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Увреди на рамото при
спортисти, упражняващи
спортове със силови движения на
крайника над главата
Проф. д-р Аспарух Аспарухов

РЕЗЮМЕ
Забележимото ограничаване на вътрешната ротация в раменната става
на доминантния (“хвърлящия”) крайник с едновременно демонстративно
увеличаване на външната ротация, увеличаване ретроверзията на раменната кост и повишен лакситет на предната ставна капсула са най-съществените адаптативни промени при спортистите “хвъргачи”. Те се
задълбочават с напредване кариерата на спортиста и са в основата на
развиваща се често пъти патология на рамото. Костен гребен в заден аспект на гленоидалната ямка, известен като увреда на Bennett, се разглежда
като ефект от хроничното напрягане на задната връзка на ДГХЛ през фаза
V (фазата на децелерация).
Целта на предлаганото съобщение е да се проследи корелацията между променената ретроторзия на раменната кост и клинично проявена патология
от раменната става.
От 1988 до 2008 година торзията на раменната кост е изследвана при 298
рамена на пациенти с оплаквания от болки и нестабилност в раменната
става. Прилаган е предложеният от Harland ултразвуков метод за измерване (Harland U, 1987).
В представения материал рамената с предна травматична еднопосочна
нестабилност ъгълът R на раменната ретроторзия бе редуциран средно с 10° спрямо контролната група (n=187). Ъгълът на ретроторзия бе
редуциран само с 5° за групата с многопосочна атравматична нестабилност (n=90). При рамената с травматична нестабилност с еднократна
луксация и персистиращи сублуксации средната стойност не бе сигнификантно различна от контролната група. Спортистите, практикуващи
професионално достатъчно дълго време (повече от 8-10 години) спортове
с хвърляне или удар по топка над главата (n=21), показват явна тенденция
за адаптативни костни промени в торзията при често наблюдаващата
се увеличена външна ротация в раменната става при тях. При 19 от 21
рамена на спортисти „хвъргачи” установихме увеличени стойности на
ретроторзията на раменната кост с 3° до 9° спрямо контролната група.
Увеличаване ретроторзията на раменната кост е адаптативна промяна
при спортистите хвъргачи, която позволява увеличаване на външната
ротация в раменната става. Същевременно дава възможност на ставните повърхности на раменната глава и гленоидалната ямка да запазят
контакт и при повишената външна ротация в ставата, като не допуска
сублуксиране на ставата. Повишената външна ротация в раменната става без адаптативно увеличаване на ретроторзията на раменната кост
допринася за развитието на задногорния impingement на раменната става.
Спортисти с перманентна болка от задногорен impingement се лекуват успешно чрез деротативна остеотомия на раменната кост за увеличаване
ретроторзията на костта.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: раменна става, контрактура, торзия.
KEY WORDS: shoulder, contraction, torsion
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SUMMARY
Injuries on the shoulder with sportsmen, practicing sports with !
movements of the limb over the head
The noticeable restriction of the inner rotation in the shoulder joint of the dominant
(the throwing) limb with, simultaneous demonstrative increase of the outer rotation
increase of the retroversion! of the shoulder bone and increased laxity of the
front joint capsule are the most significant adaptive changes with sportsmen –
“throwers”. They become more intensive in course of the career of the sportsman
and are among the main reasons of the frequently developing pathology of the
shoulder. Bone crest in back aspect of the glenoidal axilla, known as Benett, is
examined as an effect from the chronic pressure of the back ligament of GIRD
during phase V (the phase of deceleration).
The aim of the message suggested here is to trace the correlation between the
changed retrotorsion of the shoulder bone and the clinically displayed pathology
of the shoulder knee.
From 1988 till 2008 the torsion! of shoulder bone has been examine with 298
patients with shoulder pain and instability in the shoulder joint. The suggested
Harland ultrasound method for measurement has been used. /Harland U,1987/.
In the presented material the shoulders with traumatic one-way instability with
angle R of the shoulder retrotorsion was reduced by approximately 10 degrees in
relation to the controlled group (n=187). The angle of retrotorsion was reduced
by 5 degrees for the group with multi-direction atraumatic instability (n=90).
With the shoulders with traumatic instability with single lucsation with persisting
sub locations, the middle value was not significantly different from the controlled
group. The sportsmen, practicing enough time (more than 8-10 years) sports with
throwing or kicks on the ball over the head (n=21) show a clear trend for adaptive
bone changes in the torsion with the frequently seen increased outer rotation in
the shoulder rotation of the shoulder joint with them. With 19 from 21 shoulders
of sportsmen “throwers” we found out increased values of the retrotorsion of the
shoulder bone with 3 to 9 degrees in comparison with the controlled group.
The increasing of the retrotorsion of the shoulder bone is an adaptive change with
the sportsmen-throwers which permits the increase of the outer rotation in the
shoulder joint. At the same time it gives the opportunity of the joint surfaces of
the shoulder head glenoidal axilla to keep in contact even during increased outer
rotation of the joint while not permitting sublucsation of the joint to take place.
The increased outer rotation of the shoulder joint without adaptive increase of the
retrotorsion of the shoulder bone contributes for the development of the upper-back
impingement of the shoulder joint. Sportsmen with permanent pain of the upperback impingement are cured successfully through derotation osteotomy of the
shoulder bone in order the retrotorsion of the bone to be increased.

се поддържа абдукцията. Активира се първоначално m.triceps
brachii, след което се последва
от m.pectoralis major, m.latissimus
dorsi и m.serratus anterior. В края
на фазата раменната глава се рецентрира в гленоидалната ямка.

Фиг. 1

Кинематиката на отделните
“хвърлящи” спортове е различна,
с типични особености, характеризиращи всеки един от тях.
Независимо от това при хвърляне на топката или при удар
по топка над главата се различават 6 фази, добре описани от
Meister К, 20001 (26). В цикъла на
хвърляне отделните фази се разграничават по промяната, която
настъпва в мускулната сила и в
натоварването, но остават неразделна част от един общ акт.
Цялото движение продължава помалко от 2 секунди, при което
около 1,5 секунди отнемат първите три фази (фиг. 1).
Първа фаза (wind-up). Това е
подготвителна фаза, при която
се премества центърът на тежестта на тялото без значими
натоварвания на рамото. В края
на тази фаза рамото е с минимална активност на мускулатурата,
незначително ротирано навътре
и в лека абдукция.
Втора фаза (early cocking).
Мишницата се отвежда до 90° и
се измества 15° назад от равнината на рамото. Отличава се с
ранно активиране на делтоидния
мускул и последващо активиране
на m.supraspinatus, m.infraspinatus
и m.teres minor.

Трета фаза (late cocking).
Започва с крачка напред и завършва с позиция на рамото в
максимална външна ротация.
Скапулата се ратрахира и фиксира от мускулатурата, за да
осигури стабилна основа за главата на раменната кост. Мишницата е отведена 90-100°
и заедно с външната ротация
предизвиква изместване на раменната глава назад спрямо
cavitas glenoidalis. Постепенно с
развитието на фазата намалява напрежението в m.deltoideus,
като
същевременно
активността
на
m.supraspinatus,
m.infraspinatus и m.teres minor
достига в средата на фазата
своя връх. В края на фазата тялото се ротира напред, което
поражда срязващи сили в преден
аспект на рамото от 400 N и
компресивни сили, генерирани в
ротаторния маншон от 650N,
в m.pectoralis major, m.latissimus
dorsi и m.serratus anterior.
Умерено
се
активират
m.subscapularis и m.biceps, с повишаващо се натоварване на
m.pectoralis major, m.latissimus
dorsi и m.serratus anterior.
Четвърта фаза (acceleration).
Тялото продължава своето изместване напред, рамото се
ротира, като същевременно

Пета фаза (deceleration). Найсиловата фаза от цикъла на хвърляне, през която се елиминират
остатъчните сили, които не
са били предадени на топката.
Тази фаза започва с отделяне на
топката и завършва с възстановяване на изходната ротация
до 0°. Крайникът продължава да
е отведен 90-100°, а хоризонталната абдукция нараства до 35°.
Мускулатурата около рамото е
контрахирана и напрегната. Силовото натоварване на ставата
е най-голямо - дорзалните срязващи сили се описват до 400 N,
дисталните сили са повече от
300 N, а компресивните сили надвишават 1000 N.
Шеста фаза (follow-through).
Ребалансиращата фаза, при която тялото се измества напред
до спиране движението на ръката. Активността на мускулатурата се връща до нивата на покой, намалява и натоварването
на ставата. Все пак компресивните сили се запазват приблизително 400 N, а дисталните срязващи
сили – около 200 N.
Адаптативните промени, които настъпват около раменната
става в доминантния крайник на
спортиста хвъргач, са добре известни (6, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23,
27):
1. Хипертрофия на мускулатурата, която обхваща целия раменен пояс, включително и мускулатурата на предната и задната
гръдна стена.
2. Изолирана
хипотрофия
на m.infraspinatus във fossa
infraspinata.
3. Различия в движенията на
раменната става спрямо симетричния крайник - редуциране на
вътрешната ротация и увеличаване на външната ротация.
4. Лакситет на предната
ставна капсула.
5. Увеличаване ретроторзията на раменната кост.
6. Псевдоекзостоза на Bennett
Медицина и Спорт 
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Фиг. 2

(5) в заден аспект на cavitas
glenoidalis.
Забележимото ограничаване
на вътрешната ротация в раменната става на доминантния
(“хвърлящия”) крайник с едновременно демонстративно увеличаване на външната ротация са
най-съществените адаптативни
промени. Те се задълбочават с напредване кариерата на спортиста и са в основата на развиваща се често пъти патология на
рамото (7, 22). Към тях трябва
непременно да се добавят още
увеличаване ретроторзията на
раменната кост и повишен лакситет на предната ставна капсула
(13, 21, 24). Костен гребен в заден
аспект на гленоидалната ямка,
известен като увреда на Bennett
(5), до неотдавна се приемаше,
че се дължи на хронично напрягане в инсерциите на задната капсула и дългата глава на m.triceps
brachii. Днес псевдоекзостозата
се разглежда като ефект от хроничното напрягане на задната
връзка на ДГХЛ (дистален гленохумерален лигамент) през фаза V
(фазата на децелерация) (25) при
спортистите “хвъргачи”.
Целта на предлаганото съобщение е да се проследи корелацията между променената ретроторзия на раменната кост и
клинично проявена патология от
раменната става.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
От 1988 до 2006 година торзията на раменната кост е из6 

Медицина и Спорт

следвана при 208 рамена на пациенти с оплаквания от болки и
нестабилност в раменната става. Прилаган е предложеният от
Harland ултразвуков метод за измерване (19).
Пациентът е в седеж със спусната край тялото мишница в неутрално положение на ротация.
Предмишницата е положена хоризонтално в супинация и остава
неподвижна през време на изследването. Последователно се правят два вентрални сонографски
среза (1, 19): в проксималния край
на мишницата хоризонтално поставеният трансдюсер (контролът се осъществява чрез прикрепен към трансдюсера нивелир) се
придвижва плавно по хода на канала (фиг. 2). Същевременно мишницата се ротира пасивно от
изследващия, докато се избере
срезът през най-дълбоката част
от sulcus intertubercularis.
При непроменена позиция на
крайника с хоризонтално поставен трансдюсер в дисталната
част на предмишницата се маркира вентралната тангента към
trochlea humeri. От двата среза
се определя ъгълът на ретроторзия (фиг. 3).
РЕЗУЛТАТИ
В извършеното от нас проучване при контролната група
от 200 здрави рамена ъгъла R
на ретроторзия на раменната
кост по метода на Harland U и съавт., 1991 (20) измерихме от 67°
до 87°, средно 74.84° за женския
пол и 78.48° за мъжкия пол (1, 2,

3, 4). Това широко индивидуално
колебание на стойностите в клинично безсимптомните рамена
ни затрудни при определяне на
нормалните параметри за торзията, още повече че в специализираната литература няма единно
становище поради използваните
различни методи за измерване
(рентгенологични, сонографски
или компютър-томографски).
При рамената от мъжки пол
с еднопосочна предна травматична нестабилност или с многопосочна нестабилност ъгълът
R на раменната ретроторзия
бе редуциран средно с 6° спрямо
контролната група (1, 3). В представения материал рамената
с предна травматична еднопосочна нестабилност показват
разлика почти от 10°. Ъгълът на
ретроторзия бе редуциран само
с 5° за групата с многопосочна
атравматична
нестабилност
(n=90) (Аспарухов А., непубликувани данни). При рамената с травматична нестабилност с еднократна луксация и персистиращи
сублуксации средната стойност
не бе сигнификантно различна от
контролната група. Тези резултати не се различават значимо от
установените от нас стойности
в предишно проучване върху 100
нестабилни рамена (Аспарухов А.
и съавт., 1989). Спортистите,
практикуващи
професионално
достатъчно дълго време (повече
от 8-10 години) спортове с хвърляне или удар по топка над главата (n= 21) в представения материал показват явна тенденция за
адаптативни костни промени в
торзията при често наблюдаващата се увеличена външна ротация в раменната става при тях.
При 18 от тези рамена установихме увеличени стойности на
ретроторзията на раменната
кост с 3° до 9°.
ДИСКУСИЯ
Максималната външна ротация в раменната става при хвърляне достига от 160° до 178° (14,
15, 31). Повечето автори приемат, че повишената външна
ротация се дължи на промени в
ставната капсула и динамичните
стабилизиращи структури около
рамото вследствие хвърлянето
(7, 8, 14, 17, 22, 30, 32, 33). Дру-
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Фиг. 3

ги отдават тези изменения на
контрактура на задната ставна капсула и задната връзка на
ДГХЛ с преразтягане на предната капсула и стабилизиращите я
структури (28). Разликата спрямо симетричния крайник при отвеждане на мишницата от 90° и
повече се съобщава различно: 9°
в публикацията на Brown LP и съавт., 1988 (8), 14,5° при Bigliani LU
и съавт.,1997 (7). Ограничаване
на вътрешната ротация вероятно е резултат от увеличаване
стойностите за ретроторзия на
раменната кост или по-вероятно
от ретрахирането на задната
ставна капсула. Според Reagan
KM и съавт., 2002 (33) степента
на ограничаване на вътрешната
ротация приблизително отговаря на увеличението на външната
ротация, като в крайна сметка
общият обем на движение в доминантната ръка приблизително
отговаря на този на симетричната ръка.
Burkhart SS и съавт.,т20031 (9)
приемат, че ограничаването на
вътрешната ротация в раменната става в резултат на контрахирането на заднодисталния
сегмент от ставната капсула
(означено с абревиатурата GIRD
от първите букви на англоезичното Glenohumeral Internal Rotation
Deficitе) е в основата на патологичните промени, които настъпват в раменната става при спортистите “хвъргачи” и описват
т. нар. “патологична каскада”.
Като допустими за ограничаване на вътрешната ротация те
приемат стойности до 20° за доминантната ръка и до 10° за си8 
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метричната ръка. Концепцията
на O’Brien SJ и съавт., 1990 (29),
която характеризира анатомичното и функционалното устройство на “комплекса ДГХЛ” като
хамак, не работи при скъсени и
ретрахирани задни капсуларни
структури - при отведена 90°
мишница и максимална външна
ротация в раменната става контактното поле между раменната глава и cavitas glenoidalis
се измества назад и нагоре. Артроскопски това преместване
центъра на ротация, разположен
нормално в дисталната част на
cavitas glenoidalis в т. нар. “плешиво петно”, се визуализира директно. Като резултат големият туберкул също се премества
проксимално и назад, с което
се преустановява контактът
му със задногорния сегмент от
cavitas glenoidalis и прилежащия
сегмент от labrum glenoidale и
се увеличава арката на движение
на израстъка, т. е. ограничава се
възможността за развитие на
описания от Walch G и съавт.,
1992 (35) задногорен (или т. нар.
още “вътрешен”) impingement.
Същевременно изместването на
контактното поле между двете
ставни повърхности предизвиква
отпускане на преднодисталния
сегмент от ставната капсула, което благоприятства увеличаване външната ротация в рамото.
В този смисъл ние се съгласяваме
със становището на Halbrecht и
съавт., 1999 (18) и Burkhart SS и
съавт., 20032 (10), че предната
нестабилност не е задължителна
част от патологията на рамото
при “хвъргачите”. Споменатото

функционално удължаване на капсулата трябва да се разграничава
от стандартната предна нестабилност, резултат от разкъсване
на предната капсула и стабилизиращите мекотъканни структури при екстремната външна
ротация, довеждаща понякога
до сублуксация или пълна луксация в рамото. Както се споменава в литературата (9), това са
предимно спортисти в залеза на
кариерата си, при които ретрахираната задна ставна капсула с
ограничаване на вътрешната ротация и псевдолакситет на предната капсула може да допринесе
за травматична увреда на проксималния BLC. Анализът на проучваната от нас клинична серия
показва, че луксиране на рамото
или увреда на BLC при спортистите “хвъргачи” на възраст във
второ-трето десетилетие може
да възникне само след адекватна
на увредата травма, а не вследствие хронични микротравми,
типични за “хвърлящите” спортове. Независимо че още Walch G
и съавт., 1992 (35), отбелязват,
че вътрешният impingement не
трябва да се приема за патология, при застаряващи спортисти
“хвъргачи” значително увеличеният обем на външната ротация предизвиква многократно
повтарящо се усукване на мускулните влакна в ротаторния маншон с последващото им износване и скъсване (10). В проучвания
материал не сме наблюдавали
такива увреди поради младата
възраст на включените случаи.
Деротативната остеотомия на
раменната кост по Weber (36) за

увеличаване ретроторзията на
костта може да се приложи при
някои спортисти с перманентна
болка от задногорен impingement
/34/. Yoneda M и съавт., 2002
(37), предлагат отстраняване
на симптоматичната увреда на
Bennett с артроскопска процедура.

1. Увеличаване ретроторзия-

та на раменната кост е адаптативна промяна при спортистите хвъргачи, която позволява
увеличаване на външната ротация в раменната става. Същевременно дава възможност
на ставните повърхности на
раменната глава и гленоидалната ямка да запазят контакт
и при повишената външна ротация в ставата, като не допуска сублуксиране на ставата.

2. Повишената външна ротация в раменната става без
адаптативно увеличаване на
ретроторзията на раменната
кост допринася за развитието
на задногорния impingement на
раменната става.
3. Чрез деротативна остеотомия на раменната кост за
увеличаване
ретроторзията
на костта успешно се лекуват
спортисти с перманентна болка от задногорен impingement.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Късни резултати от
оперативното лечение на
руптурата на musculus
pectoralis mayor
Д-р Валентин Матев

РЕЗЮМЕ
За периода 1980 – 2007 г. в КСТО са оперирани 39 болни, от които 29 спортисти с травматична увреда на m. pectoralis major. От спортистите 23ма са от така наречените силови спортове (кулутуризъм, борба, вдигане
на тежести). Авторите създават алгоритъм за диагностика и терапевтично поведение при пациенти с такава травматична увреда. Това се налага от факта, първо, че скромният брой автори показават различия и
неясноти в начина на третиране на тези болни и, второ, от изискванията,
които поставят елитните спортисти за бързо и пълно възстановяване,
респективно възстановяване релефа на предната гръдна стена и формата
на мускула.

SUMMARY
Late results of the operative treatment of the rupture of musculus
pectorals mayor
In the period 1980-2007 we operated 39 patients with rupture of the pectoralis
mayor. 29 of them are professional athletes. The author shares with us the
operative technique and the postoperative treatment. The results of the treatment of
most of the patients are excellent or very good.
Twenty-tree of the athletes compete in so-called strength sports (body-building,
wrestling). The authors create an algorithm for diagnosing and therapeutic
behaviour with patients who have such traumatological damage.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Руптура на m. pectoralis major, елитни спортисти, оперативно възстановяване, алгоритъм за терапевтично поведение.
KEY WORDS: Pectoralis Mayor, Rupture, Operative Treatment.

Руптурата на големия гръден мускул е сравнително рядка
травма. Страданието е описано за пръв път от P. Patissier
през 1822 г. Във врьзка с големия опит при лечението на
тази травма в нашата клиника
ще се опитаме да предложим
алгоритъм за диагностика и
терапевтично поведение на
руптурата на големия гръден
мускул.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
За периода 1980 – 2007 г. в
Клиниката по спортна травматология и ортопедия са опeрирани 39 болни с руптура на m.
pectoralis major. От тях 29 са
спортисти. При анализа на
клиничния материал установихме, че през последните години почти изключително наши
пациенти са били културисти.
Считаме, че това се дължи найвероятно на прекомерната
10 
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употреба на анаболни стероиди и кортикостероидни препарати (по анамнестични данни). По спортове пациентите
се разделят така: вдигане на
тежести – 7, културизъм – 8,
борба – 8, академично гребане
– 2, ски – 1, и футбол – 2, акробатика – 1. 10 са били неспортисти. Почти всички пациенти
са били оперирани в първата
седмица след травмата. Двама
са оперирани на втория месец,
а един - 4 г. след руптурата. По
време на оперативната намеса сме намерили 12 лезии в областта на мускулно-сухожилната част, 6 в самата сухожилна
част, 6 руптури в мускулната
маса и 6 авулзии от костната
инсерция.
Мускулното, мускулно-сухожилното и сухожилно-сухожилното примостяване извършвахме с викрилови, респективно
дексонови шевове – П-образни,
тип Бънел, двойно кръстосани

и т. н. При реинсерциите сме
правили костни тунели, а при
застарелите увреди – пластични възстановявания.
РЕЗУЛТАТИ
За периода 1980-2007 г. в
Клиниката по спортна травматология и ортопедия са оперирани 39 души с руптура на
големия гръден мускул. От тях
29 са спортисти, като в преобладаващата си част те са
от т. нар. “силови спортове”.
След подробно снета анамнеза
установихме, че основна причина за травмата най-често е
екстремна “мускулна контракция”. Следоперативните резултати отчитахме като отлични - нормални движения без
болка и намалена мускулна сила;
добри – нормални и безболезнени движения, но с намалена мускулна сила, и незадоволителни
– затруднения в движенията,

подчертана болезненост и намалена мускулна сила. Функционалният резултат при 30 от
болните бе отличен и много
добър, като всички спортисти
(29 от 39-ма) оперирани се върнаха в активния спорт. При 9
от нашите болни резултатът
бе оценен като добьр или среден поради болезненост или намалена мускулна сила в пекторалния мускул. При 4-ма силата
не се възстанови напълно поради факта, че руптурите бяха
застарели.
ОБСЪЖДАНЕ
Травматичната руптура на
големия гръден мускул не е често срещано увреждане на опорно-двигателния апарат. През
последните години се наблюдава нарастване честотата на
увредата особено сред спортисти от така наречените
силови спортове. От нашата
група 23-ма са били състезатели по борба, вдигане на тежести и културизъм. Интересен
е фактът, че през последните
години почти всички наши пациенти са били културисти.
Ние считаме, че това се дължи
най-вероятно на злоупотреба с
приемането на анаболни стероиди и кортикостероиди (по
анамнестични данни). Наблюдаваме значително увеличение на
мускулната маса за сметка на
непромененото сухожилие. При
обзора на литературните данни много автори считат тази
руптура за голяма рядкост.
Jainlin съобщава за описани
към 1992 г. само 20 случая с тази
руптура. Scott; Wolfe 1992 г. докладват 12 болни с 14 руптури на
m. pectoralis major, сравняват
оперативното с неоперативното лечение и препоръчват
оперативното, особено при
активни спортисти.
Всички наши болни са се върнали средно 2 – 2,5 м. след операцията в активния спорт. Ние
препоръчваме след операцията
стриктна имобилизация за три

седмици с превръзка тип Дезо,
подсилена с гипсови бинтове.
Рехабилитационна програма с
цел увеличаване обема на движение в раменната става и
възстановяване на мускулната
сила. Peterson и Renstrom в тяхната “Sports injuries” препоръчват задължителна 4-седмична
имобилизация и програма за
възстановяване с много леки
тежести, която да започва не
по-рано от 6 – 8 седмици след
руптурата.
Във връзка с рядкото наблюдаване на тази травма в ежедневието се допускат редица
грешки както от диагностично
естество, така и при тяхното
лечебно третиране. Често в
ежедневната амбулаторна работа не се мисли за това страдание и се пропускат случаи с
такава увреда. Съществуват
и различия сред скромния брой
автори, които се занимават
с този проблем по отношение
на индикациите за оперативно лечение или консервативно
третиране. Всичко това ни
даде основание да създадем
един алгоритъм за точна диагностика на страданието и да
опредилим точните индикации
за оперативно лечение. Предлаганият от нас алгоритъм се
състои в следното:
1. Добре снета анамнеза
– внезапно настъпила болка в
горната част на раменния пояс.
Усещане за “изпукване” и “прищракване” в предната част на
гръдната стена.
2. Щателен клиничен преглед. Основни симптоми са кръвонасядането, подутината на
големия гръден мускул при контракция срещу съпротивление,
както и палпаторно доловимият дефект в предната аксиална гънка. Последният симптом
може да не бъде съвсем сигурен
белег за руптура, защото при
сухожилно-мускулна
руптура
и запазена фасциална обвивка
може да не се палпира такъв
дефект. Намалена чувствител-

ност в областта на рамото
и намалена сила при движения
срещу съпротивление.
3. Лечение:
а). Оперативното лечение
е задължително за активни
спортисти. Чрез него се възстановява напълно мускулната
сила. При културисти е особено важно да запазим релефа на
гръдната стена, както и формата на мускула. Не на последно място е и психологическият
фактор, понякога определящ за
състезателното самочувствие
на спортиста.
б). Неоперативното лечение е метод на избор при възрастни болни и руптури с голяма давност, както и при болни
с противопоказания за оперативно лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За периода 1980 – 2007 г. сме
оперирали в КСТО 39-ма болни с
руптура на големия гръден мускул, от които 29 спортисти.
Всички те са се върнали в големия спорт средно 2 – 2,5 месеца
след операцията. За първи път
през 1984-а на научен форум у нас
представихме този проблем.
Считаме, че имаме една от найголемите серии от болни в света с тази увреда. Създаденият
от нас алгоритъм прецизира диагностичните и точните индикации за оперативно лечение на
тази руптура.
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Лечение на пателарната
нестабилност
Д-р Максим Загоров

РЕЗЮМЕ
Лечението на пателарната нестабилност представлява актуален проблем в колянната хирургия. Нестабилността на капачката представлява
континуум от клинични изяви, които често отразяват различни степени
на анатомична дисплазия на колянната става и долния крайник. Съвременното лечение е базирано върху прецизна диагноза, добра рехабилитация,
възстановяване на нормалната пателофеморална кинематика, минимална
хирургична интервенция и прецизни индикации за индивидуално оперативно
лечение. Хирургичното лечение е насочено към корекция на индивидуалните
патобиомеханични характеристики на пателофеморалната става.

SUMMARY
Treatment of patellar instability
The treatment of patellar instability is a topical issue in knee surgery. The instability
of knee-cap is a continuum of clinical indications, which frequently reflect different
levels of anatomic displasia of the knee joint and the lower limb. Contemporary
treatment is based on precise diagnosis, proper rehabilitation, recovery of the normal
patel femoral kinematics, minimal surgical intervention and precise indications for
individual operative treatment. Surgical treatment is aimed at correction of the
individual patobiomechanical characteristics of the patel femoral joint.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: пателарна нестабилност, пателофеморална кинематика, оперативно лечение.
KEY WORDS: patellar instability, patel femoral kinematics, operative treatment.

Лечението на пателарната нестабилност представлява актуален
проблем в съвременната колянна
хирургия. Все още липсват достатъчно прецизирани индикации и
широко приет алгоритъм на хирургично лечение.
Пателофеморалната нестабилност обикновено се определя като
дислокация и/или сублуксация на
пателата и трябва ясно да бъде
отдиференцирана от синдрома на
предна колянна болка. Нестабилността на капачката представлява континуум от клинични изяви,
които често отразяват различни
степени на анатомична дисплазия
на колянната става и долния крайник. В болшинството от случаите,
на фона на индивидуалните патобиомеханични характеристики на пателофеморалната става, различен
по сила травматичен инцидент играе ролята на отключващ фактор,
като резултатът е индивидуално
клинично представяне (фиг.1).
Сред основните предразполагащи патобиомеханични фактори
за нестабилност на пателофемо12 
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Фиг. 1

ралната става са: трохлеарна дисплазия, патела алта, прекомерно
латерално килване на капачката и
изразена латеропозиция на туберозитас тибие, както и гену валгум
или рекурватум, увеличена анте-

верзия на бедрената шийка, увеличена външна ротация на тибията,
валгусна деформация на задния ходилен отдел, дисплазия на косата
част на мускул вастус медиалис и
хиперлакситет.
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Фиг. 2

Съвременният
диагностичен
подход включва поставянето на
прецизна диагноза при всеки индивидуален пациент, ясно разграничаване между болка и нестабилност
(които често се представят заедно), оценка на предразполагащите
и иницииращите нестабилността
фактори и обективизиране на нестабилността.
В клиничния преглед трябва да
се оценят появата на оплакванията, конфигурацията на долните
крайници, Q ъгълът, пателарното
плъзгане, килване и медио-латерална мобилност, наличен хиперлакситет, налични зони на болезненост,
крепитации, както и наличието на
позитивен apprehension sign, или т.
нар. “симптом на задържане”.
Като рутинно образно изследване прилагаме рентгеновите
графии във фасова, профилна и аксиална проекция, които ни дават
информация за налична пателофеморална дисплазия, височина на
пателата, конгруитет на пателофеморалната става и стоеж на
капачето в трохлеарната бразда
на бедрената кост при определени степени на флексия на колянната става.
Компютър-томографското изследване прилагаме при недостатъчна информация от конвенционалните рентгенови изображения

14 
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Фиг. 3

и за прецизно предоперативно планиране.
КТ дава възможност да се измери и показателят TT-TG, който
представлява отстоянието на дъното на трохлеарната бразда от
най-изпъкналата точка на туберозитас тибие и е обективна мярка
за латеропозицията на залавното
място на пателарното сухожилие
(фиг. 2).
Като последна диагностична
стъпка (и начална част от дефинитивната оперативна интервенция) използваме артроскопското
изследване на колянната става и в
частност плъзгането на капачето
в пателофеморалната става.
Лечението на пателарната нестабилност има за цел да
възстанови анатомията на пателофеморалната става, да редуцира или неутрализира влиянието на
предразполагащите фактори, да
отбремени зоните на съществуващи хондрални увреди в пателофеморалната става и да не натоварва налични безсимптомно увредени
хрущялни зони.
В преобладаващата част от случаите консервативното лечение е
метод на пръв избор. То акцентира върху контрола над болката и
вътреставния излив, заздравяване и стречинг на квадрицепсната
мускулатура, разтягане на стегна-

Фиг. 4

тите латерални структури, подобряване на проприорецепцията, заздравяване на външните ротатори
на бедрото, като може да включва
в себе си корективни превръзки и
функционално шиниране.
Оперативно лечение прилагаме
в определени случаи на остра луксация на пателата (с налични свободни остеохондрални фрагменти и т.
н.), при пациенти с обективизирана нестабилност и предразполагащи фактори след неуспех на достатъчно дълго и добре проведено
консервативно лечение, както и
при хирургично лекувани пациенти
с незадоволителен резултат.
Техниките за хирургично лечение на пателарната нестабилност
могат най-общо да се разделят на:
проксимални реалиниращи процедури, дистални реалиниращи процедури и комбинирани реалиниращи
операции.
ХИРУРГИЧНИ ОПЦИИ:
Латералното
освобождаване
(латерална
ретинакулотомия):
приложена изолирано, няма приложение в лечението на пателарната
нестабилност, но често е допълнителен компонент към проксимални
или дистални реалиниращи процедури.
При лакситет и недостатъч-

Фиг. 5

ност на проксималните структури,
ограничаващи латералната транслация на капачката и липса на изразена латеропозиция на туберозитас
тибие (Q ъгъл<20°, TT-TG < 20 mm), се
прилагат оперативни техники, ориентирани към възстановяване или
реконструиране на медиалния пателофеморален лигамент (MPFL). Дубликатурата или реконструкцията
на MPFL се прилагат изолирано при
случаи на посттравматична рецидивираща луксация и/или сублуксация на
пателата при млади, физически активни пациенти и често се прилага
в комбинация с дистални реалиниращи процедури (фиг. 3).
При нестабилност с изразено
латерално килване на пателата,
дисплазия на m. vastus med. оbliquus
(VMO) и липса на изразена латеропозиция на туберозитас тибие се
прилагат дистализация и латерализация на VMO. Много често тази
процедура се комбинира с дистални
реалиниращи екстензорния апарат
оперативни техники.
При тежко нарушение в алинацията на екстензорния апарат,
данни за изразена латеропозиция на
туберозитас тибие (ТТ-TG>20 мм),
нормална височина на пателата
(Insall-Salvati<1,2) и отсъствие на
тежки хондрални увреди на пателофеморалната става (Outerbridge I,
II) прилагаме медиализация на тубе-

розитас тибие чрез модифицирана
техника на Elmslie-Trillat при завършен костен растеж и съответно
чрез модифицирана операция на
Roux-Goldthwait при незавършен
такъв (фиг. 4).
Когато нестабилността се
дължи основно на наличието на
patella alta (липсва тежка степен
на трохлеарна дисплазия), прилагаме медиализация и дистализация на
туберозитас тибие, най-често в
комбинация с проксимална реалинация на екстензорния апарат.
При изразена латеропозиция на
залавното място на пателарното
сухожилие (ТТ-TG>20 мм) и хондрални лезии на пателата от III и IV ст.,
като допълнение към медиализацията на туберозитас тибие прилагаме вентрализация по техниката
на Maquet-Bandy.
Когато предоперативният анализ и планирането сочат тежко
нарушение в алинирането на екстензорния апарат с изразена латеропозиция на туберозитас тибие
и недостатъчност на пасивните
медиални стабилизатори на пателата, избираме оперативна техника,
комбинираща медиализация на туберозитас тибие с реконструкция или
друго възстановяване на медиалния
пателофеморален лигамент (фиг. 5).
При тежка степен на трохлеарна дисплазия (B, D по класификацията на H. Dejour и D.Dejour) основният обуславящ нестабилността
фактор следва да се коригира чрез
задълбочаваща трохлеарната бразда трохлеопластика.
За период от 3 години сме оперирали 38 пациенти на средна възраст
24 години (23 жени и 15 мъже) с рецидивираща луксация и/или сублуксация
на капачката, от които 6-ма са претърпели предишно незадоволително
хирургично лечение.
Честотата на рецидивна луксация в тази серия е 0%, а подобрението на функционалния резултат,
оценен чрез Kujala score, е 89 т. в
края на проследяването спрямо началните средно 54,5. Най-честото
усложнение сред нашите пациенти
бе дискомфорт над остеосинтезния материал.
ДИСКУСИЯ
Консервативното лечение на
острата пателарна дислокация
води до висок процент рецидиви или

до поява на болка и сублуксационни
феномени при дългосрочно проследяване (1). Медиалният пателофеморален лигамент осигурява до 60% от
силата, ограничаваща латералната
транслация на капачката. Възстановяването на MPFL в острата фаза не
води обаче до по-добър функционален резултат и не намалява риска от
рецидив на изкълчването (2). Реконструкцията на MPFL e оправдана от
анатомична и биомеханична гледна
точка, но предмет на обсъждане е
дали руптурата на този лигамент
е причина за изкълчването или следствие от него. Редица технически
въпроси , касаещи реконструкцията
на MPFL, също продължават да бъдат обсъждани. Техниката на ElmslieTrillat е добре изпитана и показва добри резултати в дългосрочен аспект
(3).
Комбинацията на тази техника
с реконструкция на MPFL постига
по-добри резултатаи в сравнение
с изолирана медиализация на туберозитас тибие в рандомизирано
проучване (4).
Въпреки добрите резултати,
постигнати от използваните от
нас хирургични техники, пателофеморалната нестабилност поставя
редица нерешени проблеми пред
коленните хирурзи. Съвременното
лечение е базирано върху прецизна
диагноза, добра рехабилитация,
възстановяване на нормалната пателофеморална кинематика, минимална хирургична интервенция и
прецизни индикации за индивидуално оперативно лечение. Високата
мотивираност на пациента е от
съществено значение за крайния успех на лечението.
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Възможности за генно
допингиране в спорта
Доц. д-р Петър Атанасов

РЕЗЮМЕ
Допингиращите вещества и методи са забранени за употреба, защото
носят рискове за човешкото здраве. Те могат да бъдат медикаменти, които са чужди на човешкия организъм, или биологично активни вещества,
които имат голямо значение за регулирането на метаболизма (тестостерона), хормона на растежа, ЕРО (еритропоетин). Като терапевтични
средства в клиничната медицина се използват инхибитори на миостатина или на ароматазата. Същите субстанции се използват като допингиращи средства в спорта. През последните години WADA въведе забрана за
използване на генен допинг, който като манипулация върху човешкия геном
използва последните постижения на рекомбинантните ДНК технологии.

SUMMARY
Opportunities for gene doping in sport
Doping substances and methods are prohibited for use, because they pose risks
for the human health. They could be medicines, which are not natural to the human
body, or biologically active substances, which are important for the regulation of the
metabolism (testosterone), the hormone of growth, ERO (erythropoietin). Inhibitors
of myostatin or aromatase are being used as therapeutical methods in clinical
medicine. The same substances are being used in doping agents in sport. In
recent years WADA has banned the use of gene doping, which in its form as
manipulation of the human genome uses the most contemporary achievements of
the recombinative DNA technologies.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Допинг, миостатин, ароматаза, рекомбинантни ДНК технологии.
KEY WORDS: Doping, myostatin, aromatase, recombinative DNA technologies.

Допингиращите вещества
в преобладаващата си част
са чужди за човешкия организъм. Те не са негова съставна
част. Почти всички допингиращи вещества са лекарства,
които се прилагат на болни
хора. В спортната практика
с цел допингиране може да се
използва основното действие
на медикамента или някои от
неговите странични ефекти.
Такива са бета блокерите, диуретиците, бета агонистите
и др.
Разбира се, като допинг могат да се използват и характерни за човешкия организъм
органични съединения като
хормони или белтъци със специфично действие. Пример за
това са тестостеронът, хормонът на растежа, инсулинът,
гонадотропните
хормони,
еритропоетинът.
Системното използване на
допингиращи субстанции, и
16 
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то в големи количества, носи
категорични рискове за здравето на отделния индивид, а
от друга страна е опит за измама на съперника.
От 2008 г. в списъка на
WADA бяха вкарани две нови
групи забранени субстанции –
инхибитори на миостатина и
инхибитори на ароматазата.
Миостатинът е специфичен
белтък от групата на трансформиращи
развитието
ефектори, които регулират
ембрионалното развитие. Той
влиза в така нареченото TGF-β
семейство. Миостатинът е
фактор, който участва в диференциацията на клетките.
Във възрастните индивиди
той поддържа така наречената тъканна хомеостаза.
Миостатинът се експресира в мускулните клетки на
скелетната мускулатура като
завършен гликопротеин. Впоследствие той се секретира

в кръвната плазма и лимфата.
Неговата основна функция е
да потиска синтезата на основните съкратителни миофибриларни белтъци актин
и миозин, като инхибира сателитните стволови клетки.
По този начин той участва
в естествените процеси на
апоптоза.
Миостатинът е локализиран в дългото рамо на втора
хромозома (2q 32.3). Той има
няколко полиморфизма, които
имат различно отношение
към синтеза на мускулни белтъци.
Всички инхибитори на миостатина могат да доведат
до разрастване на мускулната
маса. По тази причина веществата от тази група могат
да имат клинично значение,
тъй като се използват за лечение на мускулни дистрофии.
Ефектите на инхибиторите
на миостатина могат да се

използват освен в спорта и в
селскостопанската практика.
С общото име ароматаза
се определя ензимен комплекс,
който редуцира кетогрупата
на тестостерона до хидроксилна група, като превръща
мъжкия полов хормон в женски
полов хормон.
Очевидно използването на
подобни инхибитори в спортната практика цели увеличаване на мускулната маса.
Проява на заблуда и незнание е внушението, че без допинг не може да се постигнат
най-високите върхове в спорта - олимпийски и световни
титли. Без наличието на определени генетично заложени характеристики никакъв допинг
не може да осигури подобни
успехи.
Отдавна са доказани тежките последствия за човешкото
здраве вследствие употребата на допингиращи вещества
от всички групи. Без съмнение
такива вредни ефекти биха
имали и инхибиторите от
двете групи. Макар и ненапълно изследвани, инхибиторите
на миостатина биха довели до
несъразмерно нарастване на
мускулната маса, което няма
да съответства на размерите и теглото на скелета, на
ударния обем на сърцето и на
част от функциите на черния
дроб.
През 2004 г. В Германия се
ражда дете от майка спринтьорка с дефектен ген на миостатина. Мускулната маса
на детето на възраст шест
месеца отговаря на дете, чиято възраст би била 5 - 6 години. Днес все още не може да
се каже какви са дълготрайните ефекти на този генетичен
дефект. Редица треньори,
научавайки за този феномен,
разчитат на бъдещи нетерапевтични намеси в човешкия
геном, които могат да бъдат
използвани за постигане на невиждани спортни резултати.
Научните постижения от

последното десетилетие вече
са в състояние да манипулират
и човешкия геном. С методите на ДНК рекомбинантните
технологии могат да бъдат
вкарвани гени в животински
еукариотни клетки. Тези методи вече намират приложение в селското стопанство
кокто в растениевъдството,
така и в животновъдството.
Също така тези модерни методики се използват в медицинската практика за синтез

на медикаменти като хепатитни ваксини, инсулин и др.
Поради тази причина през
2008 г. WADA реши да включи
в списъка на забранените субстанции и методи и забраната за използване на генен допинг.
До този момент са открити над 120 гена в различните хромозоми, които имат
отношение към физическите
качества. Това стана благодарение на приключване на
Медицина и Спорт
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работата по дешифрирането
на човешкия геном, която продължи около петнадесет години и приключи през 2003 г.
Въпреки тези постижения
съществува забрана за манипулиране на човешкия геном,
приета на различни научни форуми, дори на сесии на ООН.
ДНК
рекомбинантните
технологии включват няколко
етапа, като могат да се приложат и за целите на генното
допингиране. За целта се из18 
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ползват плазмидни вектори, с
които може да се клонира съответен еукариотен ген (фиг.
1). Плазмидите са кръгови ДНК
молекули, с малък нуклеотиден
състав, които могат да се
прехвърлят от една клетка в
друга. За да се извърши този
процес, плазмидите трябва да
притежават съответни гени.
В плазмида може да се включи
комплементарна ДНК (к. ДНК),
отговаряща на гена, който
трябва да бъде прехвърлен. За

синтеза на к. ДНК се използва
първоначално за матрица информационна РНК (и. РНК) и вирусна обратна транскриптаза
(фиг. 2). В следващия етап изолираният ген като к. ДНК се
включва в плазмида (фиг. 3) и
по-нататък се осъществява
включването му в генома на
друга еукариотна клетка (1).
Все още няма сигурни
данни за спортисти, на които
да са извършени промени на
определени гени или на сегменти от гени. Независимо от
това WADA обмисля сериозни
мерки, които да не позволят
използването на генен допинг
при здрави хора.За да няма възражения за нарушаване на личните права, се предлагат промени в наказателното право,
осигуряващи при състезание
взимането на кръвни проби
или биопсии (мускулна) за определяне на промени в дадени
гени, без това да се смята за
нарушение на човешките права.
Както беше отбелязано,
много гени се използват през
последните години като генетични маркери, определящи
качества като сила, бързина,
издръжливост. Така например
ACTN3 е локализиран в дългото рамо на единадесета
хромозома – 11q 13q 14q и експресира специфичен белтък,
изграждащ Z линиите на саркомерите в миофибрилите.
Отдавна е установено, че
генът има три полиморфизма, означени като RR, RX, XX.
RR генотипът включва дивия
R алел, а генът XX - мутиралия X алел. През последните
десет години (3, 6, 7) научни
изследвания са доказали, че генотипът RR определя изявата на качествата бързина и
сила както в спорта, така и
в живота, докато генотипът
XX дефинира на качеството
издръжливост. При мутиралия алел съществува липса на
белтък α- актинин 3 в мускулните влакна от тип II В. Този

Дете, родено с дефектен ген на миостатина. Снимката е на 6-месечно бебе,
което изглежда като 5- 6-годишно дете.

дефект се дължи на мутация,
в резултат на която се е получила еднонуклеотидна замяна
на цитозин с тимин в нуклеотидно място 577, намиращо
се в 16-и екзон. В резултат на
тази промяна се получава кодираща тройка не за аминокиселината аргинин, а за стоп
кодон. С това се прекратява
синтезът на полипептидната
верига на α-актинин 3. При
такъв генетичен дефект не
се появява патология, защото
α-актинин 2 компенсира липсата на α-актинин 3 (4, 5).
Около 18% от населението
на Европа е хомозиготно по
отношение на мутиралия алeл
ХХ. В Африканския континент
ХХ е под 10%.
В спортната практика
като генетични маркери намират приложение и гените ACE (кодиращ angiotensin
converting enzyme), AMPD1 (кодиращ adenosin monophosphat
deaminase), използвани за определяне на скоростно силовите качества, или генът
PPAR, определящ обмяната на
глюкозата и мастните киселини, свързани с качеството
издръжливост. Този ген отго-

варя за синтеза на транскрипционни фактори от групата
на ген регулаторите. (2).
Научните постижения дават възможност за намеса в
генома и с неморална цел. Могат да бъдат повлияни определени ензими от метаболизма
или да се активира свръхсинтез на мускулни белтъци (инхибитори на миостатина,
инхибитори на ароматазата)
(фиг. 4). В настоящия момент
не може да се каже какви рискове за здравето на човека
носят подобни манипулации.
Използването на генетични
маркери по-скоро трябва да се
прилага в спорта като средство за подбор, насочващо индивидите към спорта, който
е най-подходящ за тяхната
генетична характеристика.
Човекът като биологичен вид
е постигнал границата на физическите си възможности в
спорта. Спортът е социално
и политическо явление и не
трябва заради неговата комерсиализация
злоумишлени
намерения да доведат до рискове, свързани с намаляване
на генетичния потенциал на
човешката цивилизация.
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Преумора и
претренираност
във футбола
Проф. д-р Вихрен Бачев

РЕЗЮМЕ
Преумората и претренираността са състояния, които са емпирично познати отдавна. Приема се, че те са една от водещите причини за слаби
спортни постижения и травматизъм. Приоритетно изясняване на същността на двете понятия във футбола не е направено. От друга страна
характеристиките на двигателната активност по време на футболен
мач и тренировка недвусмислено очертават играта като обективно рискова по отношение възникването на твърде голяма, прекалена умора.
В тази връзка в статията се прави опит за комплексно систематизиране
на показатели, които са индикатори и могат да служат за превенция на
преумората и претренираността. Стига се до извода, че ефективното
управление на тренировъчния процес във футбола се нуждае както от
методологична, така и количествено определена система за контрол на
двете крайно неблагоприятни състояния.

SUMMARY
Over fatigue and overtraining in football
Over fatigue and overtraining are conditions, which have been empirically known
for years. It is considered that they are among the most important reasons for
bad performance and traumatism. Priority clarification of the essence of these two
notions in football has not been done yet. On the other hand, the characteristics of
the locomotive activity during a football match and training unambiguously outline
the game as an objectively risky considering the rise of great over fatigue.
In this respect in this article an attempt is made for complex systemization of
the indexes that indicate and assist the prevention of fatigue and overtraining. A
conclusion is reached that for the effective management of the training process
in football both methodological and quantitative systems for control of these two
unfavourable conditions are needed.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: преумора; претренираност; характеристика на понятията; симптоми при възникването.
KEY WORDS: over fatigue; overtraining; characteristics overtraining syndromes.

ВЪВЕДЕНИЕ
Темата, която представяме, реално съществува от времето, когато човек започва да се занимава със
спорт.
Неизвестно защо, тя не се разглежда като приоритетна, независимо че
априори винаги се посочва като една
от основните причини за неуспешни
спортни постижения и травматизъм.
Дори и сега, когато анализираме съдържанието на най-съвременни
учебници и методологични трудове в
областта на спортната тренировка,
откриваме в тяхното съдържание частична характеристика на преумората
и претренираността. (Желязков, Цв.,
Д. Дашева (2006) - “Теория на спортната тренировка” (учебник), изд. “Гера
арт”, София; Кръстев Л. (2005) - “Кондиционна тренировка на елитни футболисти“, изд.”Бинс”, София; Reilly T.,
A. Williams (2003) -”Science and Soccer”
(Second
Edition),
publ.“Routledge”,
London and New York; Фурнаджиев В.,
20 
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И. Абаджиев (2003) – “Основи на подготовката на елитни и подрастващи
спортисти”, изд. ”Тип-топ прес”, София; Бъчваров М. (1999) – “Футбол – интегрална физическа кондиция, С.).
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОНЯТИЯТА
Независимо от посочените факти
се срещат източници, които характерезират и изясняват същността на
понятията.
Един от тях е “Български тълковен
речник” – (2004), от авторски колектив с ръководител акад. Л. Андрейчин
(четвърто издание, допълнено и преработено от Д. Попов), изд. “Наука и
изкуство”, София.
 Умора – отпадане на сили, изтощение, слабост след дълга и тежка
работа; *уморен – обзет от умора;
отпаднал, отслабнал, изтощен, изнурен. - (стр. 1003).
 Преумора – твърде голяма,
прекалена умора; * преуморен – премного уморен; * преуморявам – твърде,
прекалено много уморявам - (стр. 747);
М. Бъчваров (1999) пише, че “в такива

случаи футболистът няма желание за
тренировка, сънят и апетитът му
се влошават, бързо се уморява и е раздразнителен по време на тренировка”
(стр. 15).
 Тренирам – чрез системни,
методични упражнения подготвям
някого, създавам у някого определени
умения, навици, способности за извършване на определена работа, дейност; *
трениран – който има добър тренинг,
придобил е опитност и издръжливост
в резултат на тренировки (стр. 981).
 Претрениран – не е записано
такова понятие.
 Претоварвам, претоваря - товаря се над мярката, работя прекалено, повече от нормалното. (Ще си претовариш сърцето.) (стр. 746).
Изследването на чужди източници
също дава полезна информация. Какво
откриваме?
Оvertraining (претренираност) overtraining syndrome (синдром на претренираност), overwork, overreaching,
overstraining,
staleness,
burnout,
overstress, over fatigue (преумора), over
loading (пренатоварване).
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Definition
(дефиниция):
An
accumulation of training and non training
stress, resulting in short or long – term
decrement in performance capacity. (Акумулиране на тренировъчен и нетренировъчен стресс, рефлектиращо в краткосрочен или дълготраен план върху
съществено намаляване на състезателния капацитет и изява на състезателя.)
It related with or without physiological and
psychological signs and symptoms. (Това се
свързва или не с физиологични и психологически симптоми.) There restoration
of performance capacity may take several
weeks or months. (Тяхното възстановяване и възстановяването на състезателния капацитет може да продължи
от няколко седмици до няколко месеца.)
(Richard K. and all - 1998 )
Съвместими ли са анализираните
понятия със съвременния футбол?
Ще потърсим възможните отговори чрез характеристика на някои
основни показатели, разкриващи същността на играта и изискванията към
участващите в нея футболисти.
Започваме с преминаваните метри
и километри в един футболен мач.
Съвременните изследователски
апаратурни методи позволяват
това да се установи много коректно, в пълни детайли и разновидности
на двигателна активност. На фиг. 1
е представен пример за един от десетките специализирани софтуерни
продукти (фиг. 1).
Резултатите относно преминатите метри в една футболна среща
са ясни. Средно 10-12 хил. м от елитен
професионален футболист.
Съществено важно е при анализа
да се посочи какви са характеристиките на измерените метри. В тази
насока ще си позволим да припомним
една таблица от предишна наша публикация. (Таблица 1)
От таблицата и изследванията на
много автори (Reilly и Thomas - 11,2%;
Withers et all - 18,8%; Mayhew and Wenger
- 11,3%; Yamanaka et all - 7-10% и др.) е видно, че процентното съотношение на
спринтовото бягане от общия обем
във времето се запазва в диапазона 10
-12%.
СЛЕДВАТ НЯКОЛКО ЛОГИЧНИ
АРИТМЕТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ
Изминавано разстояние в един мач
от един футболист → 10 – 12 км; 10%
от тях са спринтове, което означава
над 1000 м спринтово бягане.
За една година елитните професи22 

Медицина и Спорт

Фиг. 1

онални футболисти от първата лига
на Англия изиграват: 46 мача в лигата
+ 14 – 16 мача от двете купи + 10 – 12
мача от Шампионска лига + 8 – 10 мача
с национални отбори на Англия +12 – 16
контролни срещи, т. е. 90 – 100 мача за
година; х 1000 м → 90-100 000 м, или 90 –
100 км спринтово бягане!
Дори ако един футболист играе в
50 -60% от срещите, установяваме, че
това са състезателни натоварвания с
много висока интензивност!
При професионални футболисти,
играещи в първенствата на Германия,
Италия, Франция, Испания, стойностите са по-ниски с 20 -30 км, но отново
достатъчно впечатляващи.
За България данните са по-различни, но в съответствие с формираната
тенденция.
Ще допълним представената характеристика на двигателните действия
и с резултати от изследвания на максималната относителна кислородна
консумация (VO2 макс мл/кг-1/мин-1) при
професионални футболисти.
 Професионални шведски футболисти членове на националния отбор
- 58,6 (от 50-до69 мл/кг-1/мин-1). (1970
- Astrand; Rodahl – (1986) цитират изследвания на Agnevik).
 Северноамерикански футболисти – професионалисти мъже - 58,4
мл/кг-1/мин-1. (1976 – Raven; Gettman;
Pollock; Cooper).
 Елитни
унгарски
футболисти – 62.7 + 5.2 мл/кг-1/мин-1.(1991 –
Malomsoki).

 Елитни португалски футболисти – крайни защитници – 62.1 мл/кг-1/
мин-1; халфове – 61.9 мл/кг-1/мин - 1; нападатели – 60.6 мл/кг-1/мин -1 ; вратари
– 52.7 мл/кг-1/мин - 1; централни защитници – 54.8 мл/кг-1/мин - 1; (1991 – Puga;
Ramos; Agostinho; Lomba).
 Елитни хърватски футболисти- 52.07 + 10.71 мл/кг-1/мин.-1. (2001 –
Matkovic; Jankovic; Heimer).
 Елитни датски футболисти - 58.3
+ 01 мл/кг-1/мин - 1 (56.3 – 61.1 мл/кг-1/мин
-1). (2003 – Bangabo; Krustrup; Mohr).
 Елитни жени футболистки от
датския национален отбор – 57.6 мл/
кг-1/мин - 1 (от 51.5 – 63.8 мл/кг-1/мин 1). (1991 – Jensen; Larsson).
 Футболистки от Чехия - 53.9 +
5.7 мл/кг-1/мин - 1. (2003 – Bunc; Psotta).
Систематезирането на посочените по-горе обективно установени
факти показва, че:
 Активно включените в тренировъчен и състезателен процес професионални футболисти понасят изключителни по своя обем и интензивност
двигателни и функционални натоварвания.
 Към тях логично трябва да се
прибавят максималните стресови въздействия с психологическа и емоционална същност.
 Като обобщен резултат са налице комплекс от фактори, които могат да доведат до преумора и претренираност.
Последствията от това са на първо място травми на опорно-двигател-

Tабл. 1

ния апарат, сериозни (в отделни случаи
необратими) увреждания на сърдечносъдовата система и нерядко личностни и социални кризи.
КАК ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ТЕЗИ
НЕГАТИВНИ СЪСТОЯНИЯ?
Необходимо е първо ясно дефиниране на симптомите за преумора и претренираност, а след това – оперативен,
текущ и етапен контрол (измерване и
оценка) на тяхното състояние.
Факторите
и
симптомите
(Symptoms) могат да се обединят в няколко групи:
спортно–педагогически-Sport
pedagogical
биомеханични-Biomechanical
физиологични-Physiological
психологични-Psychological
биохимични-Biochemical
на имунната система-Immunological
КРАТКАТА ИМ ХАРАКТЕРИСТИКА
Е СЛЕДНАТА:
Спортно-педагогически: видимо
намаляване на двигателната активност; невъзможност да се изпълняват
очаквани постижения и спортно-състезателна изява; намаляване на поносимостта към различни видове натоварвания.
Sport pedagogical - Decreased
performance; Inability to meet previously
attained performance standards or criteria;
Reduced toleration of loading.
Биомеханични: загуба на координа-

ция (разкоординираност);
Намаляване на амплитудата при
изпълнения на движения;
Трудно овладяване и неефективна
игра с футболната топка.
Biomechanical - Loss of coordination;
Decreased efficiency or amplitude of
movement.
Физиологични Physiological
 Удължен период на функционално възстановяване. - Recovery
prolonged.
 Съществено намаляване на
мускулната сила и максималната работна мощност. - Decreased muscular
strength and maximum work capacity.
 Увеличаване на разликата
между стойностите на пулсовата
честота в положение легнал и при изправяне. - Increased difference between
lying and standing heart rate.
 Необичайни промени между
стойностите на пулсовата честота
в покой, при двигателни упражнения
и в периоди на възстановяване. Changes in heart rate at rest, exercise and
recovery.
 Съществени промени в стойностите на кръвното налягане. Changes in blood pressure.
 Отклонения от нормалните
характеристики на Т вълната на ЕКГ
запис. - Abnormal T wave pattern in ECG.
 Увеличаване на кислородната
консумация, вентилация и стойности
на пулсовата честота при субмаксимални физически натоварвания. Increased oxygen consumption, ventilation

and heart rate at sub maximal workloads.
 Постоянно чувство за жажда.
- Feels thirsty.
 Чувство за хронична умора. Chronic fatigue.
 Периодично главоболие. Headaches.
 Мускулен дискомфорт. - Muscle
damage.
Психологични Psychological
Загуба на апетит. - Loss of
appetite.
Депресивни чувства. - Feelings of
depression.
Цялостна апатия. - General apathy.
Емоционална нестабилност. Emotional instability.
Затруднена концентрация при
натоварване и тренировка
Difficulty in concentrating at work and
training.
Страх от състезания. - Fear of
competition.
Личностна промяна. - Changes in
personality.
Намалени възможности за съсредоточаване и концентрация - Decreased
ability to narrow concentration.
Повишена чуствителност и признаци за емоционален стрес. - Sensitive
to environmental and emotional stress.
Намаляване на възможностите за
приемане и обработка на голям обем
от информация. - Decreased capacity to
deal with large amounts of information.
Биохимични Biochemical
 Отрицателен нитрогенен баМедицина и Спорт
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 Повишаване на нивото на кортизол и кетостероиди в урината. Elevated cortisol levels and ketosteroids in
urine.
 иско ниво на свободен тестостерон. - Low free testosterone.
 Увеличаване на серумния хормон, свързващ глобулина. - Increased
serum hormone binding globulin.

ланс. - Negative nitrogen balance.
 Намалена функция на хипоталамуса. - Hypothalamic dysfunction.
 Полегати (спокойни) криви на
гликолитичния толеранс. - Flat glucose
tolerance curves.
 Намалена концентрация на гликоген в мускулите. - Depressed muscle
glycogen concentration.
 Намаляване на минерали в костите. - Decreased bone mineral content.
 Намаляване на хемоглобина, серумното желязо, серумния феритин. Decreased hemoglobin, serum iron, serum
ferritin.
 Увеличаване
на
концентрацията на уреа. - Increased urea
concentration.

Имунна система Immunological
 Чувство за “безтегловност”,
”летене” и болнична замаяност. – Fly
like illnesses.
 Неоправдана и дискомфортна
повишена температура. - Unconfirmed
glandular fever.
 Целодневно чувство за студ и
треперене. - One day colds.
 Намаляване на функционалната активност на неотрофила и
на тоталната бройка лимфоцити. Decreased functional activity of neutrophils
and total lymphocyte counts.
 Чести бактериални инфекции.
- Bacterial infection.
 Постоянно активиране на херпеси и вирусни инфекции. - Reactivation
of herpes viral infection.
 Достоверни промени в съотношенията между лимфоцитните
разновидности CD4: CD8. - Significant in
CD4 :CD8 lymphocytes variations
В ОБОБЩЕНИЕ
Представената, дори и кратка,
характеристика на факторите и
симптомите за преумора и претренираност, измерването и оценките

на моментното им състояние показват едната страна от възможности за тяхното предотвратяване.
Другата се отнася до изясняване
на причините, водещи до появата на
двете. Могат да се посочат редица
– лошо физикално и медакаментозно
възстановяване; нерационално хранене; нецелесъобразни диета; влияние на
различни социални и икономически фактори.
Несъмнено водещата причина,
свързана с ефективна профилактика,
логично се отнася до научнообоснованото дългосрочно и оперативно планиране и управление на тренировъчния
процес.
Към написаното допълваме и няколко извода :
 Установява се, че в специализираната литература не е отделено достатъчно внимание на проблемите за
преумората и претренираността във
футбола.
 Обективно регистрираните стойности на показатели за
състезателните натоварвания
характеризират
футболната
игра като подчертано рискова за
възникване на двете негативни
състояния.
 Ефективното управление на
спортната подготовка във футбола
се нуждае както от методологична,
така и от количествено определена
система от критерии за контрол
на преумората и претренираността.
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ÍÀÓ×ÍÎ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÅ Ñ ÃÎËßÌ ÅÔÅÊÒ
Витарго е патентован въглехидрат с уникални качества, специално предназначен за елитни атлети.
Зарежда мускулите с гликоген, който
представлява достъпна форма на
енергия. Съдържа въглехидрати с
по-дълга верига от обичайните въглехидратни напитки като структурата на молекулата наподобява тази на
гликогена.
Витарго е клинически изследван
в института Каролинска в Стокхолм

и сравнен с другите „обикновени”
спортни напитки.
Резултатът показва, че Витарго
70% по-бързо възстановява гликогена в мускулите и 80% по бързо напуска стомаха сравнен с нормалните
полимери на глюкозата.
За атлетите това означава по-бързо възстановяване, без подуване на
стомаха, с попълване на гликогеновите запаси по най-бързия и ефективен начин.
За да запазим ефекта на Витарго е
важно да не се смесва витарго с на-

питките съдържащи глюкоза, фруктоза или малтодекстрин. Продуктите от
линията Витарго не съдържат захар.
Изследвания проведени в Германия показват, че смес от витарго и
креатин монохидрат повишава мускулната сила и повишава теглото
по-бързо от обичайният микс въглехидрати с креатин.

МУСКУЛНА МАСА
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ВЪГЛЕХИДРАТНИ
СУПЛЕМЕНТИ

ЗА ПОВИШЕНА СИЛА
И ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Vitargo Gainers Gold

V
Vitargo
Carboloader / + Electrolyte
/ PURE Vitargo

Vitargo + Creatine
tine

У
Уникалните
качества на Витарго ви
д
дават възможност да достигнете максималните нива на екстремно натоварване както в състезанията, така и
в залата.
Положителните ефекти на Витарго са
д
добре документирани. Стига лесно до
мускулите за разлика от другите обичайни комбинации от въглехидрати.
Витарго възстановява изразходваните
гликогенови запаси 70% по-бързо.
Витарго може да се достави без допълнителни овкусители и без минерали. Витарго не съдържа захар.
Vitargo Carboloader (портокал), 75 г пакет, 2 kг опаковка.
Без прибавени минерали.
Vitargo+Electrolyte (лимон и розов
грейпфрут), 70 г пакет, 2 kг опаковка.
С прибавени
прибаве минерали.
Vitargo
V
Vi
targo PURE Vitargo
(натурал
(натурален) 2 kг опако
ковка.
Бе
Без минерали и
ов
овкусители.

Комбинацията е
ивособено ефективна понеже Витарго помага
за транспорта
на креатина в
мускулите
и
по този начин
н
увеличава из-дръжливостта
а
и скъсява вре-мето за възста-новяване.

Какво е Витарго?

За покачване на
мускулна маса и
възстановяване.
Оптимизирана
въглехидратнопротеинова комбинация от първокласен протеин
(суроватъчен протеин, млечен про-теин изолат, пеп-тиди глутамин и алфа-лактоалбумин)
и витарго.
Vitargo® Gainers Gold помага на организма по най-ефективния начин,
предпазвайки го от инфекции и претрениране.
Употребява се веднага след тренировка като възстановителна напитка или между отделните приеми на
храна за допълнителна енергия през
деня.
Съотношението витарго-протеин е
1:2. Не съдържа захар.
Опаковка от 2 кг, вкус шоколад и
ягода.

Тази комбинация прави мускулите
по-силни и експлозивни. Проучвания правени в Германия показват
повишаване на силата, мускулната маса и обема на мускулите
при използване на тази формула.
Съотношението е 100 г Витарго на
8,75 г чист креатин, без добавка на
захар.
Витарго + креатин за горещ климат
– с добавка на минерали.
Опаковки от 2 кг.
Сравнение между Креатин и Витарго+Креатин

Зареждане на мускулите с енергия

6,2 кг

70% по-бързо
Малтодекстрин
Декстроза

Средно молекулно тегло
на въглехидратите:
Витарго
500 000 – 700 000
Малтодекстрин 1000 – 10 000
Декстроза
180

Публикации: 1. K. Piehl Aulin, K. Söderlund , E. Hultman, Muscle glycogen resynthesis rate in humans after supplementation
of drinks containing carbohydrates with low and high molecular masses (Vitargo). Eur J Appl. Physiol. 81:346-351, 2000.
2. K. Piehl Aulin, K. Söderlund et al. Improved gastric emptying rate in humans of a unique glucose polymer (Vitargo).
Scand J Gastroenterol 2000;35:1143-1149. 3. Building Muscles through Science, Magazine No. 6 2002.
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3,8 кг
2,1 кг
Креатин
Монохидрат
Атлет 1

Креатин
+
Витарго

Креатин
+
Декстроза

Атлет 2

Атлет 3

3-седмично сравнително проучване между
различните комбинации Креатин
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Неврокардиологичният
синдром “хронична умора”
Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева

РЕЗЮМЕ
Разглежда се синдромът на хроничната умора, характеризиращ се с нарушения на паметта и възможността за концентрация, отпадналост
след усилия, невъзстановителен сън, гърлобол, болезнена лимфаденопатия,
миалгия, артралгия, главоболие. Когнитивните промени и манифестната
умора са водещите болестни прояви. Акцентира се на етиопатогенезата
на това рядко срещано заболяване – наличие на хронична инфекция, нарушения в имунитета, намалена двигателна активност, прогресираща дизавтономия. Засяга се и лечението, като се заключава, че вероятно индивидуалните нарушения в автономната нервна регулация ще покажат начините
и методите за активно лечение.

SUMMARY
Neurocardiological chronic fatigue syndrome
There is chronic fatigue syndrome scrutinized, that is characterized with memory
violation and possibility for concentration, declining after efforts, not recuperating
sleep, throat pain, painful lymphydenopatie, mialgis, artralgis, headache. The
cognitive changes and the manifest fatigue are leading disease symptoms. It
is accented to the etiophatogenesis of this rarely meted trouble – presence of
chronic infection, immunity violations, decreasing motion activity, progressive going
disautonomy. The treatment is touching, concluding, that probably the individual
violations in autonomous nerve regulation will show the mode and the methods
for active treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдромът хронична умора, етиопатогенеза, клиника, лечение.
KEY WORDS: chronic fatigue syndrome, etiophatogenesis, clinic, treatment.

Синдромът на хроничната умора се характеризира с необяснима
умора и намалена работоспособност, траещи поне 6 месеца, неповлияващи се от почивка и сякаш
без конкретни причини за появяването им (5, 8, 13). Установяват се
още нарушения на паметта и възможността за концентрация, гърлобол, болезнена лимфаденопатия,
миалгия, артралгия, главоболие,
невъзстановителен сън, отпадналост след умствено и физическо
усилие. Много от болните имат
неспокоен сън, често изпадат в
депресия, имат страхови изживявания – налице са афективни промени (1). Водещите клинични симптоми са когнитивните промени и
изявената умора. Синдромът на
хроничната умора е рядко заболяване и недостатъчно проучен
от гледна точка на географското
рапределение (5). Въпреки многобройните проучвания, които се
направиха през последните годи26 
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ни, не се откри инфекциозна причина, свързана с географски различия или сезонност. Установено е,
че синдромът е по-рядко срещан в
малцинствените групи и че жените страдат 2-3 пъти по-често от
мъжете. Повече се засягат младите и хората на средна възраст. За
САЩ се предполага честота 10 до
1000 заболели от синдрома на хроничната умора на 100 000 души население (17, 18). Изследвания в четири града на САЩ установяват
честота между 200 и 250 случая на
100 000 население.
Хипотезите, даващи етиопатогеничното обясненние на това
неясно заболяване, са многобройни. Едно от предположенията е
свързано с наличие на хронична
инфекция. Задълбочените проучвания обаче отхвърлиха тази
възможност (9). Съществуват
предположения, че се касае за нарушение на имунитета. Въпреки че
някои данни действително показ-

ват отклонения в някои имунни
показатели сред пациентите със
синдрома на хроничната умора,
имунните нарушения не могат да
се приемат като главна причина
за синдрома (10).
Немалка част от пациентите са физически неактивни и детренирани. Както е известно,
движението е основен елемент
на действието, а действията са
основен елемент на дейността.
Действието е движение или поредица от движения, посредством
които се осъществява някаква
цел. Дейността е по-комплексна
проява с по-определена крайна
цел.
Движенията не са проява единствено на опорно-двигателния
апарат, а на организма като цяло
при водещата, координираща и
регулираща роля на централната
нервна система.
При дразнене на екстеро- и
проприорецепторите дразнене-

то, трансформирано в нервно
възбуждане, се занася по аферентен път в съответния център в
кората на главния мозък. Центърът се възбужда към дейност. В
него възникват нервни импулси,
които по еферентен път отиват на мястото на дразненето.
Това възбуждане на нервните
центрове към дейност включва
безусловните рефлекси, под влиянието на които кръвообръщението и храненето в центровете се подобряват и те стават
автоматично и функционално
по-мощни. Центровете се засилват функционално, възбудните и
тормозните процеси в тях започват да протичат по-бързо и
в тях се образуват множество
условно рефлекторни връзки.
Предаването на аферентните и
еферентните импулси по нервни пътища довежда до тяхното
утъпкване и засилване и импулсите се предават по-бързо и посилно. Чрез системни физически
упражнения централната нервна
система се тренира, а при липса
на движение се стига до обратното – нетренираност. Проприорецепторите престават
да възприемат дразненията. По
аферентните и еферентните
пътища престават да текат
импулси. Центровете не приемат и не изпращат никакви възбуждания. Това разсройва тяхното хранене. Процесите в тях
възникват вяло, угасват координационните възможности на
централната нервна система и
двигателните навици. Аферентните и еферентните пътища
избледняват и импулсите текат
бавно по тях.
Движението оказва и психогенно въздействие върху централната нервна система, води до разтормозване на затормозените
от обездвижването центрове на
кората на главния мозък. Това подпомага по-бързото отзвучаване
на умората и другите субективни
оплаквания. Движението включва множество условни рефлекси
от разнообразно естество, предизвиква положителни емоции
– радост, бодрост, увереност, и
мобилизира силите на организма.
Физическите упражнения и прак-

тикуването на различни видове
спорт подобряват кръвообръщението, обмяната на веществата
и състоянието на опорно-двигателния апарат.
Някои изследователи (2, 7, 14,
16) считат прогресиращата дизавтономия при тези пациенти
като причина за синдрома на хроничната умора. При продължителни изследване с „тилтинг теста” на 70 градуса, повече от 60%
от пациентите със синдрома на
хроничната умора са показали патологична реактивност както на
артериалното налягане, така и на
пулсовата честота с внезапна хипотония или тежка брадикардия
или тахикардия. Тези промени са
били съпроводени с нарушение в
съзнанието – явление, определяно
в специализираната литература
като невромедиирана хипотония.
Донеотдавна се смяташе, че
камерният
хиперконтрактилитет се съпровожда с намалено
пълнене на лявата камера и е причина за неврокардиогенен синкоп
чрез колапсна информация от сърдечните и централните венозни
барорецептори (4). Други по-нови
проучвания не потвърдиха тази
хипотеза (12).
Голям брой от болните с ортостатични оплаквания, свързани със симпатикусовата слабост,
се влияят добре от Na – задържащия стероид fludrocortisone, в
съчетание с диета с високо съдържание на сол. Предварителните
проучвания показаха благоприятен резултат (2). Наблюденията
обаче при placebo върху 100 болни
с fludrocortisone не потвърдиха
това. 10% от болните на placebo
и 14% на fludrocortisone получават
подобрение за период от 9 седмици. Разликата е статистически
незначима (15).
Синдромът на хроничната
умора клинично се припокрива с
дизавтономията. Лечението с
fludrocortisone не е задължително
да даде ефект. Правят се опити с
алфа-адренорецепторния агонист
Midodrine бета – адренорецепторни блокери. Вероятно индивидуалните нарушения в автономната нервна регулация ще бъдат
ключът и за съответно лечение
(2, 13).
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Намаляване на риска
от аддуктор-ректус
синдрома при футболисти
Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
Целта на съобщението е да се проследят основните признаци за диагностика и възможностите за лечение и профилактика чрез кинезитерапия на
аддуктор-ректус синдрома при футболисти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
От 2000 до 2009 г. са изследвани 47 футболисти на средна възраст 22,4
години. Проследяват се 5 диагностични показателя и 6 специфични кинезитерапевтични техники при аддуктор-ректус синдрома. Разработен е алгоритъм на кинезитерапия, посочващ прогресирането на натоварването.
РЕЗУЛТАТИ
При теста с аддукция в ТБС с изометрична контракция срещу съпротивление се установи наличие на болка при 28 (59, 6%) от изследваните футболисти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кинезитерапията предоставя възможности както за прецизна функционална диагностика, така и за прогресивно възстановяване и навременна
профилактика на аддуктор-ректус синдрома при футболисти.

SUMMARY
Decreasing the risk of the adducotr-rectus syndrome in soccers
THE AIM OF THE MESSAGE is to trace the main symptoms for diagnosis and the
opportunities for treatment and prophylaxis through physiotherapy of the adductorrectus syndrome with football players.
MATERIAL AND METHODS
Six diagnostic indexes as well as six specific physiotherapy techniques are being
traced with adductor-rectus syndrome. An algorithm of physiotherapy that shows
the development of the physical pressure has been elaborated.
CONCLUSION
Physiotherapy gives the opportunities for both precise functional diagnoses, as well
as for progressive recovery and due prophylaxis of the adductor-rectus syndrome
with football players.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: аддуктор-ректус синдром, кинезитерапия, футболисти.
KEY WORDS: adductor- ectus syndrome, physiotherapy, football players.

Симптомите на увреди в областта
на таза и тазобедрена става често са
неспецифични и неясни, което е свързано с проблеми при диагностиката.
Целта на съобщението е да се проследят основните признаци за диагностика и възможностите за лечение и
профилактика чрез кинезитерапия на
аддуктор-ректус синдрома при футболисти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
При футболната игра се възпаляват
мускулите и сухожилията основно в областта на таза в следствие на екстремен обем на движение и пренатоварване. Това обуславя и обичайно срещаната
увреда при футболисти с възпаление и
микроруптура на mm. adductor longus,
magnus et brevis, m. gracilis, m. rectus
abdomis (фиг. 1).
Травмата е позната като „футболна болест” (Д. Шойлев, 1983) и аддукторректус синдром (АРС) или adductor-rectus
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syndrome (ARS).
От 2000 до 2009 г. са изследвани 47
футболисти на средна възраст 22,4 години.
Диагностични показатели при аддуктор-ректус синдрома:
1. Проследяване на функционалната годност – велоергометър и колело,
бягане, тренировъчна и състезателна
дейност.
2. Свръхчувствителност и болка.
За отчитане на интензивността на
болката използвахме визуално аналоговата скала (ВАС) със степени от 0 (липса на болка) до 10 (максимална).
3. Тест за аддукция в ТБС с изометрична контракция срещу съпротивление (фиг. 2).
4. Тестът на PATRICK за скъсяване
на адуукторите в тазобедрена става (ТБС)1. Този тест не се посочва сред
обичайните за проследяване на симптомите при АРС, но ние считаме, че е от
особено значение за цялостната функционална диагностика.

Фиг. 1

5. Рентгенографични изследвания.
Лечението при аддуктор-ректус
синдрома е прекратяване на тренировките за 2 седмици и статичен стречинг
(фиг. 3).
Увеличаването на честотата на
увредата е показателна, че изложеният
традиционен подход за третиране на
АРС не е достатъчно ефективен.
Това обосновава нашата цел за обо-

Фиг. 2

гатяване на програмата чрез похвати
от кинезитерапията за профилактика
и лечение на футболната болест. Кинезитерапията се прилагаше 3-4 пъти
седмично в продължение средно на 3
седмици, като следваше прилагането
на алгоритъма за постепенно включване в тренировки и мачове. От особено
значение е прилагането след това на
поддържаща кинезитерапия.
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ АДДУКТОРРЕКТУС СИНДРОМА (АРС)5, 6:
 Нервно-мускулна техника за групата на аддукторите.
 Техника за повлияване на os coxae
(фиг. 4).
Техниката се прилага при 15º абдукция в ТБС и след това долният крайник

Фиг. 4

се поставя във вътрешна ротация до
изчерпване на мекотъканното съпротивление. Футболистът извършва минимално (20%) изометрично усилие в
посока на аддукция и външна ротация в
ТБС за 5-7 сек.
 Техника - преодоляване на дисфункция на os pubis (фиг. 5).
 Мускулно-енергийни техники за
преодоляване на скъсяването на аддукторите в ТБС от тилен лег (фиг. 6 и
фиг. 7).
Постига се еластичната бариера на
абдукцията в ТБС и след това футболистът контрахира изометрично в посока
на аддукция срещу съпротивление за 7-10
sec с 20% от капацитета си.
 Втората
мускулно-енергийна
техника за преодоляване на скъсяването на аддукторите в ТБС е от страни-

Фиг. 3

чен лег (фиг. 8).
Необходима е добра стабилизация
на таза.
Изложените кинезитерапевтични
техники са с аналитично въздействие
и затова е необходимо разработване и
на последователността на натоварването.
АЛГОРИТЪМ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ
ПРИ АРС:
 Вработване чрез леко натоварване – велоергометър за 5-10 мин.
 Статични упражнения без включване на аддукторите.
 Динамични упражнения без съпротивление.
 Изометрични упражнения с прогресивно нарастване на прилаганата

Фиг. 5
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Фиг. 6

Фиг. 7

външна сила и включване на аддукторите.
 Динамични упражнения с прогресивно нарастващо натоварване.
 Упражнения за координация.
 Специфични игрови и бегови упражнения.
РЕЗУЛТАТИ
1. 17 (36%) от изследваните футболисти са имали ограничаване на функционалната годност като затрудняване
или невъзможност за бягане и участие в
активна спортна дейност, но от друга
страна възможност за използване на велоергометър и колело.
2. При 26 (55, 3%) от футболистите се установиха свръхчувствителност
и локална болка в областта на пубисната кост, която ирадиираше надолу
по медиалната част на бедрото, като
намаляваше по интензивност. След поинтензивни тренировки се проявяваше
цикличност на болката. Интензивност-

та на болката по ВАС намаля от средно
6,9 степен до 2,3 след 1 месец.
3. Тест с аддукция в ТБС с изометрична контракция срещу съпротивление. Наличие на болка при 28 (59, 6%) от
изследваните спортисти.
4. Тестът на PATRICK за скъсяване
на адуукторите в ТБС. Отчетохме позитивен тест при 42 (89, 4%) от изследваните футболисти, като при 39 (83%)
скъсяването е асиметрично.
5. При Rö изследване се установиха
калцификати около залавните места на
аддукторите за os pubis само при едно
(2%) лице.

разгледаната клинико-функционална
диагностика на АРС от опитен кинезитерапевт в ПФК “Левски”, но няма разработен алгоритъм на кинезитерапия
(Петров Б., 2007). Задълбочаването на
изследванията на автора са довели до
практически резултати, които се очакват в следващи публикации. Чрез изложените по-горе похвати не само се
овладяват болката и дискомфортът,
но се постига и адекватно третиране на аддукторната група мускули в
ТБС и структурите, свързани с нея.
Това е само част от сложността на
проблема, но допринасяща за неговото разрешаване.

ДИСКУСИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През последните години аддукторректус синдромът е обект на разглеждане не само от чуждите, но и от
българските автори7. Още през 2005
година е публикувана детайлно разработена стречинг програма от М. Гъдев. Интерес представлява обстойно

Кинезитерапията предоставя възможности както за прецизна функционална диагностика, така и за прогресивно възстановяване и навременна
профилактика на аддуктор-ректус
синдрома при футболисти.
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За спортни травми и ревматична болка
За спортни травми и ревматична болка

Ibutop Gel
Локализира болката и бързо и
в дълбочина я облекчава.

Чрез неговата уникална директна
формула за болката с доказан клиничен ефект Ibutop gel прониква
бързо в кожата и действа активно в дълбочина на тъканите.

100 грама Ibutop gel съдържат 5 гр. Ibuprofen
Индикации: Локално и подпомагащо лечение на остеоартроза, ревматизъм, лумбаго, ишиас, плексити, радикулити, бурсити, тендовагинити, миалгия; спортни
травми-контузии, мускулни и сухожилни разтежения,
ставни навяхвания и изкълчвания.
Приложение: Нанесете достатъчно количество от
гела върху болезненото място,3 до 5 пъти дневно.

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост
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Немско качество на достъпна цена!

Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

Футбол и хранене
Четвърта част
В настоящия брой серията статии с основните послания, 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, третира някои
аспекти на спортното хранене и хранителните добавки, свързани с вредности.
Бележка на редактора
ЗАБРАНЕНИ ДОБАВКИ И ДОПИНГ
КОНТРОЛ
Играчи, които са длъжни да дават
допинг-тестове според националните
си и международните програми, трябва да внимават особено с взимането
на хранителни добавки.
Някои добавки са произведени в нехигиенични условия и съдържат токсини, което може да доведе до стомашно-чревни проблеми. Други – особено
скъпите, не съдържат съставките,
които са описани на етикета. Наличието на диетични добавки, които
съдържат съставки, можещи да провалят един спортист на допинг тест,
е широко разпространено – някои изследвания показват, че една от всеки
четири добавки може да доведе до
позитивен резултат на теста. Забранените вещества не са посочени на
етикетите и затова няма начин играчът да е сигурен дали те се съдържат
в добавката.
Към настоящия момент няма гаранция за съдържанието на нито една
продавана добавка. Единственият сигурен начин е да се избягват каквито и
да било добавки, но много играчи не са
съгласни с това. Предвидливият спортист би искал да има много ясни ползи
от употребата на една добавка, както и ниско ниво на риск от провал на
допинг тест, преди да реши да я употребява.
Няма доказателства за ефективното натрупване на мускулна маса или
сила при употребата на прохормони
като например дростенедиона и норандростенедиона. Тези прохормони
се препоръчват на играчите и са дос32 
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тъпни за закупуване в магазини или
чрез интернет, но влияят негативно
на здравето и водят до позитивна
проба при допинг тест.
За много билкови добавки се твърди, че увеличават нивото на тестостерона и по този начин имат анаболно действие: тези добавки включват
Tribulus Terrestris, Chrysin, Indole-3Carbinol, Saw Palmetto, Gamma-oryzanol,
Smilax и Mummio. Тези твърдения се
базират на лабораторни изследвания
и нито едно от тях не е доказано да
работи при хората. Всички играчи
се предупреждават да не използват
тези добавки.
Играчите трябва да са наясно със
стриктните задължения, които ги
правят отговорни за всичко, което
консумират.
Невежеството не е приемливо
извинение при положителен допинг
тест.
Проверете всички добавки заедно
с медицинско лице.
Ако има каквито и да е съмнения
относно тях, не ги употребявайте.
АЛКОХОЛ
Употребата на алкохол е често
свързана със спорта и в тази връзка
специално с футбола. Въпреки че е източник на енергия, алкохолът (етанолът) води до промени в метаболизма,
сърдечната дейност, терморегулацията и нервно-мускулната дейност,
което може да се отрази на тренировъчната дейност.
РАЗУМНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА
ФУТБОЛНАТА ОБЩНОСТ
Консумацията на алкохол може да
се измери в грамове или мл етанол или
в единици алкохол: една алкохолна единица във Великобритания се състои
от приблизително 8 г (10 мл) етанол.
Министерството на здравеопазването на Великобритания препоръчва на
възрастните да не консумират повече от 3-4 единици алкохол на ден, за

жените – 2-3 единици дневно. В САЩ
от друга страна стандартното питие съдържа 12-14 г алкохол и Министерството на земеделието на САЩ
съветва мъжете да не употребяват
повече от 1-2 питиета на ден, а жените – не повече от 1 питие на ден.
Въпреки че тези препоръки са насочени към ежедневната употреба
на алкохол, проблемите, свързани с
алкохола при футболистите, произтичат от пиенето при празнуване на
специални случаи – особено в периода
след края на някой мач. Този тип пиене
оказва влияние на възстановяването
на играчите, тяхното физическо състояние и репутация.
АЛКОХОЛЕН МЕТАБОЛИЗЪМ
Алкохолът се усвоява главно от
черния дроб и нивото на метаболизма
зависи в голяма степен от отделния
човек. Алкохолът се оксидира със скорост от около 100 мг/кг от теглото
за час, което е еквивалентно на една
порция или единица алкохол на час за
повечето хора. Въпреки старите „легенди”, прочистването на организма
от алкохол не може да се осъществи
с вземането на душ, пиенето на кафе
или други практики, за които се вярва,
че могат да помогнат за изтрезняването.
Действието на алкохола върху
централната нервна система води
до спад в техниката и промени в поведението, което може да доведе
до неблагоприятно въздействие при
представянето. Освен това има и доказателства за спадане на дихателния
капацитет в зависимост от дозата.
Въпреки че причините не са много
ясни, следствието от употребата
на алкохол (махмурлукът) може да навреди на представянето дори часове
след детоксикацията.
Най-важният проблем, причинен
от прекалената употреба на алкохол
след тренировки, е това, че може да
повлияе на правилната преценка на
играча. Играчът може да забрави за

предстоящи възстановителни практики като например подходящо лечение на контузии, адекватно време
за сън и оптимално спазване на диетата. Алкохолът може да замени
въглехидратите от диетата в момент, в който е приоритет възстановяването на запасите от гликоген. Потребността от други важни
хранителни вещества може да бъде
пренебрегната от играча, когато
той е употребил големи количества
алкохол или спи цял ден под влиянието на махмурлука. Под влиянието
на алкохол един спортист може да
се поддаде на рискови действия, водещи до злополука, насилие или други
анти-социални прояви. Негативните последици могат да варират от
опетняване на доброто име до сериозни (често и фатални) контузии.
Алкохолът не е важна част от диетата. Въпрос на лична преценка е дали
един играч ще го консумира изобщо.
Въпреки това няма доказателства,

че умерената употреба на алкохол
не влияе негативно на здравето и
представянето. Алкохолът е високоенергийна (бедна на хранителни вещества) напитка и трябва да бъде ограничен, когато спортистът се стреми
да отслабне.
Играчът трябва да избягва употребата на голямо количество
алкохол в нощта преди мач. Малко вероятно е употребата на 1-2
стандартни питиета да окаже негативен ефект при повечето хора.
Преди да употребява алкохол след
мач, футболистът трябва да се нахрани, за да възстанови загубите на
въглехидрати, течности и може би
протеини. С въпросната закуска или
ястие ще започне процесът по възстановяване. Приемането на храна
помага също и за намаляване нивото
на абсорбиране на алкохол и по този
начин намалява и нивото на интоксикация.
След като са спазени целите от

възстановителния процес след тренировка, играчът, решил да пие, се
съветва да бъде умерен. Съветите за
намаляване на алкохола в някои страни
могат да бъдат наръчник за умерено и
добре разпределено пиене.
Играч, който е употребил голямо
количество алкохол след мач или при
други обстоятелства, трябва да избягва карането на кола и други подобни рисковани действия.

Примери за 1 алкохолна единица (~10 г)
250 мл стандартна бира (4% алкохолно
съдържание)
500 мл стандартна слабоалкохолна бира
(2% алкохолно съдържание)
250 мл вино с лед или слабо алкохолни
напитки
100 мл вино или шампанско
60 мл силно вино, порто
25 мл (една глътка) спиртна напитка

Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Четвърта международна конференция
„Медицина и футбол”
София, 27-28 април 2009 г.

Вицепрезидентът на БФС Михаил Касабов
връчва почетен плакет на Марк Уиламо

Медицинската комисия на
Българския футболен съюз за
четвърта поредна година
проведе традиционната си
международна
конференция.
Участваха лекарите на отборите от “А” и “Б” ПФГ, всички
национални формации на България, както и колеги от националните отбори на Азербайджан, Полша и Румъния. Голяма
чест за БФС и конференцията
беше участието с основна лекция на Марк Уиламо, председател на анти допинг комисията
на УЕФА, на тема „Допингът и
борбата с него в съвременния
професионален футбол”. Новаторски представената лекция
от доц. д-р Петър Атанасов
„Възможности за генно допингиране в спорта”, както и
представената от доц. д-р КаМедицина и Спорт
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
мен Плочев и д-р Георги Попов
„История на допинга” дадоха
възможност за дискусия по основната тема на конференцията.
В раздела на травматичните и оперативните проблеми
в професионалния футбол бяха
представени случаи от практиката на най-изявените ни специалисти – проф. д-р Петър Тивчев,
доц. д-р Антони Георгиев, д-р
Димитър Димитров, д-р Валентин Матев, д-р Христо Мазнейков, д-р Максим Загоров. Много

представително беше международното лекторско участие
на д-р Иван Василев (Германия),
д-р Роберт Смигелски (Полша)
и д-р Златко Темелковски (Македония). Сериозно участие по
проблемите на спортната тренировка, преумората при претренираност и специфичната
рехабилитация при пубо-аддукторния синдром взеха най-авторитетните специалисти от Националната спортна академия
„Васил Левски” - проф. Лъчезар
Димитров, проф. Петър Бонов,
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Допингът и борбата с него в съвременния професионален футбол
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Възможности за генно допингиране в спорта
Оперативно лечение при глезенни фрактури при футболисти
Гранични становища за оперативно и неоперативно лечение при
някои спортни увреди
Лечение на сухожилни увреди при спортисти
Патология на дългата глава на biceps humeri’
Мускулни контузии при футболисти
Лечение на патело-феморална нестабилност
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The Fight against Doping in Contemporary Professional Football
History of doping
Possibilities for gene doping in sport
Operative treatment in case of ankle fractures with football players
Borderline attitudes on surgical and non-surgical treatment of some
sports injuries
Treatment of tendon injuries with football players
Pathology of the long head of the biceps humeri
Muscular injuries with football players/sportsmen
Treatment of Patellofemoral
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проф. Вихрен Бачев и д-р по кинезитерапия Румяна Ташева.
Фармацевтичните фирми, които представиха актуални медикаменти за лечение и възстановяване, предоставиха много
научна информация и мостри на
участниците. С благодарност
от организационния комитет
към: Бьорингер Ингелхайм Фарма, Берлин Хеми, Либра, MSD,
Sandoz, Екофарм, Хартманн,
Торекс Киези, Софарма, Инова,
Тhuasne, Дженеръл Логистик и
Т..Н..Т-2005 ЕООД.
Задължително е да се отбележат перфектните условия, които за пореден път ни предостави SPA-хотел “Царско село” както
по отношение на конгресната
зала и настаняването, така и в
организацията на заключителния коктейл. Всички участници
получиха сертификат за участие. Българският футболен съюз
в лицето на вицепрезидента
Михаил Касабов и Държавната
агенция за младежта и спорта,
представена от главния секретар Антон Попов, връчиха паметни плакети на Марк Уиламо
като добър знак на взаимно полезното ни сътрудничество със
структурите на УЕФА. Доказателство за това е и публикуваният текстови и снимков материал в официалното списание на
UEFAdirect, отразяващо нашата
конференция.

П Р Е О Б РА З Я В А Н Е
Антикоагулация без инжекции или лабораторен контрол

PRADAXA® – Информация за предписване Pradaxa 75 или 110 mg, твърди
капсули, съдържащи 75 или 110 mg дабигатран етексилат (dabigatran etexilate).
Показания: Първична превенция на венозни тромбоемболични събития при
възрастни пациенти, подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена
става или цялостно протезиране на колянна става. Дозировка и начин на
приложение: Превенция на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при пациенти след
планово протезиране на колянна става: Препоръчваната доза Pradaxa е 220 mg,
веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 110 mg. Лечението трябва
да бъде започнато перорално, в рамките на 1 – 4 часа след приключване на
операцията, с една капсула, след което продължава с 2 капсули веднъж дневно
за общо 10 дни. Превенция на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при пациенти
след планово протезиране на тазобедрена става: Препоръчваната доза Pradaxa е
220 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 110 mg. Лечението
трябва да бъде започнато перорално, в рамките на 1 – 4 часа след приключване
на операцията, с една капсула, след което продължава с 2 капсули веднъж дневно
за общо 28 – 35 дни. Ако лечението не е започнато в деня на операцията, то трябва
да започне с 2 капсули веднъж дневно. Специални популации от пациенти: При
пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-50 ml/min)
препоръчваната доза е 150 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули
от 75 mg. При пациенти в старческа възраст ( > 75 години) препоръчваната
доза е 150 mg, веднъж дневно, приети под формата на 2 капсули от 75 mg.
Пациенти с чернодробни ензими повишени > 2 горната граница на нормата са
изключени от клиничните изпитвания. Следователно, употребата на Pradaxa
не се препоръчва в тази популация ALT трябва да бъде измервана като част от
стандартните предоперативни изследвания. Има много ограничен клиничен
опит с препоръчваната дозировка при пациенти с телесно тегло < 50 kg или
> 110 kg. Като се имат предвид наличните клинични и кинетични данни, корекция
на дозата не е необходима, но се препоръчва подробно клинично проследяване.
Пациенти с повишен риск от кървене или пациенти с риск от свръхекспозиция,
особено пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс
30-50 ml/min), трябва да бъдат лекувани с повишено внимание.
Не се препоръчва употребата на Pradaxa при пациенти под 18 години поради
липсата на данни за безопасността и ефикасността. Дозата трябва да бъде
намалена на 150 mg Pradaxa дневно при пациенти, които получават едновременно
дабигатран етексилат и амиодарон. Препоръчва се изчакване от 24 часа след
последната доза, преди да преминете от Pradaxa към парентерален антикоагулант. Преминаване от лечение с
парентерален антикоагулант към
Pradaxa: Липсват данни, поради
което не се препоръчва да започнете
приложението на Pradaxa, преди да
е настъпило времето за следващата

доза парентерален антикоагулант. Pradaxa трябва да бъде погълната цяла
с вода, със или без храна. Противопоказания: Свръхчувствителност към
активното вещество или към някое от помощните вещества; Пациенти с тежко
бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min); Активно клинично значимо кървене;
Органна лезия с риск от кървене; Спонтанно или фармакологично нарушение на
хемостазата; Чернодробно увреждане или чернодробно заболяване, за което се
очаква да има отражение върху преживяемостта; Едновременно приложение с
хинидин. Взаимодействие с други лекарствени продукти: Не се препоръчва
следните лечения да бъдат прилагани едновременно с Pradaxa: нефракционирани
хепарини и хепаринови производни, нискомолекулни хепарини, фондапаринукс,
дезирудин, тромболитични средства, GPIIb/IIIa рецепторни антагонисти,
клопидогрел, тиклопидин, декстран, сулфинпиразон и антагонисти на витамин K.
Нефракциониран хепарин може да се прилага в дози, необходими за поддържане
на проходимостта на централен венозен или артериален катетър.
Дабигатран етексилат не се метаболизира от системата цитохром P450, не се
очакват съответни лекарствени взаимодействия. При едновременно приложение
на Pradaxa и диклофенак плазмената експозиция и на двата лекарствени продукта
остава непроменена, което показва липса на фармакокинетично взаимодействие
между дабигатран етексилат и диклофенак. Въпреки това, поради риска от
хеморагия, особено при НСПВС с елиминационен полуживот > 12 часа, се
препоръчва внимателно наблюдение за признаци на кървене. Поради дългия
полуживот на амиодарон възможността за лекарствени взаимодействия
може да съществува седмици след прекратяване на лечението с амиодарон.
Дозата трябва да бъде намалена на 150 mg Pradaxa дневно при пациенти, които
приемат едновременно дабигатран етексилат и амиодарон. P-гликопротеиновият
инхибитор хинидин е противопоказан. Потенциалните P-гликопротеинови
индуктори като рифампицин или жълт кантарион (Hipericum perforatum) могат да
намалят системната експозиция на дабигатран. Бременност: Експерименталните
проучвания при животни показват репродуктивна токсичност. Потенциалният
риск при хора не е известен. Жени с детероден потенциал трябва да избягват
бременност по време на лечението с дабигатран етексилат. Pradaxa не трябва да се
използва по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост.
Кърмене: Няма клинични данни за ефекта на дабигатран върху кърмачетата по
време на кърмене.
Кърменето трябва да бъде преустановено по време на лечението с Pradaxa.
Нежелани лекарствени реакции: Най-често съобщаваните нежелани
лекарствени реакции са кървене, като цяло наблюдаващо се в приблизително
14% от пациентите. Честотата на големите хеморагии (включително кървене от
мястото на раната) е по-малко от 2%. Предозиране: Няма антидот на дабигатран.
Дози на дабигатран етексилат, надхвърлящи препоръчваните дози, излагат
пациента на повишен риск от хеморагия. В случай на хеморагични усложнения
лечението трябва да бъде преустановено, а източникът на кървене – проучен.

Тъй като дабигатран се екскретира предимно чрез бъбреците, трябва да се
поддържа достатъчна диуреза. Трябва да се обсъди започването на подходящо
лечение, например хирургична хемостаза или трансфузия на пряснозамразена
плазма.
Дабигатран може да бъде диализиран. Няма клиничен опит, демонстриращ
ползата от този подход в клинични проучвания. Фармакотерапевтична група:
директни тромбинови инхибитори, ATC код: B01AE07. Дабигатран е мощен,
конкурентен, обратим, директен тромбинов инхибитор и е основното вещество с
активно действие в плазмата. Тъй като тромбинът (серинова протеаза) позволява
превръщането на фибриногена във фибрин в хода на коагулационната каскада,
инхибирането му предотвратява образуването на съсирек. Дабигатран инхибира
също свободния тромбин, фибрин-свързания тромбин и тромбин-индуцираната
тромбоцитна агрегация. След перорално приложение на дабигатран етексилат
при здрави доброволци, фармакокинетичният профил се характеризира с бързо
нарастване на плазмените концентрации с достигане на Cmax в рамките на 0,52,0 часа. Той се елиминира главно в непроменена форма с урината със скоростта
на гломерулната филтрация. Срок на годност: 3 години. Картонена опаковка,
съдържаща 1 или 3 блистерни ленти (10 x 1, 30 x 1). При изваждане на Pradaxa
капсули от блистерната опаковка трябва да бъдат спазвани следните указания:
Твърдите капсули трябва да бъдат извадени чрез отлепване на задното фолио
на блистерната карта. Твърдите капсули не трябва са бъдат изваждани през
блистерното фолио. Блистерното фолио трябва да бъде обелвано само когато е
необходимо да се приеме твърда капсула.
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