен, торакален, лумбален
отдел и сакроилиачни стави, мекотъканни заболявания поради пренапрежение на крайниците.
Изводи
Поради стимулиращия ефект
съвременните лазери с ниска интензивност оказват аналгетично и
противовъзпалително въздействие.
Списъкът от заболявания и травми,
лечими с тези лазери, е дълъг. Терапевтичният диапазон е широк и само
опитът на лекаря може да помогне
при определянето на оптималните
му параметри.
Лазерната терапия може да се
приложи самостоятелно или в комбинация с друг терапевтичен метод.
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Бременност и раждане при
спортистките
Проф. д-р Мария Тотева

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото изследване е да се проучат особеностите
на бременността, раждането и майчинството на елитни спортистки. Изследвани са чрез анкетен метод 38 висококласни състезателки. Средната възраст на първата им бременност е 24 години и 2 месеца. След забременяването 32% преустановяват тренировките, но останалите тренират средно до 10-ата седмица,
като някои продължават до 6-ия месец. Повечето от изследваните
прекъсват участие в състезания, а само отделни спортистки се
състезават до 4-ия месец. Бременността е протекла нормално
при почти всички изследвани лица. Раждането е сравнително краткотрайно - средно 6 - 7 часа. Около 50% се отказват от активен
спорт, а останалите започват тренировки най-често в 6-ия месец
след раждането. В различен период от време 90% от спортистките имат по-добри постижения, отколкото преди раждане. Заключението е, че висококласният спорт не се отразява неблагоприятно
върху детеродната функция на състезателките, а майчинството
не е пречка за по-високи спортни постижения.

SUMMARY
Pregnancy and delivery with sportswomen
The aim of the present study is to investigate the influence of the period
of pregnancy and giving birth in elite female athletes. 38 elite female
athletes have been surveyed. 32 % of them stop active training right after
getting pregnant but the rest continue till the 10th week and others even
longer. Few continue their participation in compositions till their 4th month
of pregnancy, while the larger part discontinue before that. Postpartum
about 50 % stop with their sports career. Those who continue go back
to their physical programs in the period between 2 and 10 months
after giving birth. 90 % of the athletes mark achievements better than
those before pregnancy. This happens after different periods of training.
In conclusion, we can firmly state that elite sport is not an obstacle
for normal maternity and physiological functioning of female athletes.
On the contrary maternity can have positive influence on achievements
(results).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортистки, бременност, раждане.
KEY WORDS: female athletes, pregnancy, giving birth.

Майчинството заема едно
от първите места в ценностната система на жените. Това
се отнася в пълна степен и до
спортистките, които са убедени, че титлите и постиженията са временни и не могат
да компенсират евентуалната липса на деца, които дават смисъл на живота.
Трудно е да се намери оптималният подход за съчетаване на спортната кариера и
майчинството. Тези проблеми
съществуват от десетилетия и намират израз в ограничаването на жените в миналото до спортуване поради
разпространените мнения, че
физическите натоварвания в

ранна възраст задържат развитието на таза; че те могат
да променят неговия наклон и
затруднят забременяването;
че биха предизвикали аборт и
т. н.
Историята на спорта показва, че след недопускане
на жени в първите модерни
Олимпийски игри през 1896
г., в следващите - през 1900
г., са участвали 6 жени. Техният брой твърде малко е
нараствал в годините, за да
стигнем до наши дни, когато
единични са дисциплините, в
които няма женско участие.
Споделяме мнението (М. Тотева, 2006), че при подходящи
структурни и физиологични

признаци, при компетентен
тренировъчен процес жените
могат да участват в спортове, приети и за типично мъжки.
От гледище на детеродната функция е необходимо да
се подчертае функционалната
връзка между скелетната мускулатура (коремна и гръбна) и
матката, което означава, че
чрез физическите упражнения
може да се въздейства върху
тонуса на ligg. sаcro -uterinaе и
uterus-a.
От голямо значение е състоянието на тазовата мускулатура и още по-конкретно на
тазовото дъно, което заедно
със съединително-тъканните
Медицина
Медицина ии Спорт
Спорт 
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връзки участва в поддържане
на нормалното положение на
матката. Мускулатурата на
тазовото дъно се състои от
три основни мускулни слоя, които в различна степен имат
връзка със скелетната мускулатура. От особено значение е въздействието й върху
вътретазовата мускулатура
чрез движение в бедрените
мускули - главно при абдукция
и ротация на бедрата. Оттук
е ясна голямата роля на гръбната, коремната и тазовата
мускулатура за жената, която
може да бъде подходящо тренирана с оглед повишаване
на функционалните й възможности по време на родовия
акт.
Всичко това провокира
вниманието на лекари и треньори, като в ред публикации
се съобщава за физическата
активност по време на бременността на разнообразен
контингент изследвани лица.
Е. Dale et al. (1983) установяват, че 24% от жените, които редовно са практикували
бягане,
намаляват дистанцията, а в 21% - скоростта в
първите 3 месеца от забременяването.
J. Zhang, D. A. Savitz (1996)
изследват 10 000 бременни,
от които 55% са имали постоянни занимания с физически упражнения и спорт преди
бременността. Те установяват, че техният брой намалява с 13% в периода 1 - 3 месец
след забременяването и прогресивно се увеличава.
В обширен литературен
преглед М. S. Poudevigne, P. J.
O Connor (2006) представят
богата информация за физическата активност на бременните. Различните автори,
включени в библиографията,
съобщават резултати, които
имат еднопосочен характер,
т. е. намаляване на физическите упражнения с напредване на бременността. И ако в
първите месеци джогингът,
18 
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ
10%
5%
32%

5%
5%

15%

28%

преустановяват
до 4 месец

до 4 седмица
до 5 месец

плуването, фитнесът, заниманията продължават да се
практикуват, то с увеличаването на телесното тегло все
повече нараства процентът
на жените с малка физическа
активност.
К. М. Owe et al. (2005) изследват около 2000 норвежки
бременни, като резултатите
показват, че в последните 3
месеца преди раждането физическите упражнения са главно с рекреационен характер.
Авторите застъпват становището, че продължаващата
физическа активност по време на бременността намалява риска от някои заболявания
на бъдещата майка и плода. В
първите 6 месеца след раждането около 30% повишават
двигателната си активност,
докато за останалите тя се
увеличава в по-късен период.
Испанските автори М. С.
Rodriguez et al. (2005) коментират различни мнения относно влиянието на двигателния режим върху теглото на
новородените. Според техните резултати оптималните физически натоварваня не
влияят отрицателно върху големината на телесната маса
на плода, както и на другите
параметри на растежа.
Според С. R. Barcat et al.
(2005) ролята на предхожда-

до 2 месец
до 6 месец

до 3 месец

щата физическа активност
за родовия процес не е достатъчно изяснена. Те насочват
проучванията си върху типа
раждане - нормално, инструментално, оперативно, като
не наблюдават достоверни
различия, обусловени от различните видове физически упражнения.
В литературата се установява, че има единични съобщения относно режима на
активните спортистки, свързани с майчинството.
Важни са заключенията на
G. F. Clad et al. (1991), че бременните спортистки, които
продължават да правят физически упражнения с рекреационен характер, в 20% достигат в първите 3 месеца след
раждането нивото на тренираност, което са имали преди
бременността.
У нас Е.Захариева (1984) извършва анкетно проучване на
висококласни
състезателки,
което дава богата информация за спецификата на този
проблем. Според нея раждането не е пречка за продължаване на активната спортна
дейност, като голяма част
от състезателките са достигнали или надминали своите
предишни постижения.
Най-честият подход (П.
Слънчев, 1998) е започване на

П РОФЕСИОНАЛЕН ЖЕНСКИ СПОРТ
облекчени тренировки след
5-ия месец след раждането,
като към 7-ия месец се преминава към обичайните натоварвания.
Гореизложеното ни мотивира да проведем изследване
на висококласни състезателки с цел получаване актуална
информация за характера на
тяхната бременност, раждане, майчинство и по-късна
спортна дейност.
Резултати. Чрез анонимно
анкетно проучване и лична беседа са изследвани 38 висококласни състезателки от 14 вида
спорт с различна по характер
физическа натовареност (лека
атлетика, гребане, гимнастика, спортни игри, ски, кикбокс
и др.). Всички имат дългогодишна тренировъчна дейност
до забременяването - от 8 до
20 години. Средната възраст
на първото им раждане е 24
години и 2 месеца, като тя
варира в широк диапазон от
20 до 38 години. Немалка част
(17%) имат второ дете, което са родили 3-4 години след
първото, т. е. на средна възраст 27 години и 6 месеца.
Съществена
информация
представлява продължителността на тренировъчния
процес след забременяването, който е средно до 10-ата
седмица. Голяма част от състезателките (32%) преустановяват напълно тренировките, но по-значителен брой
от тях продължават, както
следва - 28 % - до 4 -ата седмица, 15% - до 2 месец , по 5%
- до 3-ти, 4 -ти и 5-ти месец.
Прави впечатление, че 10% от
спортистките (лека атлетика, гребане) тренират до 6-ия
месец (фиг.1).
Повечето от изследваните (78%) не са участвали в
състезания по време на бременността, но от останалите 22% има такива, които са
продължили да се състезават
до 3-ти – 4 -ти месец.
Всички спортистки са има20 
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НАЧАЛО НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД РАЖДАНЕ
10%

10%

10%

10%

10%
20%

30%

от 2 месец
от 7 месецот

от 3 месец
9 месец

от 5 месец
от 10 месец

от 6 месец

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ СЛЕД РАЖДАНЕТО
10%

90%

с по добри резултати

без промяна

ли убедеността, че добре
тренираният им организъм
не налага допълнителни физически упражнения през този
период. Въпреки това, 4 от
тях са карали ски или плували
до 7-мия месец.
Заслужава да се отбележи
доброто самочувствие на
бременните, като са липсвали
сериозни здравословни проблеми, с изключение на 3 случая.
При тях са наблюдавани кървене в месец; контракции в V -и месец; повишено
кръвно налягане в последния
месец.
В литературата се съобщават разнопосочни данни

относно родовия процес при
спортистките. Повече автори приемат, че продължителността на раждането се
съкращава поради силната
коремна преса, но често се
наблюдават разкъсвания на
тазовото дъно вследствие
неговата ригидност.
Резултатите от нашето
проучване показват сравнително кратък период на раждане от средно 6 - 7 часа. В
89% то е нормално, а в 11%
- инструментално или оперативно.
За различна степен на разкъсвания съобщават 27%, докато 73% не са имали патоло-

гични промени.
Теглото на новородените
варира в доста широк диапазон, като няма съществени
различия при първо и второ
раждане (средно 3100 г).
Въпреки
положителната
мотивация за спортуване,
около 50% от висококласните
състезателки
преустановяват активната си дейност
поради ред причини от субективен и обективен характер.
Останалите започват да тренират в период от втория до
десетия месец след раждането (средно 6-и месец). Това
определя и тяхното участие
в състезания, което най-често е в 10-ия месец (фиг. 2).
Съществена е информацията доколко спортистките
майки успяват да възвърнат
спортната си форма и да достигат индивидуалните си постижения от периода преди
бременността. Голям интерес
представляват данните, че
90% от състезателките имат
по-големи успехи след раждане, които се реализират в различен период от време. Никоя
от анкетираните не съобщава за влошаване на спортните
си резултати (фиг. 3), въпреки
че за родилите второ дете
съществуват по-големи проблеми. Не може еднозначно да
се интерпретира този факт,
тъй като той е обусловен от
много фактори - физиологични
и морфологични промени, хормонален статус, физически качества, психически комфорт
и др.
Настоящото
изследване
ни дава основание да направим обобщаващо заключение,
че висококласният спорт не
се отразява неблагоприятно
върху детеродната функция
на състезателките, а майчинството не е пречка за по-високи спортни постижения.
В този смисъл представяме
становището на медицинската комисия към МОК (2007) относно контрола на бременните

спортистки във всички аспекти както на тяхното здраве,
така и на плода. Препоръките
са насочени главно към лекарите, които трябва подробно да
са запознати с абсолютните
и относителните контраиндикации на вида физическа активност върху бременността.
Съществена роля играят резултатите от клиничния преглед,
индивидуалното ниво на физиологичните признаци, хранителният режим, фамилната анамнеза и т.н.
Основна задача в медицинския контрол на състезателките е да се създадат оптимални условия за развитието
на fetus-a, довеждащи до успешно раждане. И ако в първите 3 месеца на бременността
тренировъчната
програма
продължава, то натоварванията е необходимо прогресивно
да се намаляват, като състезанията се преустановяват.
Препоръчват се постоянни
оптимални физически упражнения като по-подходящи, отколкото спорадичните. Ориентировъчно те могат да се
извършват 4 -5 пъти седмично
без значителни натоварвания
в два последователни дни.
Подходящо е заниманията да
започват с 15-минутни кардиоваскуларни упражнения. Продължителността им трябва
да бъде около 30 минути, а
тренировъчният пулс да не
надхвърля 160 уд./мин.
Необходим е и контрол
върху реакцията на сърдечносъдовата система на плода.
Приема се, че е нормално по
време на физическите упражнения пулсовата му честота
да се увеличи с 10 удара и възстанови между 10 - 20 минути
след прекратяване на упражненията.
Всичко изложено дотук
налага в още по-голяма степен спазване на основния медицински постулат “Primum
non nocere”, т. е. в конкретния проблем това означава

предпазване от нерационални спортни натоварвания
чрез постоянен и целенасочен
спортно-медицински контрол,
особено в двата критични
периода от живота на състезателките, а именно бременност и раждане.
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Комуникативните умения
в медицината да слушаме
така, че да разберем
Първа част
проф. д-р Иван Топузов

РЕЗЮМЕ
Студията за значението на комуникативните умения в медицината се състои от няколко части. Това е първата част. Комуникациите са много важни в медицината (при взаимоотношенията между
професионалист и пациент). Познаването на социалните, културните, психологическите и други особености на пациента може да
се отрази на мотивацията му за промени както в позитивен, така
и в негативен план. Професионалистът трябва да избере това, което ще доведе до желаните промени. Тук се включват комуникации,
съвети, поведенчески промени, консултации, обучение, супурвизия,
управление, планиране и оценяване. Преди да приложи своята стратегия за промяна, професионалистът трябва да прецени дали пациентът е склонен и желае да бъде партньор. Най-важният елемент
на междуличностните отношения е в правдоподобността на тези
съобщения. Пропускът тук може да доведе до загуба на така необходимите доверие, топлина, емпатия и приятелство.

SUMMARY
Communication’s skills in the medicine
The study of the means of the communication’s skills in the medicine
held of a few parts. This is the 1-st part.
The communications are very important in the medicine (interaction
between the professional and the patient). Knowledge of the social,
cultural, psychological, and other forces affecting motivation for change in
patient eidher positively or negatively. The professional may select from a
variety of processes to promote desired change. These processes include
communication, counseling, behavior modification, consultation, education,
supervision, administration, planning, and evaluation. Before applying
change strategies, the professional shood establish that the patient is an
informed, willing partner. The single most important element in interpersonal
communications is sender credibility – the attitude the receiver of a message
has toward the sender’s trustworthhiness. Credibility gaps may occur when
the professional fails to project warmth, empaty, friendliness, and concern.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: комуникация, умения, професионалист/пациент, взаимоотношения.
KEY WORDS: communication, skills, professional/patient, interaction.

Стремете се първо да разберете
и след това да бъдете разбрани.

Комуникацията е най-важното
умение в живота. Ние прекарваме
по-голямата част от съзнателния си живот, общувайки помежду си. Години наред сме се учили
да пишем и четем, но дали някой
ни е учил как да слушаме? Учили
сме се сами, “хващайки” информация за това оттук или оттам и
преди всичко от своя личен опит
и житейска практика, често преминали през много перипетии и
допускани грешки. Задачата ни в
настоящата статия е да поговорим именно за доброто слушане и
добрия слушател, пречупени през
призмата на медицинската професия.
Добрият слушател в медицината най-често е лекарят или
друг медицински работник - (об22 
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общено ще го наричаме професионалист), който трябва да разбере какво иска да му каже другият.
Другият, разказващият за себе си
и своите проблеми, в медицината най-често е пациентът, човекът, нуждаещ се от помощ.
При професионалните контакти в медицината ролите често
се сменят - слушател е ту професионалистът, докато пациентът разказва за своите здравни
проблеми (особено при снемане
на анамнезата), ту пациентът,
когато получава съвети и напътствия как да се справи със своя
здравен проблем. Следователно
в медицината в ролята на слушател и на говорящ се явяват и двамата - професионалистът и пациентът, те се явяват партньори

в разговора, затова е желателно
и двамата да владеят доброто
слушане. Разбира се, това е особено важно, дори задължително за
професионалиста, който в определена фаза на разговора трябва
обезателно да бъде добър слушател (както и добър интерпретатор на казаното от пациента, но
за тази му функция ще говорим в
друга статия).
Всеки опитен професионалист
в медицината би възразил, защото времето за пълно изслушване
в медицинския кабинет никога не
достига, а има пациенти, които
сякаш само това чакат, да има
кой да ги слуша. Разбира се, насочващата роля на професионалиста
остава. В разговора с пациента
той се стреми да получи, да из-
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влече само тази информация, която му трябва, а не да превръща
кабинета си в говорилня или изповедалня за всеки, който има проблеми и желание да бъде слушан.
Известно е, че ние, българите,
много обичаме да се оплакваме,
да се жалваме от всичко. Това с
особена сила се отнася за част
от пациентите, които намерили добър слушател, биха могли да
му отнемат часове. Т.,е. професионалистът, ”схванал” кой стои
насреща му, трябва да прецени
поведението си на слушател. Защото има и пациенти, от които
с мъка и много усилия и пак с добро
насочване и задаване на въпроси
можеш да извлечеш информацията, която е нужна за диагнозата
и по-нататъшното поведение, в
т. ч. лечението им.
В нашето по-нататъшно изложение ще посочим правилата на
доброто слушане, което, както
казахме вече, се отнася и за професионалиста, и за пациента. Подолу много често ще ги наричаме
просто слушател и говорящ, защото, както видяхме, в медицината ролите им се сменят. Убедени сме, че малко повече знания в
това отношение могат да бъдат
полезни и за двете страни, а и в
живота на всекиго.
Всички сме срещали хора, с
които се разговаря лесно, с които разговаряме спокойно, които
ни разбират. Добрият слушател
(особено опитният професионалист) стимулира и насочва разговора. Той слуша активно. Но
да слушаш, не означава да оставяш само другият да говори. Да
слушаш, не значи само да чуваш.
Добрият слушател е активен - с
вербални и невербални средства
той показва, че разбира, реагира
на казаното. Създава атмосфера,
в която другият желае да говори.
Добрият професионалист осигурява пространството и тишината, необходими на пациента,
за да може той да каже какво
го вълнува. Разказът не бива да
бъде обременяван с възклицания
и интерпретации от страна на
нетърпеливия професионалист,
който си мисли, че знае за какво
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става дума, макар че едва е чул
първите няколко думи.
Положителният ефект от доброто слушане е двустранен. Създава атмосфера на доверие, в която пациентът може и желае да
говори. Дава му възможност да
“навлезе” в същината на проблема, за който говори. В това отношение се допускат много грешки
по време на разговора. Най-често
професионалистът поради липса
на достатъчно време прекъсва
пациента, смятайки, че е разбрал
за какво става дума, дори дава “в
движение” своите оценки и съвети, които впоследствие могат
да се окажат прибързани.
Очевидно слушането е умение,
важно не само в медицината, но
и навсякъде в ежедневието ни.
То изисква активно отношение,
затова е важно за всеки човек да
се научи да слуша, да бъде добър
слушател.
Функции на слушането:
- като слушате някого внимателно, вие му показвате, че проявявате интерес към него и проблема, заради който е дошъл при
вас;
- като слушате някого внимателно, вие го стимулирате да
разкаже за проблема си истински;
- като слушате някого внимателно, вие създавате яснота и за
говорещия и за себе си, разбирате
добре за какво се касае (за медика
това може да означава изясняване на диагнозата и подсказване на
решение на проблема);
- като слушате някого внимателно, вие се предпазвате от
неправилни и прибързани заключения, в т. ч. диагнози, безполезни
съвети и прибързани прогнози;
- като слушате някого внимателно, вие проявявате благородство, разрешавате му да се изповяда и облекчи - така по-лесно се
приемат неразрешимите проблеми.
Принципи при доброто слушане
Поведението ви при слушане
трябва да се основава на неподправен интерес. В живота, ако

нямате време или не сте в подходящо настроение, по-добре го
заявете още в началото - слушателят трябва да е искрен в намерението си да изслуша някого. Но
когато сте на работното си място (кабинета, болницата), вие
трябва да се въоръжите с търпение и да изслушате пациента
си. Това е просто задължително,
то влиза във вашите професионални задължения. Тук може да
проявите своя self-control, това
е уважението, което дължите на
другите, защото сте известен и
успял човек.
Намерението да изслушаме пациента си може да се поддържа
от поне три аспекта:
- приемаме, че той е личност
и заслужава нужното внимание
от наша страна;
- уважаваме чувствата му и
ако той се тревожи, трябва да
го разберем;
- проявяваме толерантност
към начина на изложение - всеки
има правото да бъде различен.
За да бъде добър слушател на
своите пациенти, професионалистът в медицината трябва
да познава и признава тези три
аспекта на доброто слушане и да
ги прилага в практиката си. Те са
нужни, за да може той да предразположи пациента, да спечели
доверието му и да го мотивира
- толкова важно, за да заработят
в една посока.
Трябва да признаем, че мнозина (включително в медицинската
професия) слушат, без да имат
намерението да разберат, те
слушат с намерението да отговорят. Те филтрират всичко през
закостенялите си парадигми, разчитайки собствената си автобиография в живота на другите. Те
постоянно проектират собствените си чувства върху поведението на другите и предписват
собствените си очила на всеки,
с когото общуват. Когато някой
говори, ние можем да го слушаме
по пет начина:
- всъшност не слущаме какво
ни говори...
- правим се, че слушаме: да, да,
точно така...

- слушаме го селективно - чуваме само определени части от
разговора...
- слушаме внимателно и вникваме във всичките му думи...
- слушаме го емпатично, т. е.
с искреното намерение да го разберем...
Поведение при слушане
От поведението ви трябва
да личи, че слушате внимателно.
Обърнете внимание на следните
10 аспекти:
Дръжте зрителен контакт
Като поглеждате към говорящия, вие му давате да разбере, че
внимавате - много е неприятно
да говориш с някого, който гледа
през прозореца.
Покажете интерес чрез езика
на тялото
Едно е усещането на говорящия, ако сте се отпуснали “като
торба”, и съвсем друго, ако сте
наведени напред към него - позата ви предразполага другия да
говори.
Окуражавайте другия да говори
Правете го винаги – с дума, с
жест, мръщене, изненада в очите, “да - да” и с други малки стимули поддържайте желанието на
другия да говори.
Искайте пояснения, ако има
нещо неясно
Ако в разговора не сте разбрали нещо, което е важно според
вас, поискайте пояснение - това
ще подчертае вашия интерес.
Питайте за подробности
Говорещият може да спести
някои подробности, които според него са маловажни. Вие задайте въпроси за да разберете още
неща, които той по една или друга причина не ви е съобщил, а за
вас са важни.
Правете обобщения от време
на време
Особено ако историята, която ви разказват е дълга и объркана. Като обобщите от време на
време, вие подреждате нещата
за себе си. Правете го в т. нар. естествени паузи, когато другият
си поема дъх например. Просто
парифразирайте (преразказвайте
накратко) разказа му, но не праве-

те своя интерпритация, която
може да подмени неговата.
Не включвайте собствените
си асоциации, мнения, възгледи
Опитайте се да установите
как той приема ситуацията. С
вашите въпроси попълнете дупките в разказа му, но не изземвайте думата. Не задавайте сугестивни въпроси и не подсказвайте
желания от вас отговор.
Контролирайте емоциите си
Дори и нещо в разказа да не ви
допада и да не съвпада с вашето
мнение, не се дразнете - иначе
може да го изкривите и изопачите.
Не препирайте говорящия
Не всеки може да говори бързо и да предава ясно това, което
го вълнува. Покажете търпение,
като му кажете “карай по-спокойно, не се притеснявай” и т. н. Ще
покажете нетърпение дори ако
само започнете да си поглеждате
часовника или да си прибирате
нещата.
Паузите в разговор (моментите на тишина)
Нормално е в един труден
разговор да има и по-дълги паузи.
Понякога на говорещия му трябва
време да помисли. Не се чувствайте длъжни да запълвате всички
паузи със своите думи. Изчаквайте спокойно - дайте му време.

да допуснете, докато изслушвате вашия пациент:
Слушате го с очевидно безразличие.
Не му давате възможност да
довърши разказа си.
Започвате
да
разказвате
нещо свое.
Разсейвате се.
Реагирате импулсивно.
Давате съветите си прекалено рано и бързо.
Правите ранни оценки (диагнози и прогнози).
Изказвате предположения.
Създавате предпоставки за
ятрогения.

В горепосочените 10 аспекта
обобщихме основните правила
на поведение от страна на професионалиста, за да съумее той
добре да изслуша своя пациент. И
все пак нека не се забравя, че макар пациентът да говори - този,
който води разговора, е професионалистът. Той се нуждае от конкретна информация и не бива да
го оставя да му говори “с часове”
празни приказки. Всеки контакт с
пациента (а не само първия) е вид
анамнеза и тя трябва да бъде насочвана. С въпросите си от време
на време насочвайте деликатно
пациента да ви каже това, което
ви интересува. В това е професионализмът на специалиста.
Внимание: Макар да се е запознал с правилата на доброто слушане, професионалистът може
да направи пропуски. Ето по-честите грешки, които можете вие
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За да не допуска тези изцяло
субективни грешки, професионалистът в медицината трябва да
ги знае. И да се стреми да открие
своите слаби места при изслушване на пациентите си. Ако обърне нужното внимание на това
как лично се справя, поглеждайки критично на собственото си
поведение при слушане (предвид
казаното по-горе) и на това как
колегите му наоколо се справят,
сигурно ще открие пропуски и
грешки, които при добро желание
би могъл да се коригира. В името
на по-добрите контакти и и поуспешни комуникации както в
професията, така и в живота.
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Протеин киназа С
Проф. д-р Ваньо Митев

РЕЗЮМЕ
Различни трансдукционни пътища участват в молекулните механизми на мускулното съкращение, хипертрофия, пролиферация, диференциация и апоптоза. Сред тях семейството на протеин киназа
С (РКС) играе важна роля. Различни изоформи на РКС участват в
патогенезата на мускулни разтройства, водещи до атеросклероза,
хипертония и сърдечна хипертрофия. По такъв начин РКС може да
бъде прицелна молекула при лечението на тези заболявания.

SUMMARY
Protein kinase C
Several signal transduction pathways participate in the molecular mechanisms
of muscle contraction, hypertrophy, proliferation, differentiation and apoptosis.
Among them, protein kinase C (РКС) family plays important role. Different
PKC isozymes take also part in the pathogenesis muscle disorders leading
to atherosclerosis, hypertension and heart hypertrophy. Thus, PKC could be
useful target for treatment of these deseases.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: комуникация, умения, професионалист/пациент, взаимоотношения.
KEY WORDS: communication, skills, professional/patient, interaction.

Мускулното съкращение и хипертрофията се осъществяват
чрез комбинираното взаимодействие на различни трансдукционни системи, активирани от
хормони, растежни фактори и
нервната система. Основни сигнални пътища, регулиращи тези
процеси, са Са2+ и Са2+- калмодулин регулираните протеин кинази, семействата на протеин
киназа С (PKC), протеин киназа D
(PKD) и митоген активираните
потеин кинази (MAPKs) (1, 2, 3, 4).
Характеристика на PKC семейството
Протеин киназа С (PKC) семейството са важни ензими, свързани с процеси като модулиране
на йонни канали, функцията на
рецептори за невротрансмитери, съкращение на гладката мускулатура, клетъчната миграция,
пролиферация, диференцировка и
апоптоза, липогенеза, гликогенолиза, белтъчна секреция и екзоцитоза на хормони и невротрансмитери. PKC е открита и описана
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през 1977 г. от Nishizuka и сътр.
като протеолитично активируема протеин киназа, разпространена в множество тъкани.
По-късно се установява, че тя е
Са2+- активируема, фосфолипидзависима серин/треонин киназа,
тясно свързана с процесите на
клетъчната сигнализация. Става
ясно, че протеолизата настъпва
само след като PKC се активира
от диацилглицерол (DAG), фосфолипиди или форболови естери.
Данни от редица изследвания показват участието на PKC в разнообразни процеси в клетката - секреция и екзоцитоза на продукти
на ендокринни, екзокринни и невронални тъкани, модулиране на
множество мембранни функции
като пропускливост на йонни канали, взаимодействия между мембранни рецептори, мускулното
съкращение, както и в процесите
на клетъчна пролиферация, диференцировка и апоптоза (5).
РКС изоформи
Изоформите на PKC могат

да се разделят на две групи на
базата на зависимостта им от
Са2+. Класическата, конвенционална група (classical, conventional
PKC-сPKC) обхваща PKC-a, b1, b2
(сплайсинг варианти) и g, които
са Са2+ зависими и активността
им се регулира от DAG и фосфатидилсерин (PS). Втората група
не се нуждае от Са2+ за ативирането си. Тя се подразделя на
т. нар. нови PKC (novel PKC-nPKC)
- PKC-d
, h, q
,
които се нуждаят от DAG и PS и
нетипични PKC (atypical PKC-аPKC)
- z, PKMz (каталитичен фрагмент
на РКСz) и t/l, които не изискват
нито Са2+, нито DAG за активирането си. Показано е обаче, че
активността им се стимулира
от PS. PKC-m и нейният миши
хомолог протеин киназа D притежават секвенция, която силно
наподобява основната последователност на калмодулин зависимите кинази. В PKC-m не е открит и
псевдосубстратен мотив, поради
това тази изоформа е отделена в
отделно семейство - PKD (6).
Всяка изоформа на PKC се харак-
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Фиг. 7

Схематично представяне на
първичната структура на
изоензимите на PKC. Показани
са псевдосубстратната област
(синьо), С1 доменът, който
свързва DAG или форболови
естери (жълто), С2 доменът,
свързващ киселинни липиди
(фосфатидилсерин) и Са2+ при
конвенционалните PKC (зелено)
и С3 и С4 домените, представляващи съответно ATP- и
субстрат-свързващите области
на ензимната молекула. Отляво
са изброени членовете на всяко
подсемейство PKC.

теризира с регулаторна област,
разположена в NH2-края и каталитична - в COOH-края. Сравнението на различните изоформи демонстрира наличието на четири
консервативни и пет вариабилни
области в секвенциите им (фиг.
1). Консервативните области са
отговорни за общите свойства
на PKC изоформите, като свързване на кофакторите, разпознаване на субстрата и каталитичната активност. Функцията на
вариабилните области е по-слабо
проучена, но вероятно те са отговорни за специфичността на
всяка изоформа.
Каталитичната област е разположена на С-края съдържа субстрат (C4) - и ATP-свързващо място (C3). Регулаторната област
съдържа С1 домен, присъстващ
във всички изоформи, С2 домен,
характерен за класическите и
нови PKC и т. нар. псевдосубстратна секвенция. Тя е богата на
базични остатъци и е подобна на
фосфорилираната в субстратите, с единствена аминокиселинна
замяна - един аланинов остатък
замества серин или треонин, които се фосфорилират в субстратите на PKC. В ензимната молекула псевдосубстратната област
изпълнява ролята на автоинхибитор - маскира каталитичното
място в неактивната PKC. С1
доменът свързва DAG и форболови естери при cPKC и nPKC, но
няма тази функция при aPKC. Той
съдържа 2 богати на цистеинови
остатъци (C1A и C1B) zinc-finger
субдомени. Двата Zn2+ атома
образуват глобуларна структура
с два разходящи b-листови учас28 
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тъка, формирайки по този начин
лиганд-свързващото място. При
aPKC липсва една от двете богати на цистеин zinc-finger области
(C1B) и те не могат да свързват,
съответно да се активират от
форболови естери. С2 доменът
свързва фосфолипиди, а при cPKC
и Са2+ .
Активиране на РКС
Фосфорилираното състояние
на PKC определя не само каталитичната й активност, но и свързването с други молекули, което е
от фундаментално значение за
нейната вътреклетъчна локализация. Нефосфорилираните PKC
се натрупват в неразтворимите
от детергенти клетъчни фракции и не участват в клетъчното
сигнализиране. През 1998г. бе установено, че PDK-1 (phosphoinositidedependent kinase) e upstream киназа за PKCs. PDK-1 бе първоначално
открита като upstream киназа на
PKC “братовчеда” PKB (Akt) киназата. PDK-1 играе главна роля в активирането на каталитичната
функция на различни членове на
AGC семейството протеин кинази.
Активността на всички PKCs
се регулира от фосфолипида
фосфатидилсерин (РS), който
се намира изключително в цитоплазмения слой на плазмената
мембрана и представлява 15% от
общото количество липиди. PKCs
притежават ниска селективност
към РS, която нараства силно в
присъствие на DAG.
Форболовите естери и DAG
причиняват драматично увели-

чение на афинитета на PKCs за
мембраните, служейки като “молекулно лепило” за прикрепването
на PKCs за мембраните. И двата
лиганда действат по един и същ
механизъм, но могат да имат
много различни биологични ефекти поради две причини. Първо,
мембранното прикрепване и активиране, инициирано от DAG,
е краткотрайно, тъй като DAG
бързо метаболизира. За разлика
от него, форболовите естери
не метаболизират лесно и конститутивно активират РКСs.
Второ, форболовите естери са
над 2 порядъка по-мощни, отколкото DAG (сравнено на моларна
основа) в прикрепването на РКСs
за мембраните. Като пример, 2
mol% форболови естери (т. е. 2
молекули форболови естери към
98 други липидни молекули) увеличават афинитета на РКСs за РSсъдържащите мембрани 4 порядъка. Повечето РКСs съдържат два
С1 участъка - С1А и С1В. В повечето случаи една молекула форболов
естер се свързва за една молекула
РКС. Два лиганда свързват PKC ,
а PKC свързва форболов естер
само с С1В домена си.
сРКСs единствено имат С2 домен за свързване с Са2+. Този катион улеснява транслокацията
чрез увеличение на афинитета на
С2 домена към анионните липиди.
Трябва да се отбележи, че увеличението на вътреклетъчния Са2+
не е съществен за транслокацията и активирането на cРКСs. Така
форболовите естери стимулрат
транслокацията на cРКСs в отсъствие на промени в концентрацията на вътреклетъчния Са2+.

Едно от най-ранните наблюдения
е, че Са2+ и DAG синергизират
при активирането на cРКСs. Присъствието на единия от лигандите драматично намалява количеството на втория необходим
за активирането на ензима. Този
синергизъм не е резултат от алостерични взаимодействия между
между С1 и С2 домените. Всеки
лиганд независимо увеличава афинитета на РКСs за анионните липиди. Смята се, че ангажирането
на С2 домена от Са2+ увеличава
ефикасността на С1 домените да
намерят и свържат DAG.
В нестимулирани с PKC-агонист клетки PKC е локализирана
главно в цитозола и е в неактивно състояние, дължащо се на инхибиращия ефект на псевдосубстратната област. Свързването
на PKC-агонист със специфичен
мембранен рецептор води до активирането на фосфолипаза С
(PLC) чрез посредничеството на
G-белтък. PLC хидролизира фосфатидилинозитол бисфосфат (PIP2)
от плазмената мембрана, при което се образуват DAG и инозитол
трифосфат (IP3). IP3 се свързва с
рецептор на ендоплазмения ретикулум (ЕПР) и това води до освобождаване на Са2+, чието покачване предизвиква транслокация на
cPKC от цитозола към плазмената
мембрана. Свързването на Са2+,
DAG и фосфолипиди (в частност
PS) към регулаторната област
на PKC води до активирането й.
DAG стабилизира фиксирането на
PKC за плазмената мембрана и е
отговорен за промените в конформацията на ензима, при което псевдосубстратната област
освобождава каталитичното му
място. Предполага се също, че PKC
прониква в хидрофобната част
на плазмената мембрана, което
води до стабилизиране на активната конформация на ензима.
Кинетиката на активиране на
PKC е различна в различните типове клетки. Тя най-общо се характеризира с Са2+- зависима транслокация на PKC от цитозола към
плазмената мембрана. Този феномен се съпровожда с увеличение
на активността на мембранната
PKC и намаление на цитозолната
PKC. Активирането на cPKC изисква Са2+, DAG и PS. nPKC не притежават Са2+-свързващата област

и се нуждаят само от DAG и PS.
Малко се знае за активирането
на аPKC, което е независимо и от
Са2+, и от DAG.
DAG се получава и при хидролизата на фосфатидилхолин от
PLC или фосфолипаза D (PLD). Полученият по този начин DAG е
отговорен за продължителното
ативиране на PKC, тъй като е с
по-дълъг полуживот от DAG, получен при хидролизата на PIP2.
Инициалната фаза на образуване
на DAG е отговорна за кратковременните ефекти на PKC (секреция
и екзоцитоза на клетъчни елементи). Втората фаза на формиране
на DAG е необходима за осъществяването на дълготрайни ефекти,
като клетъчна пролиферация и
диференцировка. От различните
възможности за получаване DAGs
полиненаситения DAG, получен в
резултат на активирането на PIPLC, е най-подходящ за вторичен
посредник.
Установено е, че ненаситените мастни киселини, продукти
от хидролизата на фосфолипидите под въздействието на фосфолипаза А2, усилват DAG-зависимото активиране на PKC. Дискутира
се потенциалната роля на свободните мастни киселини като вторични посредници.
Всяка изоформа на PKC отговаря различно на различните комбинации от Са2+, DAG и PS, както
и на други продукти от разпада
на фосфолипидите. Ето защо характерът на активиране на отделните PKC може да варира по
отношение на степен, продължителност и вътреклетъчна транслокация. Форболовите естери
като 12-о-тетрадеканоил-форбол13-ацетата (ТРА), който по структура наподобява DAG, активират
PKC директно без участието на
продуктите от разграждането
на PIP2. PKC е главният вътреклетъчен рецептор на форболовите
естери. Подобно на DAG, ТРА също
повишава сродството между PKC
и Са2+, което води до максимално активиране на PKC при микромоларни концентрации на Са2+.
Неудобството в използването
на форболовите естери е това,
че те са метаболитно стабилни. Поради това физиологичният
отговор, предизвикан от форболовите естери, се различава от

този на DAG и е в две посоки - позитивен ефект по отношение на
кратковременната активация на
PKC и негативен по отношение на
дълготрайната активация поради разграждането на PKC (6).
Локализация на РКС
Имунохистохимични анализи
недвусмислено показват, че различните PKC изоформи имат специфична клетъчна локализация.
Вътреклетъчното разпределение
на PKC чрез взаимодействие със
специфични белтъци е вероятен
механизъм за специфична регулация на отделните изозими. Идентифицирани са голям брой РКСсвързващи белтъци, включително
два за фокални контакти, винкулин и талин, актин, 14-3-3 и др.
Съществуват свързващи белтъци
за нефосфорилирана РКС (CG-NAP,
RICKs), за фосфорилирана, но неактивна РКС (AKAP-семейството,
STICKs), както и за фосфорилирана-активна РКС (RACKs). Имобилизиращите белтъци на РКС имат
различни фунции: някои са позитивни, други - негативни регуратори на киназата.
Разпределението на PKC на
специфични места в клетката е
от съществено значение както
за способността на ензима да отговаря ефективно на вторични
посредници, така и да има лесен
достъп до своите субстрати.
От изследванията до момента става ясно, че отделните PKC
изоформи имат конкретна субстратна специфичност, различни
условия на активиране, характерна вътреклетъчна локализация и
функционална специфичност. Профилът на експресираните PKC изозими в конкретен клетъчен тип
е важно условие за PKC-опосредстваната сигнализация. Активирането на PKC може да доведе до
напълно различни клетъчни отговори. Спецификата на отговора
се дължи не само на различните
изоформи на PKC, но и на взаимодействието на тези изоформи с
различни трансдукционни пътища. Непрекъснато се публикуват
нови данни, свидетелстващи за
комплексните
взаимодействия
между отделните сигнални каскади в модулирането на клетъчния
отговор на разнообразни външни
Медицина и Спорт
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сигнали.
Функция на отделните изоформи на РКС
PKC-a е регулатор на растежа
на глиомни клетки; липса на PKC-b
води имунодефицит (увреден хуморален и В-клетъчен отговори),
PKC-b участва в медиираното от
В-клетъчтия рецептор активиране на NF B и провеждане на стимули за преживаемост на клетката; PKC-g е силно експресирана в
мозъка и е важна за процесите на
учене и запаметяване; дефицит
на PKC-d в гладките мускули води
до повишена резистентност към
апоптоза; PKC-e участва в регулацията на функцията на GAGAA рецептора; PKC-h е свързана с дифиринциповката на кератиноцити;
PKC-q е включена в уникален сигнален път, свързващ Т-клетъчния антигенен рецептор и активирането на NF B в зрели Т-лимфоцити;
PKC-z е регулатфор на транскрипционната активност на RelA и
NF B. Загубата на PKC-z е води до
дефект в сигнализирането през
В-клетъчния рецептор, инхибиране на клетъчната пролиферация и
преживяемост и дефекти в активирането на ERK и транскрипцията на NF B-зависимите гени. PKC-a
и PKC- регулират транспорта на
глюкоза; PKC-a и PKC-q са регулатори на calcineurin-индуцираното
трансактивиране.
Класическата
постановка
е активиране на РКС от DAG и
функционалния му аналог - форболови естери (природни дитерпенови вторични метаболити
от Euphorbiaceae и Тhymelеaceа),
за които РКС е вътреклетъчен
рецептор. Изненадващо е, че повечето еукариотни клетки съдържат 5 алтернативни акцептора на DAG/форболови естери:
chimaerins, PKD1, RasGRPs, Munc13s
и DAG киназа . Поради това е
погрешно да се смята, че всички
ефекти на DAG/форболови естери се осъществява чрез активиране на РКС! (7)
Ядрени РКС изоформи и сърдечносъдови заболявания
За първи път през 1987 г. бе
установено присъствие на РКСs в
ядрото. Оттогава бяха описани
редица ядрени субстрати и свърз30 
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ващи белтъци за РКСs. Ядрените
РКСs участват в регулацията на
генната експресия, клетъчната
пролиферация, диференцировка,
неопластична трансформация и
апоптоза. РКСs фосфорилират над
30 ядрени субстрата.
Сърдечната
хипертрофия
представлява увеличение на клетъчния размер и съдържанието
на миофибрили (8). Експресират
се така също гени, характерни за ембрионалното развитие,
като този за атриалния натрийуретичен фактор. Механизмите
на хипертрофия се изследват
от много години. Редица локално образувани неврохуморални
фактори стимулират кардиомиоцитната хипертрофия. Най-изследвани са факторите, стимулиращи Gq белтък-свързаните
рецептори (GqPCR-Gq proteincoupled receptors) като ендотелин-1 (ЕТ-1) и -адренергичните
агонисти. Както и в други системи, ЕТ-1 стимулира PLC в кардиомиоцити, което води до хидролиза на PI4,5P2 до DAG и I(1,4,5)
P3. Това от своя страна активира DAG-отговарящите nPKC
и
и те се транслокират от
разтворимите в мембранните
фракции в клетката. Ядрени РКСs
участват в регулацията на транскрипцията на гени, свързани със
сърдечносъдовата система. Неотдавна бе установено, че РКСе от фундаментално значение за
експресията на 1-рецептора на
тироидния хормон, което е отличителна черта на сърдечната
хипертрофия. Тези и много други
данни правят безспорна ролята
на РКС в сърдечната хипертрофия.
GqPCR агонистите също активират MAPKs по РКС-зависим път.
И трите основни MAPKs (ERK1/2,
p38 и c-Jun) са свързани с кардиомиоцитната хипертрофия, въпреки че това се отнася най-вече
за ERK1/2. Освен чрез тези рецептори, кардиомиоцитна хипертрофия може да се стимулира и през
рецептори-тирозин кинази. В кардиомиоцити, PDGF, EGF и FGF, но
не и IGF-I и NGF значително стимулират активността на ERK1/2 и
уголемяване размера на клетките.
Интересни са взаимодействията
на между тези растежни фактори, ERK1/2 и РКС в патогенезата
на миокардната хипертрофия.

PDGF стимулира тирозиновото
фосфорилиране на PLC 1 и nPKC .
Освен това стимулирането на
ERK1/2 от PDGF (но не и от EGF и
FGF) е РКС-зависимо. Обратно, EGF
стимулира ERK1/2 по Ras.GTP/c-Raf
път. aFGF активира ERK1/2 чрез
upstream разположените MKK и
c-Raf (6,7).
Данните за ролята на IGF-I в
стимулирането на PLC 1 и образуването на I(1,4,5)P3 са противоречиви. Докато ЕТ-1, PDGF, FGF и EGF
предизвикват продължително активиране на ERK1/2 и увеличение
на размера на кардиомиоцитите,
то IGF-I и инсулинът са много послаби активатори на този път.
IGF-I и инсулинът активират силно
РКВ/Akt киназата, която инхибира
GSK3 и най-вероятно ефектът им
върху хипертрофичния растеж на
кардиомиоцитите се дължи на цитопротективния ефект и стимулирането на белтъчната синтеза
от тези анаболни фактори.
Пролиферацията на гладките
мускули на кръвоносните съдове
се свързва с етиологията на атеросклерозата и хипертонията.
Има съобщения за ядрена транслокация на РКС- под въздействието
на ангиотензин II. Следователно
РКС изозимите от глакомускулните клетки на кръвоносните съдове може да са интересни прицелни
молекули в борбата с атеросклерозата и хипертонията.
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КЛУБНИЯ ЛЕКАР ВЪВ ФУТБОЛА

Д-р Ивайло Якимов

Организация на медицинското
обслужване в
професионалните шотландски
футболни клубове

РЕЗЮМЕ
Организацията и работата във футболен клуб е различна от тази
в Национален отбор. Футболисти, треньори и медицински екип
съставят едно затворено общество, което целогодишно работи
за просперитета на футболния клуб. От нивото на футболната
лига и финансовите възможности се сформира и състава на медицинския екип. Представям екипа на ФК “Хартс”, Шотландия и специфичните функции, които изпълнява.

SUMMARY
Service organization in the professional football clubs of Scotland
The organization and the work in a football club are different from that in
a National team. The football players, the coaches and the medical staff
compose a close community which works for the prosperity of the team
the whole year. The medical staff is composed depending on the quality of
the football league and the financial funds. I represent football club “Hearts”,
Scotland and the specific functions it fulfills.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: организация на медицинско обслужване, лекар, физиотерапевт, масажист, остеопат.
KEY WORDS: organization of medical service, doctor, physiotherapist, masseur, osteopat.

Организацията на медицинските екипи в отборите от
Шотландската премиер лига
следва дългогодишните традиции на футбола и медицината
в тази страна. Тя се основава
на строгото разпределение на
функциите. Така се реализира в
едно изключително тясно профилиране на всички медицински
дейности.
Медицинските екипи в Шотландската премиер лига са съставени от:
1-2 –ма лекари
2- 4 –ма физиотерапевти
(ФТ)
2- 4 –ма масажисти
На нещатно разположение е
и остеопат.
Междинно звено между медицинския екип и мениджърскотреньорския екип е специалист
по функционална подготовка.
Целият този екип се грижи не
само за представителния клубен
отбор, но и за футболистите
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от резервния и младежкия отбор. Според ранга на клуба това
са различен брой футболисти,
но при всеки случай над 50 човека. Медицинското обслужване на
детско-юношеските формации
е въпрос на клубна организация,
като обикновено това не се осъществява от медицинския екип,
за който стана въпрос.
На първо, непосредствено
пряко ниво диагностиката, лечението и рехабилитацията
на травматизма се поемат от
физиотерапевти. По своя образователен ценз те са аналози на
кинезитерапевтите в България.
Физиотерапевтът (ФТ) е човекът, който влиза на терена при
травма по време на мач.
ФТ провежда първичния преглед на травмирания по всяко
време футболист и след консултация с клубния лекар се назначават образни изследвания и
преглед от специалист травматолог.
ФТ изготвя план за рехабили-

тация - масажи, раздвижване, хидротерапия, апаратна терапия.
Той ръководи изпълнението на
зададените упражнения в зала,
беговите и футболните тренировки на травмирания.
ФТ прави бандажните превръзки преди тренировка или
мач.
В края на възстановителния
период ФТ провежда тестова
тренировка на контузения и при
липса на оплаквания го предоставя на специалиста по функционална подготовка.
ФТ НЕ назначава абсолютно
никакво медикаментозно лечение, не обработва рани, не поставя или сменя гипсова имобилизация, не се занимава със
здравословни проблеми извън
травматизма.
Клубният лекар служи като
консултант на първо ниво при
травматологичен проблем, назначава медикаментозна терапия към лечебновъзстановителната програма, обработва

рани, обслужва здравословни
проблеми извън травматизма
- изследвания, консултации със
специалисти. Той влиза на терена по време на мач само при изключително сериозна травма.
Масажистите са ангажирани
единствено с възстановителни
и предстартови масажи. Те под
никаква форма не се занимават
с травмираните футболисти,
включително не правят бандажни протективни превръзки преди мач.
Остеопатът е еквивалент
на мануалния терапевт в България. Ползва се при ортопедичен
проблем, след като ФТ и лекарят са преценили нуждата от
неговата намеса. Остеопатът
в повечето случаи е със статут
на нещатен консултант на клубно разположение.
Специалистът по функционална подготовка поема футболист, след като ФТ е докладвал,
че състезателят е излекуван, възстановен и готов за пълноценни

натоварвания. Този специалист
изготвя тренировъчни комплекси
със специално бегови и футболни
упражнения. Периодът, в който
работи с травмирания доскоро
футболист, е различен - от няколко дни до няколко седмици.
Накрая футболистът се подлага
на тестова тренировка - т. нар.
фитнес-тест. В него са включени
всички реални бегови и футболни
натоварвания, изискващи 100%
усилия. Всички тренировки, включително и фитнес-тестът се
провеждат под мониторен контрол (с пулс тестер).
След преминаване на фитнестеста футболистът започва
тренировки с отбора.
Стандартната практика е
футболист след травма да изиграе поне един мач с резервния
отбор на клуба. Така най-обективно се преценява дали той е
готов функционално и психологически за игра!
Според политиката на клубовете като помощно звено към

медицинските екипи могат да бъдат привлечени и фитнес или пилатес инструктори. Те организират 1 или 2 занимания седмично,
извън футболните тренировки.
В тези занимания се изпълняват
специфични упражнения за гъвкавост и заздравяване на определени мускулни групи и сухожилия
- гръб, коремна, тазова и бедрена
мускулатура. Тези задачи в някои
клубове се изпълняват от ФТ.
Посочената структура на медицинските екипи в отборите
от Шотландската премиер лига
обезпечава пълното покриване
на медицинските потребности
на футболистите, етапността
и отговорността при лечение и
възстновяване. Всичко това, съчетано с абсолютната ненамеса
в работата на другия е гаранция
за успешни резултати!
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Ивайло Якимов,
ФK “Хартс”, Шотландия
тел. 00447791682796
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Революцията в нутриционистиката
AQUASOURCE СУПЕР ЕНЕРГИЙНА ХРАНА
С АКТИВИРАН™ ЕЧЕМИК
„Един от фундаменталните принципи
за поддържане на здраво тяло, е поддържането на неговото pH или на киселинно-алкалното равновесие. Изпадналото в
състояние на киселинност тяло не асимилира хранителните вещества. Настъпват
дефицити, токсините не се елиминират
както трябва и причиняващите инфекции
агенти се развиват необезпокоявани.
Киселинността, причинена от прекален стрес, негативни емоции и състояща
се предимно от рафинирани въглехидрати и месо диета, поставя началото на
всички болести.
Следователно ечемикът, една от малкото алкализиращи тялото зърнени храни, е безценен помощник за поддържане
на здравето и избавянето от болести.”
Д-р Сими Хана, д-р по холистична
медицина
Свойства на Активирания™ ечемик
 Както обикновеният ечемик притежава нисък гликимичен индекс.
 Има пълната хранителна стойност на ечемика – високи стойности на
токотриеноли и бета-глюкани. Всъщност Активираният™ преди покълването ечемик увеличава съдържанието
на бета-глюканите до около 77% според тестове, направени от АналиЦен
(AnalyCen) в Швеция.
 Съдържа хиляди активни ензими.
 Това е ултра-дълговерижен въглехидрат; разграждането му в храносмилателната система отнема до 4 часа,
като по този начин се осигурява бавно
и постепенно освобождаване на енергия и инсулин.

 Тъй като освобождаването е
бавно, по този начин всъщност се намалява отделянето на инсулин от организма.
Осигурява над 400% повече енергия от една калория, сравнено с всички
известни до момента калорийни храни.
(Не всички калории са създадени еднакви,
независимо какво казва Администрацията по храни и лекарства /Food and Drug
Administration/.) Както се оказва, съществуват два различни начина за тестване
на калорийните стойности. Традиционният начин е чрез изгаряне на продукта,
за да се определи отдадената енергия.
Това е одобреният от Администрацията
по храни и лекарства стандарт. Само че
много по-точен е да се измерят стойностите на метаболитните калории. Това
означава да се отрази точно колко енергия ОРГАНИЗМЪТ може да използва или
произведе от въпросната храна. За Активираният™ ечемик, стойностите на
метаболитните калории са 400% по-високи от стандартните калории, каквито
са мазнините. Нека го погледнем от друга страна – получавате същата енергия
с 1/4 от калориите от Активирания™
ечемик, в сравнение със стандартните
калории.
Съдържа над 60 витамина, минерала и аминокиселини под формата на
100% натурални съставки. Протеин и
въглехидрати от 100% естествени източници с висока бионаличност и усвояване.
Предоставя десетки ензими, уловени в естествена форма от Активирания TM ечемик за осигуряване на

максимално усвояване и „моментална”
енергия, продължаваща няколко часа.
ДОБАВЕНИ допълнително ензими и
пробиотици за повишаване на силата
и ефективността на тази уникална
формула.
Ключови ползи от AquaSource Супер Енергийна Храна:
1. АКТИВИРАН™ ЕЧЕМИК
 Протеини: Съдържа и осемте
незаменими аминокиселини в същото
съотношение, в каквото са в човешкото тяло.
 Растителни влакна: Съдържа в
изобилие В-глюкани, които подсилват
имунната система, намаляват нивото
на холестерола и спомагат за регулиране нивото на кръвната захар.
 Разтворими растителни влакна:
Образуват желатиноподобна среда,
допринасяща за стабилното, равномерно освобождаване на хранителни
вещества.
 Ензими: Съдържа ензими, чиято
дейност подпомага използването на
кислорода.
 С.О.Д.: Съдържа Супероксид Дисмутаза, превъзходно оръжие срещу
свободните радикали.
 Сложни въглехидрати: Високо съдържание на сложни въглехидрати за
поддържане на енергията.
 Витамини и минерали: Присъстват повечето ключови хранителни вещества.
 Мастни киселини: Съдържа незаменими мастни киселини.
 Аминокиселини: Съдържа 20 аминокиселини.

КАКВО ПРЕДЛАГА AQUASOURCE СУПЕР ЕНЕРГИЙНА ХРАНА:
СЪДЪРЖА:
Активиран™ преди покълване ечемик
Обезмаслено мляко на прах
Коластра –
10 г от продукта съдържат 600 мг коластра
Лактобацилус Ацидофилус –
10 милиарда жизнени клетки/г
Оризово брашно

Ксантанова гума
Ванилов аромат
Протеаза
Липаза
Амилаза
Лактаза

БЕЗ ДОБАВЕНА ЗАХАР И ИЗКУСТВЕНИ ПОДСЛАДИТЕЛИ
Подходящо за вегетарианци и диабетици
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2. КОЛАСТРА:
 Имуноглобулин (антитела): широкоспектърни
тела,
защитаващи
организма от вируси и бактерии. Съществуват пет групи имуноглобулин,
открити при бозайниците, включително и при човека.
 Лактоферин: изключително силна
антивирусна и антибактериална съставка, съдържаща се в коластрата от
крави.
 Цитокини: отговорни са за междуклетъчните връзки и за регулирането
на лимфната активност. Засилват Т-клетъчната активност и играят съществена роля в регулирането на силата и
продължителността на имунната реакция. Цитокините, от своя страна, са съставени от Интерлевкини, които имат
свойството да забавят реакциите в
организма.
 Интерлевкин-10: специфично вещество, което забавя възпалителните
процеси.
 Полипептид, богат на пролин: хормонът, регулиращ функционирането на
тимусовата жлеза.
 Олиго-поли-захариди и гликоконюганти: захари, които по специфичен начин се свързват с патогенните бактерии и като резултат не им позволяват
да проникват в стомашните стени.
 Фактор за растеж на епителната
тъкан (EGF); Инсулин-подобен фактор на

растежа (IGF-1); Трансформиращи фактори на растежа A & B (TGF A & B) и Хормон
на растежа (GH ): Това са фактори на
растежа, подпомагащи изграждането на
костната система, мускулите, нервите
и тъканите, които също така регулират
и кръвната захар.
3. ЕНЗИМИ:
Ензимите са специализирани протеини с биокатализаторна функция. Нито
един биохимичен процес не може да се
осъществи без участието на специфичен ензим. Ензимите се разделят на две
основни групи: метаболитни и храносмилателни. Храносмилателните ензими са
необходими за разграждането и усвояването на протеините (белтъчините),
въглехидратите и мазнините, постъпващи в тялото с храната. Различни видове
протеази отговарят за разграждането и
усвояването на протеините, амилазата за скорбялата, лактазата – за млечната
захар, а липазата – за мазнините. Част
от храносмилателните ензими се произвеждат в черния дроб и задстомашната жлеза и по-малко от други клетки
в организма, при което се изразходват
телесните енергийни и субстратни ресурси.
4. ПРОБИОТИЦИ:
 Заменят и възстановяват унищожените чревни бактерии.

 Подпомагат храносмилането и потискат болестотворните бактерии.
 Предпазват от прекомерното
развитие на „лоши” организми в храносмилателния тракт.
 Подпомагат усвояването на лактозата при хора, които имат непоносимост към нея.
 Подпомагат реакцията на имунната система.
 Понижават риска от алергии.
 Подпомагат регулирането на високия холестерол.

АНАЛИЗ НА АКТИВИРАН™ ЕЧЕМИК ВЪВ ВИД НА ПРАХ
Нутриционистично разлагане на съставни части
Активиран™ ечемик – 100 g:
Енергийна стойност в KJ
Енергийна стойност в Kcal
Протеини
Въглехидрати
от които – захари
Мазнини
от които наситени
от които полиненаситени
Общо растителни влакна
Натрий

1 300
310
11-12 g
61 g
1g
2.5 g
0.5 g
1.108 g
17.3 g
3 mg

Мастни киселини и други на 100 g:
Лауринова киселина
6 mg
Миристинова киселина
11 mg
Палмитинова киселина
411 mg
Палмитолинолова киселина
6 mg
Стеаринова киселина
17 mg
Олеинова киселина
241 mg
Линолонова киселина
999 mg
Линоленова киселина
110 mg

Витамини и минерали на 100 g:
Витамин А
22 iu
Витамин Е
570 μg
Витамин В1
646 μg
Рибофлавин
285 μg
Ниацин
4 604 μg (4.6 mg)
Витамин В6
318 μg
Фолиева киселина
19 μg
Калий
452 000 μg (452 mg)
Калций
33 000 μg (33 mg)
Фосфор
264 000 μg (264 mg)
Магнезий
133 000μg (133 mg)
Желязо
3 600 μg (3.4 mg)
Цинк
2 770 μg (2.7 mg)
Пантотенова киселина
282 μg
Мед
498 μg
Манган
1 943 μg (1.9 mg)

Аминокиселини на 100 g:
Хистидин
Изолевци
Левцин
Лизин
Метионин
Цистин
Фенилаланин
Тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
Аргинин
Аланин
Аспартинова киселина
Глутаминова киселина
Глицин
Пролин
Серин

281
456
848
465
240
276
700
358
424
208
612
625
486
78
3 261
452
1 484
527

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Ензимно съдържание:
Алфа-амилаза, бета-амилаза, инвертаза, лимитдекстриназа, пулуланаза, целулаза, В-глюканаза, фенолаза, фосфотаза, пепидаза, ендорпритиназа, протиназа, фосфодиестераза, супероксид дисмутаза.
Медицина и Спорт
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ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

Футбол и хранене
Първа част

„Всички играчи трябва да подбират храната си разумно, за да
могат да постигнат своите спортни цели
Йозеф С. Блатер, президент на ФИФА

В съвременния силно комерсиализиран и професионализиран футбол е
необходимо състезателите да изразходват огромно количество енергия,
надвишаващо регенеративните възможности на организма. Ето защо
въпросите, касаещи хранително-диетичния режим, имат все по-голямо
значение. В поредица от броеве ще
представим основните насоки, приети на Международната консенсус
конференция на FIFA F-MARC (MEDICAL
ASSESSMENT and RESEARCH CENTRE),
проведена през септември 2005 г. в
централата на ФИФА в Цюрих.
Бележка на редактора
Ключови послания
Когато талантливи, мотивирани и
добре подготвени състезатели се сблъскат по време на състезание, разликата,
която определя победителя, е много
малка. Внимателното отношение към
детайлите може да осигури тази така
важна разлика. Хранителният режим
влияе на представянето и храната, която приемаме по време на тренировки
или състезания, влияе на резултатите.
Всички спортисти трябва да са наясно
с целите си и с това как да изберат
подходяща хранителна програма, която да доведе до постигането им.
Всеки спортист е различен и няма
универсална диета, която да отговаря
на потребностите на всички спортисти, по всяко време. Индивидуалните
потребности се променят по време на
сезона и състезателите трябва да се
приспособяват към тези промени.
Диетата се отразява най-много на
тренировките и добрата помага за
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постоянното и интензивно им провеждане, същевременно намалява риска от
контузии или болест. Добре подбраната храна може също да бъде стимул за
по-добро представяне на тренировките.
Приемането на точното количество енергия е ключът към доброто
представяне и запазване на здравето.
Прекомерното количество храна увеличава количеството мазнини, докато
недостатъчното води до спад в резултатите и увеличаване риска от контузии и болест.
Въглехидратите подхранват мускулите и мозъка с енергията, от която
те се нуждаят, за да се справят със
стреса по време на тренировки и състезания. Спортистите трябва да са
наясно с това дали храната, която поемат, отговаря на потребностите им
от въглехидрати, както и кога и с какво
количество трябва да се хранят.
Богатата на протеини храна е
важна за натрупването и възстановяването на мускулите, но разнообразна
диета, съдържаща обикновени храни, в
повечето случаи осигурява достатъчно
протеини. Добре подбрана вегетарианска диета също може да отговори на
потребностите от протеини.
Разнообразна диета, която отговаря на енергийните потребности и осигурява нужните вещества, включваща
например плодове и зеленчуци, кълнове,
зърнени храни, както и месо без излишни мазнини, риба и млечни продукти,
доставя адекватното количество витамини и минерали. При изключването
на някоя от изброените групи трябва да се прави по-прецизен подбор на
меню.

Предпазването от дехидратация е
много важно за представянето. Приемането на течности преди, по време
(когато е възможно) и след тренировка
е важно, особено в страни с по-горещ
климат. При обилно потене храната и
напитките, които се приемат, трябва
да съдържат достатъчно соли, за да могат да бъдат възстановени загубите.
Спортистите се предупреждават
да не взимат безразборно хранителни
добавки.
Ползите от правилното хранене
Една добре подбрана диета е от
полза за всеки спортист
 Оптимален ефект от тренировъчната програма
 Подобрено възстановяване по
време и между различните спортни мероприятия
 Достигането и поддръжане на
идеално тегло и физика
 Намален риск от контузии и заболявания
 Самочувствие от добрата подготовка преди всяка среща
 Постоянство в представянето
 Удоволствие от храната и социалните контакти по време на хранене
Въпреки изброените предимства,
много спортисти не постигат хранителните си цели. Повечето проблеми и
затруднения са предизвикани от:
 Слаби познания за храните и напитките и неадекватното приготвяне
 Лош избор при закупуването на
храни и храненето навън
 Слаби или остарели познания относно спортните храни
 Недостатъчни финансови сред-

ства
 Натоварено ежедневие, в следствие на което храните не се приемат
в подходящото време
 Недостатъчна наличност на качествени храни и напитки в регионален
мащаб
 Чести пътувания
 Безразборната употреба на храни и хранителни добавки
Информацията в този наръчник е
предназначена да запознае играчи и треньори с общ поглед към съвременните
насоки в храненето на спортистите.
Докато не съществува „магическа” храна или диета, са налични много начини,
по които спортисти на различни равнища могат да постигнат целите си в
тренировки и състезания. Не е разумно
да се тренира усилено и същевременно
да се игнорират ползите от правилното хранене.
Този наръчник е съставен на основата на решенията, взети на Международната конференция на ФИФА/FMARC, относно храните за спортисти,
състояла се през септември 2005 г.Ние
благодарим за приноса на участниците
в конференцията, чиито експертни
мнения са в основата на този наръчник.
Този наръчник е изготвен за
Медицинският комитет на ФИФА
от
проф. Рон Моугън, Англия
проф. Луиз Бюрк, Австралия
д-р Доналд Т. Киркендал, САЩ
Енергийни потребности при тренировки и състезателни срещи
Повечето професионални футболисти имат по един или повече мачове
на седмица в продължение на по-голямата част от годината и тренират
през по-голямата част от седмицата,
понякога и по два пъти на ден. Трябва
да се изпълнят енергийните нужди на
организма по време на тренировки, за
да се поддържа формата и да се избегне
появата на хронична умора.
Количество енергия, необходимо
при изиграването на мач
Натоварването във футбола е разпределено неравномерно. В повечето
случаи играчите извършват неособено
натоварващи действия през 70% от
мача, но изследванията върху сърдечната натовареност и телесната им
температура навеждат на мисълта, че
цялостната потребност от енергия е
висока. Голямата потребност от енергия може да бъде обяснена от части с
повтарящите се високо интензивните
действия, които играчите извършат.
Топсъстезателите извършват около
150-250 подобни движения по време на

мач. Тези усилия поставят високи изисквания по отношение на анаеробната
енергийна система, така че по време
на среща се наблюдават високи равнища на използване на креатиновия фосфат (КФ) и глюколизата.
Въглехидратите в мускулите и в
черния дроб под формата на гликоген
(скорбяла) са може би най-важната енергийна основа и в тази насока умората,
наблюдавана в края на един мач, може
да се смята за свързана с изчерпването на количеството гликоген в някои
мускулни влакна. Ако те не функционират нормално, е възможно да се ограничат спринтьорските и техническите
умения на играча. Нивата на свободни
мастни киселини (СМК) в плазмата се
увеличават прогресивно по време на
игра, отчасти компенсирайки намаляването на гликогена в мускулите.
Има големи разлики във физическите потребности на даден играч
по време на игра и това е свързано с
физическия му капацитет и тактическата роля в отбора. Умората също се
появява с напредъка на играта, но все
още не е ясно какво точно води до намалените възможности за максимално
добро представяне. На гореспоменатите разлики трябва да бъде обърнато
внимание при определяне на тренировъчната и хранителната програма на
топиграчите.
Общото разстояние, което един
играч пробягва на мач, зависи от много и различни фактори, като например
важността на срещата, позицията на
играча, както и неговите индивидуални
физически и технически данни. На професионално ниво футболистите покриват
около 10-13 км, което превръща футбола
в спорт, който зависи в голяма степен
от издръжливостта. Енергийните нужди се увеличават и от факта, че повече
от 600 м се покриват със спринтиране
и около 2.4 км бягане с много висока скорост. По време на мач сърдечната дейност достига около 85% от максимума
си и потребността от кислород е около
70% от максималното количество, което може да се поеме (VO2max). Тези стойности показват, че общата енергийна
потребност в рамките на един мач за
обикновен играч, тежащ около 75 кг, би
била близо 1600 kcal (около 5.6 MJ). Количеството енергия за играчи от по-ниско
равнище би била по-малка от горепосочената, понеже кислородният капацитет
(VO2max) е по-нисък и общата изразходвана енергия би била по-малко. Разбира
се, енергийните потребности на всеки
играч се различават много заради разликите в индивидуалните им качества.
Количество енергия, нужно по време на тренировки
Енергийните потребности по вре-

ме на тренировки зависят от интензивността, честотата и продължителността на тренировъчните сесии,
но освен това се променят и в течение
на сезона. Повечето играчи би трябвало да спазват седмичен режим, който
да включва по-леки тренировки, позволяващи възстановяване от изиграните
срещи, усилени тренировки и съкратени преди предстоящ мач.
В предсезонната подготовка количеството тренировки е най-голямо,
тъй като играчите се стремят да се
подготвят оптимално за началото на
сезона. Енергийните потребности при
тренировки, насочени към подобряване
на физическата подготовка, могат да
достигнат до тези при натоварените
срещи. При тренировъчни сесии, наблягащи на възстановяването или подобряване на техниката, се забелязва пониско изразходване на енергия.
Енергийни потребности
Течностите и храните, които поглъщаме, осигуряват непосредствената потребност от енергия и увеличават енергийните запаси в тялото.
Въпросните запаси имат важна роля
при извършването на упражнения, тъй
като допринасят за :
 теглото и физиката (напр. количеството мазнини и мускулната маса)
 доброто функциониране (напр.
мускулната маса отново)
 енергията, нужна за упражненията (напр. въглехидратите в мускулите
и черния дроб)
Енергийните потребности за тренировките и мачовете трябва да се
прибавят към количеството енергия,
нужно за нормалното извършване на
ежедневните дейности. Както е описано по-нагоре, енергийните потребности за тренировъчния процес зависят
от интензивността и продължителността на сесиите. Тези параметри се
променят в хода на сезона и в зависимост от равнището на състезанията,
в които се участва.
Количеството храна, от което се
нуждае един играч, зависи главно от
енергийните му потребности, поради което няма обща схема, която да
се спазва от всеки. Тези потребности
зависят не само от тренировките и
мачовете, но и от дейностите извън спорта. За тези, които тренират рядко или изпълняват кратки или
лесни тренировъчни сесии, нужната
енергия е в по-малко количество. В
други подобни случаи като например
при периоди на неактивност – при
контузии или по време на лятна или
зимна пауза, енергийните потребности са по-малки и играчите трябва да
адаптират хранителната си програма според тях.
Медицина и Спорт
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Същност на ароматерапията
етеричните масла - основен
ароматерапевтичен фактор
Николай Христов

РЕЗЮМЕ
„Ароматът е история на езика, на усилията на човека да намери
думи, за да изрази емоции и усещания. Свързан е с всички сетива,
най-вече с тези за вкус и цвят, както и с паметта. Влияят му
редица психически явления, например силата на внушението” - Едуард Сагарин. Аромотерапията е част от световната медицинска
практика. Аромотерапията не е самоцелно аплициране на етерични
масла. Тя е сложна терапевтична система, която често се представя като дял от фитотерапията. Основният инструмент на
аромотерапията са етеричните масла. Те в изключителна степен
притежават универсалност, което ги прави приложими в много
сфери. На психотерапевтите им предстои все по-честа употреба
на тези природни субстанции поради факта, че те доказват своята ефективност при допълването на похватите на психотерапията. Това, разбира се, не омаловажава приложението им в други
сфери на медицинската практика.

SUMMARY
Essence of aromatherapy ethereal oils – a major aromatherapeutical
factor
‘The aroma is a history of language, of man’s efforts to find words to express
their emotions and sensations. It is connected to all senses, especially to
those of taste and colour, as well as of memory. It is influenced by a number
of psychical effects, such as the power of suggestion.’ – Edward Sagarin.
Aromatherapy is part of the world medical practice. Aromatherapy is not just
an application of ethereal oils. It is a complex therapeutical system which is
often presented as part of phytotherapy. Ethereal oils are the major instrument
of aromatherapy. They are exceptionally universal, which is largely the reason
for their application in many spheres. Psychotherapeutists will use these natural
substances more and more often because of the fact that their effectiveness is
proved in complementing of the methods of psychotherapy. This, of course,
does not depreciate their use in other fields of medical practice.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: аромотерапия; етерични масла; масаж; холизъм.
KEY WORDS: aromatherapy, ethereal oils, massage, holism.

УВОД:
В началото на XXI век човечеството е изложено под въздействието на редица негативи, появили се като резултат
от трите основни фактора,
водещи до състояние на болест:
неправилно натоварване на ОДА,
нерационално хранене и, разбира
се, стрес. За да се справим с този
казус, ние търсим алтернативи,
които да ни дадат възможност
за адаптация към новите условия на живот, които ни налага
ерата на високите технологии.
В процеса на търсене все повече
се обръщаме към нашето изконно начало, към добрата, стара
ПРИРОДА. Все повече осъзнаваме,
че е невъзможно и недопустимо
да скъсаме пъпната връв, което би ни обрекло на явна гибел.
Дали е възможно това? Дали не
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сме се отдалечили твърде много
от нашето естество, от нашето съкровено начало? Търсейки
отговори на тези въпроси, ние
постоянно се допитваме до старите нековенционални методи,
пречупвайки ги през една научнообоснована призма, извличайки
тяхната есенция и адаптирайки
ги към съвременните схващания,
съвременния начин на живот и
т. н. Въпреки че тези методи
постоянно са игнорирани по ред
причини, ние виждаме в тях основите на съвременната рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия. Реални ли се те като
методики? Дали не са отзвук от
древния шаманизъм? Имат ли
приложение в съвременния свят?
Могат ли да се компилират принципите на старите методи със
схващането на съвременната
медицинска практика? На тези
въпроси ще можем да си отгово-

рим едва когато древните методи се подложат на задълбочен
научен анализ! Едва тогава ще
съумеем да извлечем максимална полза от тях, което, мисля,
е много по- приемливо и разумно
от това да ги отричаме с лека
ръка, без никаква обосновка, давайки възможност да се развива
криминогенната спекула с техните възможности.
В тази статия имаме за цел
да демонстрираме един древен
профилакто- терапевтичен метод, правейки скромен опит да
му придадем полагащата му се
научност.
Става въпрос за най-приятната и една от най-древните
лечебни науки - АРОМОТЕРАПИЯ.
Възможно е тя да се е зародила
в своя първообраз още в зората
на развитието на човешкия род.
В този си аспект тя е филогенетично обоснована. Въпреки че

като термин е създадена едва в
началото на XX век от Рене-Морис Гатфосе, хората се възползват от здравословните благовония от незапомнени времена.
Обемът на този материал не ми
позволява да направя подробен исторически обзор, но това едва ли
е необходимо, достатъчно е да се
подчертае фактът, че използването на обонятелния анализатор
и подбирането на средства за
лечение с негова помощ са се развивали паралелно с най-древните
лечебни изкуства - масажа и лечението с билки и храни.
Стана въпрос за обонятелен
анализатор, затова считаме за
необходимо да направим кратко
резюме на анатомичните структури, ангажирани при въздействието на този терапевтичен
метод.
А Н АТО М О - Ф И З И ОЛО Г И Ч Н И
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАН НА ОБОНЯНИЕТО.
Представлява периферен апарат на обонятелния анализатор.
Разполага се в слизестата покривка на носа, в горната му част.
Тази част от лигавицата на носа
се отличава от останалата му
вътрешна повърхност по това,
че е по-плътна и дебела и съдържа
огромно количество обонятелни
жлези.
Епителът на лигавицата е
изграден от три типа клетки:
обонятелни, опорни и базисни.
Обонятелните клетки имат вретеновидна форма и завършват
на повърхността на лигавицата
с обонятелно мехурче и реснички. Противоположният им край
продължава в нервно влакно. Тези
влакна, съединявайки се в снопче,
образуват обонятелния нерв. Те
навлизат в черепната кухина през
отворите на решетъчната кост,
предават дразненето на първичните центрове на обонянието, а
оттук и към коровите представителства на обонятелния анализатор. Тези обонятелни рецептори са химиорецептори. Дразнят
се от миришещи вещества предимно с органичен произход и
малка големина на молекулата. Те
възбуждат рецептора, като се
адсорбират върху мембраната му
и променят неговата йонна про-

пускливост.
ОБОНЯТЕЛНИ ЛУКОВИЦИ. Удължено овално тяло, разположено в
предната част на обонятелната
бразда, над решетъчната пластинка. Чрез аксоните на рецепторите дразненето преминава
през тези образувания, като
сигналът се отвежда до различните нива на лимбичната система. Продължават в обонятелен
сноп, който достига до предния
обонятелен триъгълник.
ЛИМБИЧНА СИСТЕМА. Започвайки от обонятелните луковици, тази система включва
филогенетично по-примитивни
подкорови образувания, които
образуват кръг около мозъчния
ствол и морския кон. Анатомично по-важни структури са:
- Обонятелният мозък (риенцефалон) - има отношение към
емоциите и поведенческите реакции. Структурите му се разполагат по долната повърхност на
челния дял на мозъка и основата

на хемисферите около мозъчния
ствол.
- Бадемовидният комплекс
- от ук изхождат еферентни
влакна, които достигат подхълмието (латерална, ветрална и
преоптична област).
- Морският кон и неговите образувания - чрез неговите влакна
системата се свързва с хипоталамуса.
- Лимбичният лоб.
- Подхълмието.
4) ХИПОТАЛАМУС. Част от
междинния мозък, свързана с
висцералните, автономните и
ендокринните функции, участващи в афективното и емоционалното поведение. Разполага се
под таламуса и се ограничава от
стените на третото мозъчно
стомахче. Въпреки малките си
размери, подхълмието има множество и разнообразни връзки.
Получава влакна от вторичния
обонятелен и основния сетивен
сноп, хипокамапалните образуваМедицина и Спорт
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та на “емпиризма”- всичко, което
върши работа, се приема, дори
липсата на достатъчно научни
изследвания не ни дава правото
да отречем с лека ръка фактора,
довел до желания резултат.
С КАКВО ВЪЗДЕЙСТВА АРОМАТЕРАПИЯТА

ния, таламуса, субталамичното
ядро и много области на кората
и челния дял. Същевременно изпраща влакна до вегетативните
центрове на мозъчния ствол и
гръбначния мозък, до ядра на таламуса, до неврохипифизата.
5) ЕНДОКРИННА СИСТЕМА:
- Хипофиза
- Епифиза
- Щитовидна жлеза
- Около щитовидна жлеза
- Тимус
- Надбъбречни жлези
КОЖА и подкожие.
Какъв е механизмът на действие на ароматерапията?
Както става ясно от изложения по-горе обзор на анатомичните структури, ангажирани
при третиране с етерични масла
(ЕМ), АРОМАТЕРАПИЯТА има подчертан психо-соматичен ефект
на въздействие, което доказва и
нейната холистичност.
За да придадем яснота и образност на принципа на въздействие на аромтерапията,
е нужно да се направи диференциация между ЕМ и алопатичните лекарства. ЕМ са извънредно
сложни като концепция и това
прави тяхното действие върху
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тялото много прецизно. Ако си
представим излекуването като
отварянето на заключена врата,
то приложението на алопатичните лекарства наподобява удар
с тежък чук върху нея, докато
прилагането на ЕМ представлява отваряне с ключ. Несъмнено
силата на ключа е по-малка, помалък е по размери и трудно се
демонстрира силата му. Но от
друга страна ключът действа в
хармония с естеството на вратата; ключалката приема ключа.
При отваряне на вратата ключът показва ефикасността си без
разрушително действие на ковашкия чук. И все пак ключът има
един недостатък, докато чукът
отваря всяка врата, то ключът
отваря само определена врата.
Важна е точната комбинация,
както и давността на заболяването. Това показва, че, говорейки
за аромотерапия, не можем да
говорим за панацея, което подчертава необходимостта от
компилативен подход.
Докато прилагането на хим.
лек се развива на базата на редукционализма (редуциране и максимално пречистване) - разбира се,
голяма част от познанията за АТ
и ЕМ се дължат именно на този
подход. То при холизма се разчи-

Етеричните масла са основният инструмент, с който борави
АРОМАТЕРАПИЯТА!
Те представляват природен
продукт, който се получава от
природни, растителни суровини
чрез метода на дестилация. Могат да се получават и по механичен начин, чрез пресоване (например маслата от цитруси) или
чрез екстракция.
Те се използват в три промишлени отрасъла: козметикa
и парфюмерия, кулинария и аромотерапевтични и лекарствени
средства. В по-тесен аспект, определящ единствено аромотерапевтичното въздействие, се
разграничават три основни направления, които можем да дефинираме по следния начин:
ХОЛИСТИЧНА
ПИЯ:

АРОМАОТЕРА-

Определя предимно външното
приложение на ЕМ. Обикновено се
прилага като основно или помощно терапевтично средство при
доста широка гама от нозологични единици. Начините на приложение са: масаж, аромована,
аромодуш, компреси, инхалации,
създаване на ароматичен фон
и др. С най- често приложение е
масажът. При приложението на
този фактор се съчетават ефектите на въздействие на етеричните масла и допира. Съществуват редица доказателства,
че допирът е съществен компонент на оптималното здраве и е
от значително важно значение в
първите години от живота. При
липсата на допир и майчина ласка много новородени развиват
маразъм. Според изследователи
хората, страдали от липсата на
обич и допир в млада възраст,
изпитват неправомерна нужда
от докосване в зрелия си живот
и това често им създава емоционални проблеми. Според коментара на д-р Монтагю„ съществуват

значителни биохимични различия
между хора, радвали се на адекватна тактилна стимулация, и
тези, които са били лишени от
нея”. Вероятно за това масажът
е най-често прилаганата процедура. Не е тайна за практикуващите колеги, че комбинацията
на масажните техники с ЕМ дава
значително по-добри резултати,
изхождайки от факта, че по-голям процент от заболяванията
имат психо-неврогенна база.
КЛИНИЧНА АРОМОТЕРАПИЯ:
Касае вътрешния прием на
етеричните масла. Извърша се
изключително по лекарско предписание, от квалифицирани в
тази област специалисти. Тази
форма на аромотерапия често
се прилага от много френски лекари при лечение на инфекциозни
заболявания. Нерядко се съчетава
с билкови препарати.
ЕСТЕТИЧНА АРОМОТЕРАПИЯ:
Това е приложение на етеричните масла, най- често в готови
фабрични смеси, предимно в салоните за красота. Използват се
предимно за въздействие върху
целулит, акне, наднормено тегло
и обща релаксация.
Етеричните масла са благоуханни и с висок коефициент на
изпаряемост. Не са мазни, тяхната консистенция повече се
приближава до тази на водата,
отколкото на мазнините. Те са
сложни органични съединения,
които съдържат от 50 до 500
различни органични съставки,
като най-често срещани са представителите на алкохоли, естери, кетони, алдехиди, терпени,
феноли и окиси. Имат киселинно
pH. Този сложен състав е твърде
динамичен, което определя уникалността на етеричните масла
и тяхната адаптивност. Може
би затова те представляват
една неоспорима алтернатива
на антибиотиците, тъй като
микроорганизмите не могат да
се адаптират към тяхната вариабилност. Тези благоуханни
вещества се образуват в хлоропластите на листото, където
образуват съединения с глюкозата.

Тези глюкозиди се предвижват в растителния организъм,
като в различните части на денонощието или на процеса на
развитие на растението те се
концентрират в цвета, ствола,
листата или корените. Това определя и технологията на тяхното получаване. Докато са в
растението, те се разполагат
в т. нар. екзогенни или ендогенни вместилища. До момента на
извличането им те постоянно
променят състава си в зависимост от външните и вътрешните физикохимични фактори,
в условията на които се развива
растението. Няма две растения,
дори и от един и същи вид, които да ухаят еднакво. Есенцията
(етеричното масло) на всяко растение е едва ли не неговата легитимност, неговият паспорт. Тя

служи на растението да привлича или отблъсква определени насекоми в зависимост от целите
(защита, репродукция и т. н.).
Изпаряването на есенциите от
растението е защитен механизъм за защита от бактерии, вируси и паразити. Тази ароматична аура предпазва растението
от горещина и студ. Може да се
направи аналогия на етеричните
масла с кръвта на човека. След
като за растенията проявяват
витализиращо, терапевтично,
афродизиачно и др. действие, то
защо да не се възползват и хората от този дар от природата.
Разтворими са в алкохол,
етер и тежки, базисни масла, но
не и във вода. Съществуват над
3000 вида етеричномаслени растения, като в АРОМАТЕРАПИЯТА
се използват около 100. Най-раз-
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Р ЕХАБИЛИТАЦИЯ
пространеното съдържание на
етерично масло в растението е
от 0,2%-1%. Най-голямото съдържание е в сухите карамфилови
пъпки - 15-18%. В зависимост от
частите на растението с най-голяма концентрация на етерично
масло съществува следната класификация:
- Листни - обработват се листата (мента, салвия).
- Цветни - обработват се цветовете (роза, лайка, лавандула).
- Дървесни - сандалово дърво.
- Корови – бреза.
-Плодови и семенни - хвойна,
цитруси, резене, анасон.
- Смолисти и балсамови - отделят се естествено или чрез
нараняване (тамян, елеми, смирна).
Етеричните
масла
имат
трайност от 6 м. до 10 г. при
правилно съхраняване. Маслата
се съхраняват на хладно и тъмно, в стъклени, тъмни шишенца.
По-тежките като аромат
масла са с по-голям вискозитет и
по-трайни от нисковискозните,
които имат по-висок коефициент на изпаряемост. Например
маслото от сандалово дърво
може да си запази аромата в продължение на десетки дни, а лимоновото, което е със съдържание
на повече терпени, е значително
по-нетрайно поради голямата си
летливост.
Етеричните масла са лесно запалими. Тяхната точка на възпламеняване е от 43 до 70 градуса.

Качеството на маслата е от
голямо значение за терапевтичните им свойства. За да са годни
за аромотерапия, те трябва да
са цялостни, т. е. в състава им
да присъстват всичките определящи ги съставки. Направен е
анализ на състава на етерично
масло от лимонен евкалипт и е
установено, че когато компонентите са изолирани, те са много слабо активни. Когато обаче
били смесени в съответните
пропорции, въздействието им
се усилило многократно. Когато
се разглежда химичният състав
на етеричното масло, трябва
да се обръща внимание и на тези
компоненти, които присъстват
дори и само със следи, защото
те могат да играят ролята на
катализатори.
С времето ароматът и химичният състав на маслата се
променя. Съществуват международно установени норми за
химичния състав на маслото,
получено в различни райони на
Земята. Вариациите на качествата и аромата на етеричните
масла са подобни на тези на вкуса на вината. Качеството може
да се повлияе от измръзване, изтощена почва, суша и др. Производството и цената могат да
се повлияят и от политическата
обстановка в страната производител. Високата цена и специфичният производствен процес
създават условия за масово фалшифициране на тези продукти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АРОМАТЕРАПИЯТА не е панацея,
но това не я прави по-малко значима в терапевтичната практика.
Тя е може би една от най- древните лечебни методики, характеризираща се с адаптивност,
ефективностa, комбинативност,
неограниченост и разбира се
свързана с приятни усещания. Тя
е мощен терапевтичен фактор,
завоалиран в мистиката на древността, недостатъчно разбиран
днес поради повърхностно възприемане. В крайна сметка тя не
е СПА-терапия. АРОМАТЕРАПИЯТА
е сложна и сериозна наука. Метафорично тя представлява един
безбрежен океан, в който могат
да се откриват нови ценности.
Просто има нужда от по-сериозно
отношение.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Николай Христов - медицински
рехабилитатор-ерготерапевт
e-mail: yumaromanik@yahoo.com
тел. 0898 604 751;0886 638 311
www.stnikola.com

Българска енциклопедия на етеричните масла
Тази книга е единствената
по рода си за момента в
България! Представлява
един своеобразен наръчник
на най-често използваните
масла в ароматерапията.
Може да се използва като
практическо ръководство
за всички практикуващи
масаж, ароматерапия
и други специалисти. В
енциклопедията са описани
над 90 етерични масла, като
всяко е описано в отделна
статия, конструирана по
практичен начин, така,
че да даде бърза и ясна
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информация за нужния
продукт.
В книгата са приложени
цветни снимки на
растенията, от които се
извличат описаните в нея
етерични масла.
Също така в приложенията
има таблици, даващи
информация за принципния
химичен състав на
есенциалните масла,
както и на най-често
употребяваните базисни
масла.
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