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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Артроскопско възстановяване на
костната Bankart лезия

Д-д Владимир Русимов

РЕЗЮМЕ
Предната травматична раменна нестабилност се среща сравнително често при млади хора, занимаващи се със спорт. Лезията
на Банкарт, представляваща дезинсерция на предния капсуло-лабрален комплекс, е една от основните причини за рецидивиране
на предната луксация на рамото. В част от случаите е налице
фрактура на предния гленоидален ръб с оформяне на костна Банкарт лезия. Компютърната аксиална томография е с най-висока
диагностична стойност при тази увреда. Развитието на артроскопската раменна хирургия през последното десетилетие даде
възможност за успешно лечение и бързо възстановяване при
пациентите с рецидивираща луксация на рамото, дължаща се на
костна увреда на предния гленоидален ръб.

SUMMARY
Arthroscopic recovery of the bone Bancard lesion
The front traumatic shoulder instability is wide spread through young
people, practicing sport. The Bankart lesion which is a desinsertion of
the front capsule-laboral complex is one of the main reasons for the
recurrence of the front luxation of the shoulder. In some of the cases we
have a fracture of the front glenoid edge with a formation of the bone
Bankart lesion. Computer axial tomography is of highest diagnostic value
for examining this injury. The development of the arthroscopy shoulder
surgery within the last decade gave us the opportunity for successful
treatment and fast recovery with patients with recurrence of the luxation
of the shoulder based on the injury of the front glenoid edge.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: костна Банкарт лезия, нестабилност, артроскопия.
KEY WORDS: Bone Bankart lesion, instability, arthroscopy.

Предната травматична раменна нестабилност е често
срещано страдание сред младите хора, занимаващи се с активен или любителски спорт.
Причина за това е сложната
анатомия на рамото, позволяваща голям обем на движение при
ниска костна конгруентност.
Стабилността на ставата се
дължи на баланса между статични и динамични стабилизиращи
структури. Основната увреда
е Банкарт (1, 2) лезията (дезинсерция на предно-долния лабрум
заедно с предния сноп на долния
глено-хумерален лигамент), описана преди много години като
„есенциална причина” за хронична предна нестабилност.
Въпреки това много клинични и
биомеханични изследвания (3),
направени в последно време,
доказаха наличието на широк
спектър патологични промени
в ставата при тези пациенти.
4
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При травматично увреждане на капсуло-лигаментарните
елементи, получено при предна
луксация, често се засяга прилежащата кост на гленоидалния
ръб – фрактура или дефект.
Костната Банкарт лезия
се дефинира като разместена
фрактура на предния гленоидален ръб, съчетана с предна раменна луксация. Тази увреда се
установява в над 50% от случаите, базирани на компютърна
аксиална томография с 3D реконструкция на гленоида. При
случаите с рецидивиращи луксации костният фрагмент често
претърпява резорбция и тогава
се оформя костен дефект. Lo
et al (4) поддържат тезата, че
пациенти с голям гленоидален
дефект (над 25%) са кандидати за открита реконструкция
с костна аугментация. Те също
отбелязват, че както костната Банкарт лезия, така и гле-

ноидалният ерозивен костен
дефект нарушават нормалната
крушовидна форма на гленоида,
т. нар. състояние на „обърната круша”, водещо до костна
нестабилност. Това състояние
трябва да се разграничава от
дисплазията и хипоплазията на
гленоидната ямка. Sugaya et al
(5, 6) на основата на своя клиничен опит установяват, че
голяма част от костните дефекти всъщност са с костен
фрагмент с различна големина,
разположен някъде по медиалната повърхност на гленоидалната шийка, и много често е
сраснал плътно към лабрума и
капсулата (фиг. 1в). Според тях
щателното артроскопско либериране и репозиция на костнолабро-лигаментарния (КЛЛ) комплекс и фиксацията му с анкерни
шевове води до възстановяване
на гленоидалната повърхност
и статичната стабилност в

A

Б

С

Фиг. 1 а. Локализация на инсерцията на предния сноп (AB) на IGHL.; б. Долната част на гленоида има почти кръгла
форма с приблизителен диаметър 24 мм; в. Костният фрагмент най-често е интимно сраснал към лабрума и капсулата – костно-лабро-лигаментарен комплекс

предно-долна посока на раменната става.
Локализацията на костния
фрагмент е най-често в областта на инсерцията на предния
сноп на долния гленохумерален
лигамент, съответно от 3 до
5,30 (9 до 7,30) ч. по часовник
(долната част на гленоида има
формата на почти правилен
кръг и зоните по ръба се означават както по циферблата на
часовник (фиг.1а и б). КЛЛ фрагментът при хроничните случаи
често е сраснал медиално или
долно-медиално по шийката на
гленоида
Механизмът на получаване
на костната Банкарт лезия е в
две основни направления – ротация с авулзия и директен удар.
Екстремната външна ротация,
съчетана с абдукция на хумеруса, води до рязко напрежение
в предния сноп на долния гленохумерален лигамент в областта на неговата инсерционна
зона. Предната транслация на
хумералната глава, съчетана с
продължаваща ротация, предизвиква авулзионна фрактура на
предно-долния гленоидален ръб
и предна травматична луксация
на раменната става. Директният страничен удар върху рамото с вектор на силата, насочен
предно-медиално, образува надпрагови режещи сили по предния гленоидален ръб, водещи до
фрактура на предния гленоидален ръб с отделяне на сравнително голям костен фрагмент и

последваща предна луксация.
Диагностиката на предната
раменна нестабилност изисква
снемането на щателна анамнеза, най-вече хронологично описание на първия травматичен инцидент, последващия рецидив и
задълбочаването на нестабилността в рамото. Изясняването тежестта на нестабилност,
развила се с увеличаване на броя
рецидиви, може индиректно да
ориентира хирурга за съпътсваща патология в раменната става. Възрастта на пациента при
първата луксация е изключително информативен прогностичен фактор за величината на
риска от рецидивиране на луксацията. Физикалното изследване
включва шест основни теста
с висока информативна стойност – Apprehension, Relocation,
Sulcus sign, Load and shift, предно и задно чекмедже. При съмне-

ние за костна увреда на гленоида или голям Hill-Sachs дефект,
информативен е т. нар. Bone
Apprehension test (7), който се
позитивира при 45 0/45 0 външна
ротация с абдукция.
Аксиларната
рентгенова
проекция и истинският фас и
профил на раменната става дават достатъчно информация
при наличие на голям костен
фрагмент. С най-голяма информативна стойност (8) e аксиалната компютърна томография
с 3D реконструкция и субтрация
на хумералната глава (фиг. 2).
Магнитно-резонансната томография е с висока информативна стойност по отношение на мекотъканните увреди
на капсуло-лабралния комплекс,
SLAP увреда, увреда на ротаторния маншон и др.
Класификация. Фрактурите
на скапулата и в частност на
Фиг. 2

Аксиална томография с 3D
реконструкция при костна
Bankart лезия.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
гленоида са описани в класификацията на Ideberg(9), включваща
всички счупвания на скапулата.
Там те са описани като тип Iавулзионни, и тип II – трансверзални на долния полюс.
В нашата практика използваме класификацията на Bigliani LU
(10), която ориентира хирурга
за избор на оперативен метод
на лечение, артроскопски или
открит. Видът на класификацията е следният:
Тип I – разместена авулзионна фрактура с фрагмент към
лабрума и капсулата;
Тип II – медиално разместен
КЛЛ, неправилно сраснал към
шийката на гленоида;
Тип III – ерозия на предния
гленоидален ръб с дефект;
Тип III А – до 25% от предния
гленоид;
Тип III B – над 25% от предния гленоид.
Показанията за оперативно
лечение при пациенти с предна
травматична
нестабилност,
получена вследствие на костна
Банкарт лезия, се базират на
физикалното изследване, резултатите от образната диагностика и типа на увредата по
Bigliani. Информираното съгласие от страна на пациента във
връзка с оперативния метод,
сроковете за следоперативно
възстановяване и изискването
за добро сътрудничесво в целия
лечебен процес също би следвало да се вземат предвид.
Абсолютни показания за артроскопска стабилизация имат
пациенти с предна травматична нестабилност, причинена от
костна Банкарт лезия от Тип I и
Тип II по Bigliani с един или повече рецидиви на предна луксация

или сублуксация на раменната
става. Относителни показания
за артроскопска стабилизация
имат пациенти от Тип III А, внимателно селектирани и сътрудничещи на лечението, които
не практикуват активно контактни спортове, и пациенти
с първа остра предна луксация,
при които е установен костен
фрагмент от предния гленоид с големина по-малка от 20%
от предното лице на гленоида.
При последната група пациенти
в информираното решение за
оперативно лечение се взимат
предвид индивидуалните характеристики на отделния пациент като възраст, спортна
и обща физическа активност,
трудова дейност и прогнозата
за резултата от неоперативното лечение, базирана на статистически данни.
Противопоказания: Свързани с общия и локалния статус
на пациента. Тежки придружаващи заболявания, непозволяващи
използване на обща анестезия.
Локален възпалителен процес.
Ментално увредени пациенти,
неспособни да сътрудничат на
лечението в неговия постоперативен възстановителен период
и да спазват рехабилитационния протокол.
Пациенти: За периода от
2005 г. до декември 2009 г. сме
извършили артроскопска стабилизация на 62 рамена с предна травматична нестабилност
при 62 пациенти. От тях 45
мъже и 17 жени на средна възраст 31,5 (17- 46 г.). При 9 (5,6%)
пациенти е установена костна
Банкарт лезия. Всички са мъже
на средна възраст 22,5 (18-27
г.). Среден срок на проследяване

Фиг. 3

Изглед на предния
гленоидален ръб през
предно-горен достъп
(ALPSA лезия); б. Отпрепариране на КЛЛ
фрагмент, поглед през
заден достъп

A
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21,5 (3- 40) м.
Оперативна техника: Положението на пациента на операционната маса е странично със
заден наклон на гръдния кош от
30 0 за вертикализиране на скапулата. Използваме тракция/
суспензия 3- 4 кг с помощта на
раменна стойка, прикрепена
към операционната маса. Раменната става е в 30 0 - 45 0 абдукция,
15 0 -20 0 флексия и неутрална ротация. При нужда в аксилата
поставяме руло за подпомагане
на аддукционния маньовър за
„отваряне” на ставата. Анестезията е обща интубационна
с поддържане на контролирана
интраоперативна хипотензия.
Артроскопските достъпи са
стандартен заден, предно-горен и предно-долен. Рядко използваме аксесорен заден или
преден достъп при случаи, налагащи задна капсулна пликация,
ремплисаж или нисък (на 5,00
ч.) преден достъп. Използваме
30 0/4 мм оптика. С въвеждане
на артроскопа през заден достъп правим стандартен оглед
на гленохумералната става. За
огледа на лезията и оценка на
преден костен дефект или големина и позиция на костния фрагмент от гленоида използваме
предно-горния достъп (фиг. 3).
През предно-горния достъп
отпрепарираме КЛЛ фрагмента
до положение да се репонира без
наличие на съпротивление. Фиксацията осъществяваме с анкерни шевове, използвайки наймалко три анкера. Първият е в
позиция 5,00 ч. по долната гленоидална циркумференция. Прошиването правим под костния
фрагмент или през него, като
се стремим да постигнем „shift”

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.
КХП - 18 Maрт 2008
За повече информация:
Представителство за България: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH,
София, ул. Твърдишки проход 27, ет. 2, офиси 6,7,8; тел. 02/958 79 98
BG/PRADAXA/02/2009
No. A49/12.03.2009
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на предно-долната капсула и долния гленохумерален лигамент.
При извършването на артроскопския шев е изключително важно използването на подходящи
раменни пиърсинг инструменти – Sixter или Suture Lasso, които позволяват директен шев
или „taxi” техника. Използваме
плъзгащ заключващ артроскопски възел. Следващите анкери
се поставят приблизително в
зоните на средния и горния гленохумерални лигаменти (на 1,00
и 3,00 часа). Типовете анкери,
които използваме, са от метален или резорбируем материал,
заредени с един конец.
Следоперативният
протокол разделяме на три нива:
Ниво 1 (3 седмици) – раменна
ортеза, обучение за хигиена на
аксилата,
проприоцептивни
упражнения до 45 -70 0 елевация в „безопасната зона”. Не се
комбинира абдукция с външна
ротация. Не се работи за сила
и не се прави стречинг; Ниво
2 (3-6 седмици) – постепенно
премахване на ортезата, уве-

A

С

личаване на PROM и включване
на активно асистиран ROM. Не
се комбинира абдукция с външна ротация. Не се работи за
сила и не се прави стречинг;
Ниво 3 (6 -12 седмици) – Постепенно увеличаване на активния обем на движение, възстановяване на гленохумералния
и скапулоторакалния синхрон
на движение, подобряване на
проприоцепцията с използване
на отворена и затворена кинетична верига, включване на
съответната спортно-специфична рехабилитация.
На шестата седмица трябва да се възстанови активната
елевация до предоперативни
стойности. На дванадесетата
седмица трябва да се възстанови 80% от външната ротация,
сравнена с кантралатералното
асимптоматично рамо.
Връщане към спортна дейност след четири до шест месеца, в зависимост от вида
спорт.
Краткосрочни резултати:
Резултатите при пациентите

с костна Банкарт лезия не се
отличават съществено от останалите пациенти с предна
раменна нестабилност. Отличните и добри резултати в цялата серия са 89%. В групата от
53 пациенти с мекотъканна лезия и в групата от 9 пациенти
с костна лезия следоперативният ASSES score e 90%, сравнен с
предоперативна средна стойност 78% при първата група и
72% при втората. Пациентите
с костна Банкарт лезия имат
по-нисък ASSES score предоперативно. В цялата серия имаме
7 рецидива (4,3%). В групата с
мекотъканна лезия имаме 3,2%
лоши резултати с рецидив на
луксацията. В по-малката група
с костна лезия имаме 1 рецидив.
Дискусия: Идентичната клинична изява обединява фрактурата и костната ерозия като
основни причини за хронична
предна раменна нестабилност,
дължаща се на „костен дефект
на предния гленоидален ръб”.
Според Burkhart (11) костният
дефект на гленоида е важен фак-

Б

Г

Фиг. 4 а. Отпрепарираният и мобилизиран фрагмент; б. Инсерираният анкър с един конец; в. фиксация на КЛЛ фрагмент; г. Краен вид на фиксацията с добър „буферен” ефект при пациент на 21 г.
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тор за разбиране на причините
за неуспешното артроскопско
лечение на предната раменна
нестабилност. Sugaya поддържа
становището, че при наличие на
костна Банкарт лезия, с щателно отпрепариране в областта
на гленоидалния ръб и шийка и
инкорпориране на фрагмента в
шева може да се постигне стабилно срастване и възстановяване на ширината на гленоида. В
неговата серия пациенти средната костна загуба на предния
гленоид е 24,8% (11,4% - 38,4%),
а средният размер на фрагмента е 9,2% (2,1% - 20,9%) от
гленоида. Отлични и добри резултати са постигнати при 32
от 34 пациенти, или в 94% от
случаите. В серията на Mologne
(12) при пациентите с костна
Банкарт лезия са постигнати
87% отлични резултати, без установен нито един рецидив на
луксация или сублуксация. Millett
(13) използва примостяваща артроскопска техника за фиксация
на КЛЛ фрагмента, като използва два анкера медиално и латерално по шийката и по ръба на
гленоида. Това позволява постигане на по-добра ротационна
стабилност на фрагмента. В
неговата клинична серия няма
нито един рецидив на луксация.
Пациентите
с
хронична
предна раменна нестабилност,

дължаща се на костен дефект
от тип IIIА и IIIБ по Bigliani, и
тези, при които не може да се
рефиксира костният фрагмент,
стои въпросът за използването
на открити техники за костна аугментация. Най-често се
използва техниката на Latarjet
или Bristow - транспозиция на
proc. coracoideus с прилежащите
коракобрахиалис и късата глава на бицепса. Друга популярна
оперативна техника е на EdenHybinette с използване на трикортикален костен присадък от
хълбочната кост. Тези две основни техники намериха и своя
артроскопски еквивалент в клиничните серии на Lafosse (14) за
изцяло артроскопски изпълнено
Latarjet. Артроскопската серия
на Sheibel (15) с използване на
трикортикален присадък, фиксиран вътреставно (еквивалент
на откритата техника на EdenHybinette), е с отлични резултати при двегодишно проследяване по отношение усвояване на
присадъка и постоперативна
стабилност.
Предимството
на артроскопията се изразява
в по-добрата визуализация на
раменната патология и минималната инвазивност. При откритите техники се нарушава
целостта на сухожилието на m.
subscapularis и често се уврежда
неговата функция. При артро-

скопските техники това усложнение се избягва и се постига
по-бързо възстановяване на пациентите.
Заключение: При всички пациенти с остра или хронична
предна раменна нестабилност
трябва да се обръща внимание
на наличието на костен фрагмент от предния гленоидален
ръб. В тези случаи основен образен метод на диагностика е
компютърната аксиална томография с 3D реконструкция на
гленоидалната ямка.
Установяването на костна
Банкарт лезия и артроскопското й възстановяване с анкерни
шевове води до добри и отлични резултати в над 90% от
случаите при добра селекция на
пациентите.
Артроскопските техники за
костна аугментация при случаите с резорбция на фрагмента
и образуване на костен гленоидален дефект са с обнадеждаващи краткосрочни резултати
и показват някои предимства
пред откритите „класически”
оперативни техники. Дългосрочните клинични резултати
ще покажат дали откритата
раменна хирургия ще отстъпи
пред раменната артроскопия в
лечението на предната раменна нестабилност, причинена от
костен гленоидален дефект.
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Спортните травми и болките в
краката - един сериозен проблем

Д-р Борислав Кирчев

РЕЗЮМЕ
Често пъти болките в краката се свързват с травми, счупвания,
разтегнати връзки и други инциденти, които водят до ограничаване
на движенията. Когато са под коляното, обикновено се свързват с
наранявания, които са добре познати на спортистите – фрактури
(счупвания), разтягания, скъсване на сухожилия, синдром на раздразнените тъкани, тендинити и др.
Болките в краката може да са породени не само вследствие на падане или травма. Много често те се дължат на фактори, на които не
отдаваме значение, като неудобни обувки, бягане по твърда настилка, интензивно физическо натоварване без загряване и разпускане,
прекалено големи натоварвания на краката. Не само факторите,
свързани с движението и физическото натоварване, са отговорни
за здравето на краката. Заболяванията на кръвоносните съдове не
се проявяват веднага, а се развиват продължително време, преди
да се появяват. Към тези заболявания се отнасят: тромбофлебит,
разширени вени, нарушено кръвообращение или атеросклероза. Уврежданията на гръбнака също дават отражение върху двигателната
способност на краката. Травмите са най-големият враг на коленете.
Болките в коленете може да се дължат на артрит, инфекциозни заболявания, както и на увреден менискус, счупени костици и хрущяли.

SUMMARY
Sport traumas and leg pains - a serious problem
The pain in the leg is often associated with traumas, fractures, strained
ligaments and other incidents leading to limited movements. When under
the knee, pain is usually associated with injuries, which are familiar to the
athletes – fractures (breakages), sprains, tear of tendons, the syndrome
of the irritated tissues, tendonitis etc.
Pains in the legs might be caused not only as a result of falling or traumas:
very often they are due to factors to which we usually do not pay attention
like: uncomfortable shoes, running over hard surfaces, intensive physical
activities without warming up and relax, overloading of the legs. Not only
the factors, associated with the movements and physical activities are
responsible for the healthy legs. The diseases of the blood vessels do not
appear immediately but they develop progressively before they become a
fact. These diseases include: thrombophlebitis, varicose veins, disturbed
blood circulation or atherosclerosis. The injures of the spine also reflect
on the movement ability of legs. The traumas are the greatest enemy
of the knees. Pain in the knees may be due to arthritis, inflammatory
diseases as well as to torn and injured meniscuses, broken bones and
cartilages.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортна травма, ахилесов тендинит, фрактура на глезен, разтягане, бурсит, спортно ходило, мезотерапия.
KEY WORDS: sports trauma, Achilles tendonitis, fracture of ankle, sprain, bursitis, “athletic foot”, mesotherapy.

АХИЛЕСОВ ТЕНДИНИТ
Ахилесовото сухожилие представлява най-голямото и силно сухожилие в
човешкото тяло. Всички негови увреждания – от възпаление до скъсване, се
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обединяват под общото наименование
ахилесов тендинит. Обикновено тендинитът се развива безсимптомно, след
резки промени в тренировъчния процес,
носене на неподходящи обувки или трениране на неподходящ терен, особено
ако съществуват и високорискови фактори като възраст, tibia vara, деформации на петата и предната част на ходилото [1].
Спортистите в недобра спортна
форма, със свърхнатоварване по време
на тренировка или недостатъчна подготовка най-много рискуват да развият
такава травма.
Уврежданията на ахилесовото сухожилие включват:
 локална пареща болка по време
или след тренировка/състезание;
 с напредване на болестта болката може да се появи в началото или в
края на тренировката/състезанието и

дори по време на почивка;
 тендиноза – обикновено това
увреждане протича без симптоми и възпаления. Пациентът се оплаква от тежест в задната част на ходилото. При
тендинозата се наблюдават жълтеникави задебелени зони в самото сухожилие, което губи нормалния си цвят.
Причините за ахилесовия тендинит са:
 външни – изтощение, повишено
физическо натоварване, удължено тренировъчно време, носене на неподходящи обувки, неподходящи терени за тренировка;
 вътрешни – възраст, деформации в петата и предната част на
ходилото, хлътнало стъпало, tibia vara,
медицински състояния, засягащи тъканта на сухожилието (напр. диабет) или
налагащи лечение с кортикостероиди
(астма).

За пълна информация: 1330 София, бул. “Акад. Иван Гешов“ 2Е, Бизнес център “Сердика”, тел.: 812 90 63, 812 90 65; факс: 812 90 76
Телефон “Лекарствена бдителност”: 02/812 90 77
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛЕЗЕНА
Фрактура на глезен
Глезенната връзка представлява найчесто уврежданият телесен участък от
тялото на професионалния спортист.
Около 70% от баскетболистите поне
веднъж са навяхвали глезен, като в 80%
от тези случаи е настъпило повторно
травмиране. Страничните навяхвания
на глезена представляват 90% от всички глезенни травми, докато фрактура се
наблюдава само в 15% от случаите [4].
Лекарят трябва да снеме подробна
анамнеза на пациента, включвайки следните важни въпроси: а) При какви обстоятелства е настъпило увреждането? б)
В състояние ли е пациентът да издържи
на натоварване след травмата? в) Прекарал ли е в миналото травма на глезена? [2].
Физикалният преглед започва с оглед
на глезена за оток или кръвонасядания,
след което палпаторно се установява
коя е най-болезнената зона. Тъй като
отокът представлява временно явление,
той не може да се счита за надежден показател за настъпило увреждане на глезена. Все пак трябва да се има предвид,
че по-тежките травми са характерни с
появата на сериозни отоци.
Навяхване на глезен
Навяхванията представляват 85%
от всички травми на глезена. От тях
85% настъпват вследствие странична
инверзия [3]. Макар че най-често спортистите се възстановяват бързо, едно неправилно лечение на навяхването може
да увеличи опасността то да се повтори и в бъдеще.
Навяхванията вследствие странична
инверзия представляват най-често срещаните спортни травми (14-21%), като
най-застрашени са баскетболистите и
футболистите. Всяка прекарана травма
на глезена е вече причина за настъпването на нова.
Обикновено пациентите съобщават, че са получили „завъртане на глезена” след смяна посоката на тялото (напр.
при висок скок). Болката може да бъде
дифузна, което е показателно за развитието на генерализиран оток в ходилото и глезена. Ако болката е локализирана
в средата на глезена, това означава, че
навяхването е настъпило именно в този
участък. Костта не бива да боли. Необходимо е да се обърне специално внимание на средната част и двете страни
на глезена и на средните кости на ходилото. Ако в някой от тези участъци се
установи болка, както и костна деформация, трябва да се подозира фрактура.
Участъците с оток и кръвонасядания са
също болезнени, макар че тези находки
12
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не са непременно свързани с тежестта
на травмата.
БУРСИТ В КОЛЯНОТО
Обичайните причини за появата на
бурсит са травмите и инфекциите. При
поредица от травми в коляното може
да настъпи възпалителен бурсит, който бива хроничен и остър.
Хроничен бурсит. Той настъпва
вследствие многократно коленичене
върху твърда повърхност.
Остър бурсит. При пряк удар на коляното кръвта може да изтече в торбичката (bursa), което обикновено причинява остра болка и колянен оток.
ТРАВМА НА КОЛЯННАТА КАПАЧКА
(PATELLA) И ДИСЛОКАЦИЯ НА КОЛЯНОТО
Болката в колянната капачка (patella)
се среща както при спортистите, така
и в останалата част от населението.
В средите на спортистите страдат
повече мъжете, докато в населението
като цяло тази травма се наблюдава почесто при жените [4].
Проблемите при колянната капачка
и бедрената кост се диагностицират
главно чрез снемане на анамнеза и физикален преглед. Образната диагностика
потвърждава диагнозата.
Пателарно-фемуралният синдром се

дължи на нарушен биохимичен баланс на
кинетичната верига. Всеки човек притежава собствена горна граница на ставно
натоварване, която зависи от индивидуалната скелетно-мускулна анатомия. Ако
тази граница се прескочи, пациентът
рискува да получи както остра (изместване на колянната капачка), така и хронична травма.
Традиционно се използват няколко
системи за класификация на пателарнофемуралната дисфункция. През 1972 г.
Insall [3] предлага класификационен метод на база увреждане на хрущяла. Трите категории в неговата система са:
нормален, увреден и периодично увреден
хрущял.
През 1988 г. Merchant създава система
от пет категории, включващи: остра
травма, дисплазия, идиопатична хондромалация, osteochondritis dissecans и синовиални гънки (plicae) [3].
Понастоящем не разполагаме с единна система за класификация на пателарно-фемуралната дисфункция, но за нуждите на рехабилитационната медицина
можем да се позовем в широк смисъл на
следните категории: аномалии в меките
тъкани; нестабилна колянна капачка поради сублуксация или изместване.
Травмата и изместването на колянната капачка се срещат най-често при
професионалните спортисти. Обичайният начален симптом е болката в предната част на коляното. Футболистите,
тежкоатлетите, лекоатлетите и стрелците най-често страдат от остри болки. Плуването също представлява риск
за поява на болки в коленете. От друга
страна спортове като тениса са далеч
по-безопасни. Или казано накратко – факторите, причиняващи болки в коленете,
включват вид, степен на натоварване
и времетраене на спортната дейност.
Пателарно-фемуралните проблеми са
свързани преди всичко с неправилното
времетраене и неподходящия вид на
спортната дейност в противовес с генетичните фактори. Когато лекарят
поставя диагноза на такива пациенти,
той трябва да се съобрази с анатомичните различия. Освен това колянната
става може да бъде засегната и от генетични аномалии.
Когато съществува съмнение за
травма на колянната капачка, прегледът
трябва да започне с оглед на мястото.
Обичайните находки включват типично
антеверзио на бедрената кост, patella
alta, завъртане на голямата пищялна
кост, разтягане на връзките и т. н. Следва палпиране на коляното и съседните
структури [2].
„СПОРТНО ХОДИЛО”
Диагнозата на такава травма се

поставя трудно. Поемайки тежестта
на цялото тяло, ходилото се намира в
непрекъснат огромен стрес. При много
видове спорт ходилата поемат съществени натоварвания, които понякога превишават над 20 пъти собственото тегло на индивида. Лекарите, занимаващи
се с тези проблеми, трябва да притежават необходимите познания по анатомия на ходилото.
Макар че увреждания може да настъпят по различни причини, най-честа причина е травмата. Другите етиологии
включват: бързо или неподходящо загряване, игра върху твърд терен. Известно
е, че 15% от всички спортни травми са
свързани с ходилото [2].
Стресови фрактури. Те настъпват
спонтанно. За пръв път стресовите
фрактури на ходилото са описани през
1855 г. от Breihaupt[4]. 5-10% от всички
спортни травми представляват именно такива фрактури.
БОЛЕСТ НА ОСГУД - ШЛАТЕР
Болестта на Осгуд - Шлатер засяга
20% от спортистите в зряла възраст.
При 20 до 50% от пациентите болестта се проявява двустранно. Типичен
симптом представлява болката в коляното. Пациентите съобщават, че тя
настъпва при бягане, скачане, качване
и слизане по стълба. Често пъти тази
болка затихва в състояние на покой или
при промяна на вида спорт и натоварването.
Болестта на Осгуд - Шлатер засяга
най-често футболистите, баскетболистите и гимнастиците. Нерядко симптомите са неясни и периодични. Те може
да се проявят без травма или друга явна
причина [4].
Физикалният преглед разкрива типична болка в голямата пищялна кост.
При пряк натиск и скачане тази болка се
усилва. Коляното се движи свободно. Ахилесовото сухожилие е твърдо. Липсват
аномалии в хълбока и глезена.
Причините за тази болест са неизвестни.
СКЪСВАНЕ НА МЕНИСКУС
Менискусите представляват две
парченца от хрущял във формата на буквата „с”, които играят ролята на амортисьори за колянната става. Разоложени
са между бедрената и пищялната кост и
биват външен (страничен) и вътрешен
(среден).
Менискусите може да се увредят и
скъсат при движения и силово извъртане на коляното. Понякога скъсването настъпва, когато спортуващият завърти
рязко горната част на крака си, докато
с ходилото е стъпил здраво на земята.

Най-често това се случва при футболистите.
Увреденият или скъсан менискус причинява от лека до много силна болка, в
зависимост от степента на скъсването. Обикновено непоносимата болка
настъпва, когато фрагмент от скъсания
менискус се заклещи между бедрената и
пищялната кост. В момента на травмата се появява оток, който може да се
развие и часове по-късно вследствие възпаление на ставните тъкани. Коляното
блокира или настъпва слабост [1].
Ако скъсването е незначително, тези
симптоми може да отшумят с течение
на времето, без да се наложи лечение. В
други случаи хирургичната намеса е неизбежна.
За да постави диагнозата скъсване
или друго увреждане на менискуса, лекарят трябва да снеме пълна анамнеза и да
извърши физикален преглед. Често пъти,
раздвижвайки коляното в различни посоки, може да се определи степента на
увреждането.
Лечението на скъсания менискус зависи от степента и локализацията на
скъсването. Ако то е незначително, а
симптомите бързо отшумят, всичко,
от което пациентът се нуждае, е физиотерапия. Ако скъсването е значително,
причинява симптоми или двигателни
проблеми в колянната става, единственото лечение е оперативното.
РОЛЯ НА МЕЗОТЕРАПИЯТА В
БОРБАТА С БОЛКАТА В КРАКА
Родоначалник на съвременната мезотерапия е френският лекар д-р Мишел
Пистор, който я прилага за пръв път
през 1952 г. Мезотерапията, наричана
още интрадермална терапия, представлява медицинска техника, при която подкожно, в самия участък на болката или
в непосредствена близост, се инжектират с много тънка игла „коктейли” от
медикаменти, хомеопатични вещества,
витамини и др. в много малки дози.
Съвременната мезотерапия се прилага в няколко основни медицински направления:
 в общата медицина;
 за борба с болката;
 в спортната медицина и травматология;
 в естетичната медицина.
Поради своята специфика мезотерапията трябва да се прилага единствено
от лекар-мезотерапевт. Тук не става
дума само за самото инжектиране, което е лесно, а по-скоро за състоянието на
пациента и необходимите познания за
заболяването му и анатомията на участъка, който ще се третира. Преди да
пристъпи към практическото приложе-

ние, лекарят трябва да постави диагнозата максимално точно, като вземе под
внимание анамнезата, лекарствените
противопоказания и пр.
Понастоящем в Европа и особенно
във Франция мезотерапията се използва
широко за лечението на различни спортни травми, навяхвания и изкълчвания,
както и възпалителни състояния.
Основната причина, поради която
професионалните спортисти охотно се
подлагат на мезотерапия, е необходимостта от един бърз и продължителен
ефект при проблеми, свързани със скелета, мускулите, ставните връзки и т. н.
Мезотерапията е предпочитаната терапевтична алтернатива пред локалното лечение с кортикостероиди. Голяма
част от спортните травми изискват 2
до 3 процедури.
Основни показания за мезотерапия
в спортната медицина
 посттравматични болки в ставите;
 мускулни проблеми;
 възпаления на сухожилията;
 остеохондроза;
 ахилесов тендинит;
 бурсит;
 фрактури.
Видове медикаменти, използвани в
мезотерапията
 локален анестетик;
 нестероидни противовъзпалителни препарати;
 миорелаксанти;
 съдоразширяващи медикаменти;
 калцитонин;
 минерални соли, витамини, хомеопатични вещества и др.
ИЗВОДИ
Опитът показва, че мезотерапията е една полезна техника при лечението на различни спортни травми. Теоретично не съществуват странични
ефекти, ако са били взети под внимание противопоказанията. Медикаментите се инжектират в малки дози, което допринася за добрата поносимост
към терапията.
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ

Многофункционална същност на
физическата подготовка в спорта
Втора част
Проф. Кирил Аладжов, дпн

РЕЗЮМЕ
Методите и средствата на физическата подготовка се използват
успешно при провеждането на тонизиращи занимания (преди състезания), както и за възстановителни тренировки след състезанието.
Специализирани комплекси упражнения от физическата подготовка се
прилагат ефикасно в кинезитерапията при лечебновъзстановителни
занимания с контузени спортисти или след оперативна намеса.
При осъществяването на контрола на физическата подготовка
на спортистите се използват специално подбрани за дадения вид
спорт нормативи (тестове), чрез които се отчита моментното
състояние на състезателите. По този начин чрез прилагането на
необходимите управленски методи и средства става възможно коригирането на спортната форма.

SUMMARY
Multifunctional Essence of the Physical Preparation in Sports
Methods and tools of the physical preparation are used successfully
in conducting warm-up trainings (before competitions), as well as
for rehabilitation exercises after contests. Specialized set of physical
preparation exercises are applied effectively in kinesitherapy during
curative-rehabilitation activities with injured sportsmen, or in postsurgical treatment.
During the period of controlling the physical preparation of sportsman,
one can utilize specifically devised tests for each sport, which allow
measuring the current condition of the athlete. This way, through the
application of needed control methods and tools, the sport condition can
be controlled and monitored.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт, физическа подготовка, рехабилитация, контрол.
KEY WORDS: sport, physical preparation, rehabilitation, control.

Продължение от миналия
брой
6. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ЛЕЧЕБНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
ТРЕНИРОВКА
Различните видове средства
и методи на физическата подготовка намират изключително широко приложение като
средство за възстановяване
и рехабилитация при травми
или следоперативна намеса.
Донеотдавна
приложението
на спортните методи и средства при възстановяването
на контузени или оперирани
спортисти се осъществяваше
от лечебната физкултура. В
днешно време тази дейност се
извършва от кинезитерапията – понятие, осъвременено и
14

Медицина и Спорт

наложено от международните
стандарти.
Контузеният спортист, освен че трябва да се възстанови
напълно от получената травма, е необходимо да изпълни
специална тренировъчна програма по време на възстановителния процес с главна цел да
поддържа и повишава своята
спортна форма. Именно това
е една от най-съществените
функции на лечебновъзстановителната тренировка. От една
страна, чрез умело подбрани
упражнения се лекува и възстановява контузеното място, а
от друга – спортистът продължава тренировъчния процес със средства и методи, при
което, щадейки контузеното
място, се натоварват здравите части на тялото. Неслучай-

но се казва, че “контузеният
спортист тренира повече от
здравия”. Това “повече” идва
от по-голямото разнообразие
и по-многократно повторение
на използваните средства. В
много случаи с цел реализиране
на по-голям тренировъчен обем
при провеждане на тренировки
с лечебновъзстановителен характер с контузени спортисти
съзнателно се увеличава времетраенето на тренировъчното занимание, което може да
достигне до 2,00 – 2,30 часа в
последния етап на възстановяването.
Най-важните средства, с които лечебновъзстановителната
тренировка реализира своите
цели и задачи, са физическите упражнения. Основната форма за
въздействие е упражняването,

или многократното повторение
на планираните физически упражнения. Методите и средствата,
прилагани в лечебновъзстановителните тренировки, са идентични с тези в тренировъчната
спортна дейност. В случая различията идват оттам, че спортистът с травма продължава
своите занимания при т. нар. облекчен двигателен режим.
Като специфичен метод за
възстановяване в спорта лечебновъзстановителната тренировка се характеризира със
следните особености (фиг. 1):
7. РАЗВИВАНЕ НА
КООРДИНАЦИОННИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ
В общия план на спортната дейност координационната подготовка стои в основата на успеха в спортното
майсторство (фиг. 2).
Координацията е съществен елемент от техниката на
всеки един спорт. По-добрата
координираност на спортиста прави неговите движения
по-икономични и създава необходимата предпоставка за
израстване в спортното майсторство. По своята същност
координацията е специфично
функционално свойство на
централната нервна система,
посредством която се управляват различните локомоторни прояви и се оптимизира
цялостната дейност на двигателния апарат на човека.
Както всички физически качества, така и координацията на движенията има своите
фенотипни и генотипни свойства. Все още тези особености на човешкия организъм не
са напълно проучени. Въпреки
това повечето специалисти и
автори считат, че това свойство на човешкия организъм
има подчертано комплексен характер.
Способността на човека
да възприема и възпроизвежда точно сложни двигателни

Фиг. 1

Фиг. 2

Стълбичката на успеха в спорта

действия определя неговите координационни възможности. Стремежът към висока
спортна квалификация изисква
непрекъснато да се усъвършенства двигателната координация на занимаващите се.
В
учебно-тренировъчния
процес при усвояването на
координацията се преминава
през няколко последователни
етапа (фиг. 3):
Важна особеност на заниманията с насоченост към подо-

бряване на координационните
възможности на спортистите
е задължителното използване
на различни по характер, насоченост и динамика упражнения
и дразнители. Например: стартиране от неудобни изходни
положения (от лег, седеж, с
гръб по посока на стартирането и др.) или темпово преминаване на специално за целта
подредени трасета (манежи),
при което спортистът, сменяйки ритъма на движението,
Медицина и Спорт
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Фиг. 3

преминава от една дейност
към друга. Такива упражнения
могат да бъдат примерно:
прескачане и провиране между препятствия, слаломиране,
рязка смяна на посоката на движение при подаване на сигнал
и т. н. Такъв подход при развиване на ловкостта и координацията, наред с останалите физически качества и сръчности,
ще допринесе за усъвършенстването на специфичните технически способности, от друга
страна – за по-емоционалното
и по-разнообразно протичане
на заниманията.
8. НАМАЛЯВАНЕ НА
ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО
Многобройни са книгите,
статиите и публикациите за
наднормено тегло, затлъстяване, обездвижване и т. н. В тях
се дават всевъзможни препоръки и съвети за отслабване и
диети. В литературата обаче
16
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почти няма предложена целенасочена методика за въздействие върху активно спортуващи с наднормено тегло. Освен
това липсват данни каква методика трябва да се приложи при контузени спортисти,
превишили състезателното си
тегло, както и при спортисти
с наднормено тегло след оперативна намеса.
Телесната маса е един от важните показатели за физическото състояние на спортиста, за
неговата работоспособност и
поносимост към натоварване.
Прилагането на специализирани методи и средства, заимствани от физическата подготовка с цел намаляване на
излишното тегло на активно
спортуващи, е много актуален
проблем в спортната дейност.
Наднорменото тегло при всички
случаи се явява сериозна пречка
за реализиране възможностите на спортиста. Освен това
в някои случаи то може да бъде

предпоставка и за получаване на
травми. Именно поради това
всеки един спортист в активна спортна възраст е необходимо да знае и следи своето
състезателно тегло, т. е. личното тегло, при което той
може да постигне максимално
добри спортни резултати.
В дългогодишната си спортно-педагогическа
практика
като специалист по лечебновъзстановителна и физическа
подготовка съм имал много
“срещи” със спортисти с наднормено тегло. Ще се спра само
на един случай, който е достатъчно показателен: Любомир
Ганев – състезател по волейбол от националния отбор на
България, играл близо 10 години
в най-силното волейболно първенство на Европа, в Италия.
През 1986 г. работех като треньор по физическа подготовка
с националния отбор на България по волейбол – мъже, който
през същата година извоюва
изключително
престижното
III място на Световното първенство в Париж (Франция),
след отборите на САЩ и бившия СССР. Любомир Ганев, чието състезателно тегло тогава беше 112 кг, при ръст 210
см, почти винаги създаваше
проблеми на треньорското ръководство с наднорменото си
тегло. Това бе причината дори
на моменти (сезон 1989-а) да
бъде отстраняван от националния отбор, докато “влезе”
в килограмите си. Основната
причина за перманентното
наднормено тегло на волейболиста Л. Ганев беше неговата
прословута ненаситност към
храната и манията да изяжда
не само своето ядене. В такива
случаи въпросният състезател
се подлагаше на строга хранителна диета и допълнителни
тренировъчни натоварвания.
Възстановяването на наднорменото тегло на такъв състезател в отлично здравословно
състояние не представлява
толкова голям проблем. В край-

на сметка хранителната диета и непрекъснатият дозиран
тренировъчен режим дават
своето положително отражение.
Тренировъчната
дейност,
насочена към намаляване на телесното тегло на спортиста, е
необходимо да се съчетава и с
добре планиран хранителен режим, което е свързано най-вече
със сериозното отношение на
самия спортист към този неприятен за него процес.
9. ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА
ПРИ ЗАНИМАНИЯ НА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ
Хората с увреждания са с нарушена в различна степен трудоспособност, придобита от
продължително обездвижване
вследствие от вродено заболяване или получено увреждане.
Отношението на обществото към проблемите на хората
в неравностойно положение характеризира нивото на хуманните и социалните норми на
поведение в това общество.
Физическата дейност, в т.
ч. и спортните занимания, се
явяват важно средство за намаляване на последиците от
инвалидността. Чрез физически
упражнения хората с увреждания стават по-самостоятелни
и независими, приобщават се
към определена индивидуална
или групова дейност. По този
начин се възвръща вярата им
към живота, поощрява се социалната им ангажираност
и активност. Заниманията с
физическа дейност и спорт се
явяват изключително важно и
естествено средство за поддържаща рехабилитация.
От биологична гледна точка заниманията с физическа
дейност стабилизират и укрепват остатъчните жизнени
сили на хората с увреждания,
като създават предпоставки
срещу евентуални допълнителни здравословни усложнения.
Заниманията с физически уп-

ражнения при тях се явяват необходими с цел адаптирането
им към живота.
Основната цел на физическата подготовка при хората с
увреждания е чрез специфични
комплекси от упражнения, съобразени с индивидуалните им
възможности, да се засилят и
укрепят тези мускулни групи и
двигателни звена, които не са
увредени.
10. КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ
НА СПОРТНАТА ФОРМА
Основните и най-важни задачи, които се решават в хода
на тренировъчния процес, се
свеждат до две главни направления:
 висока степен на развиване на функционалните възможности на спортистите;
 максимално успешна изява и реализиране на тези възможности по време на участие
в състезания.
Комплексното решаване на
тези две задачи е най-важната
предпоставка за постигане на
високи спортни резултати.
Като определение или термин понятието спортна форма е състояние на висока специфична
работоспособност
в резултат от съгласуването
на всички налични фактори
на спортното постижение.
Спортната форма отразява
пределната, максимална мобилизация на спортиста, проявяваща се в постигането на
високи спортни резултати в
определен час и време.
Обезпечаването на правилен и методически обоснован
тренировъчен процес в спортно-състезателната
дейност
изисква наличието на системна контролно-управленска дейност. Контролът може да се
осъществи в лабораторни и
теренни условия. Освен това
може да се контролират тренировъчни (по време на тренировки) и състезателни показатели в хода на самото

състезание.
Eдно от най-важните направления на средствата и
методите на физическата подготовка е тяхното успешно
приложение като нормативи
(тестове) за контрол и оценка на отделните страни на
спортната подготовка и на самата спортна форма на спортиста.
Изясняването на проблема
за същността на физическата
подготовка като една от съставните части на спортната
дейност показва, че при нейното усъвършенстване основен
се явява проблемът за подбора
на специализирани упражнения,
адекватни на задачите на технико-тактическата подготовка. Развиването на отделните
физически качества е необходимо да се осъществява в неразривна връзка със структурнофункционалните особености,
характерни за практикувания
вид спорт.
Физическата подготовка с
изключително голямото многообразие на нейните форми,
средства и методи на въздействие се явява единен непрекъснат процес, насочен към
усъвършенстване на физическото състояние на спортистите.
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Генът АСЕ като маркер за изява
на физическите качества бързина
и издръжливост
Доц. д-р Петър Атанасов

РЕЗЮМЕ
Функциите на сърдечносъдовата система по отношение на снабдяването с кислород чрез кръвта на всички тъкани на организма, са
обект на дълготраен изследователски интерес в професионалния и
аматьорския спорт.
Резултатите от пространни изследвания са доказали ключовото
значение на ген, който се определя като експресираща ангиотензин
конвертиращ ензим (АСЕ). Той участва в контрола на артериалното
налягане, което се наблюдава в ежедневната тренировъчна работа
на спортистите.

SUMMARY
The ACE Gene as a Marker for Expression of the Physical Qualities
Speed and Endurance
The functions of the cardiovascular system that pertain specifically to
the supply of oxygen to the bodily tissues through the blood have been
an object of long-lasting research interest at both the professional and
amateur levels of sport.
Extensive research has shown the key significance of a gene which has
been defined as expressing the angiotensin converting enzyme (ACE).
This gene participates in the control of arterial blood pressure which is
observable in the everyday practicing activities of athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ангиотензин конвертиращ ензим, генетичен маркер.
KEY WORDS: Angiotensin converting enzyme, genetic marker.

Когато се търсят генетични
маркери, свързани с физическите
възможности, се имат предвид и ензими, участващи в конкретни метаболитни пътища. Такива ензими на
първо място трябва да са тези, които непосредствено катализират
процесите на енергоосигуряването,
гарантират бързото придвижване
на метаболитите до отделните
органи или съдействат на хормоналната регулация.
Специален интерес в областта
на спорта представляват гени,
свързани с функциите на сърдечносъдовата система. Сърцето е помпата, която придвижва чрез кръвта
кислорода от белите дробове до
всички тъкани на организма. Освен
снабдяването с кислород, тази помпа доставя метаболити или изнася
крайни продукти от обмяната на
веществата. В крайна сметка това
гарантира функциите на двигателната система - кости и мускули, контролирани от нервната система. Резултатите от различни изследвания
18
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през последните години са показали
ключовото значение на гена, експресиращ ангиотензин конвертиращия
ензим (angiotensin-converting enzyme
- АСЕ). Това е изключително важен
ензим, участващ в контрола на артериалното налягане, осъществено
с ренин ангиотензиновата система
(rennin-angiotensin system - RAS).
Ренинът е специфичен ензим,
който се синтезира в бъбречните
нефрони. Най-напред той се секретира като проензим, състоящ се
от 406 аминокиселини. В единия и в
другия край (С и N краищата) той
има сегменти от 20 и съответно 46
аминокиселини.
От прекурсора се откъсват
двата остатъка от 66 аминокиселини, като се образува активният
ренин. Ренинът циркулира основно в
екстрацелуларните течности, кръв
и лимфа. Ензимът започва да се секретира активно от бъбреците в
отговор на понижено артериално
налягане. Това може да се случи, когато се понижи кръвният обем (голяма

загуба на течности) и барорецепторите изпращат своите сигнали за
промяна на налягането. Освен това
понижената концентрация на NaCl,
който е основното съединение за
поддържане на осмотичното налягане в кръвта, може да бъде сигнал
за повишеното отделяне на ренин.
Не трябва да се забравя и симпатиковата нервна система, което чрез
β-адренергичните рецептори контролира кръвното налягане с участието на ензима ренин.
Ренинът хидролизира ангиотензиногена, който се превръща в черния дроб до ангиотензин I. В последваща реакция друг специфичен ензим
- ангиотензин конвертиращият
ензим (АСЕ), откъсва още един пептид, като превръща ангиотензин I
в ангиотензин II. Пептидът ангиотензин II е най-силно действащият
вазоконстриктор, който повишава
кръвното налягане (фиг.1).
Ангиотензин II също така действа и в кората на надбъбречните жлези, като повишава отделянето на
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ
Фиг. 1

Ефект на АСЕ ензима

алдостерон. Последният въздейства на епителните клетки на бъбречните тубули да започнат обратна
реабсорбция на вода и соли от първичната урина обратно в кръвта.
Така с още един начин се съдейства
за повишаване на кръвното налягане. От друга страна RAS въздейства
върху хипоталамуса и хипофизата,
като стимулира в подобни случаи
отделянето на антидиуретичния
хормон вазопресин.
Освен изброените ефекти на
АСЕ, последният разрушава брадикинина, който е най-изявеният вазодилататор. Брадикининът въздейства
на рецепторите ВК2 , а ангиотензин
II - на рецепторите на АТ1 и АТ2.
Ангиотензин конвертиращият
ензим има 2 изоензима, които могат
да бъдат експресирани в различни
тъкани. Ензимът се образува главно в ендотелните клетки на кръвоносните съдове в белите дробове.
Образува се също в бъбреците и
Лайдиговите клетки в тестисите,
в мастната тъкан, в миокарда и скелетните мускули.
Всички лекарства , които блокират АСЕ, водят до понижение в нивото на ангитензин II и най-общо се
наричат АСЕ-инхибитори. Естествено, като се имат предвид описаните
вече ефекти на този полипептид,
тяхното действие води до намаляването на кръвното налягане. АСЕ е
много изследван ензим, защото той
е свързан с много смущения, свързани
със сърдечно-съдовата система.
Изследванията от последните
години са показали, че АСЕ косвено
повлиява мускулния метаболизъм (5),
както и кислородната консумация
на миокарда и скелетните мускули
(2, 3). Брадикининът, който така
драстично се променя от АСЕ, има
противоположни ефекти. Той може
да покачи нивото на макроергичните фосфатни съединения, да понижи лактатната концентрация и да
повиши усвояването на свободните
мастни киселини (9). Всичко това
показва, че RAS оказва влияние върху кръвното налягане, а също така
е важен регулатор на обмяната на
веществата.
Ангиотензин конвертиращият
ензим се експресира от ген, находящ
се в дългото рамо на 17-ата хромозома - 17q23. Ензимът има още няколко
имена като кининаза II или дипепти20
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дилкарбоксипептидаза. Ензимът се
състои от 732 аминокиселинни остатъка, към които се включва сигнален
пептид, изграден от 31 аминокиселинни остатъка. За първи път Ehlers
et al определят ДНК секвенцията (6)
на човешки тестикуларен АСЕ. През
същата година (1989) Mattei et al.
картира АСЕ-гена в човешкия геном
(10). Почти по същото време други
изследователи установяват определен полиморфизъм на АСЕ гена (4).
В този ген може да се съдържа
или отсъства участък (интрон) с
дължина 287 нуклеотидни двойки, в
които се съдържа специфичен регулатор. При наличие на такъв участък,
който се определя като инсерция, се
наблюдава понижена активност на
АСЕ в кръвта и тъканите, а когато
този участък липсва, активността
на ензима е повишена. При случаи на
вмъкване (insertion), алелът на гена се
определя с I, а при липса се означава
с D-deletion. Тези възможности опре-

делят двата алела на гена АСЕ и от
тяхното комбиниране в хомоложната двойка хромозоми се определя и
генотипът. Могат да се получат в
отделните индивиди три възможни комбинации - II, ID и DD. Разбира
се, индивидите могат да имат различен генотип. Приблизителното
разпределение на генотипите сред
бялото население е, както следва: за
II - 25%; за ID - 50%, и за DD - 25%.
Редица изследвания са посветени на
връзката на двата алела със спортните постижения както в анаеробните, така и в аеробните спортове
(13, 15).
Наличието на хомозиготност по
D-алела се свързва с по-голяма мускулна сила и с качеството бързина
(14). Затова анаеробни спортове
като спринтови бягания и вдигане
на тежести имат преобладаващ
D-алел (7). Между спринтьорите се
установява достоверно повишение
на D-алела и достоверно понижение

ACE

DD

ID

II

D

I

N

32

69

13

133

95

%

29

60

11

59

41

Табл. 1 Генотипна и алелна честота на АСЕ в изследваната група
АСЕ

N

DD (%)

ID (%)

II (%)

D

I

мъже

72

23 (32)

41 (57)

8 (11)

61

39

жени

42

9 (21)

28 (67)

5 (12)

56

44

Х2 = 0.515

р = 0.473

Табл. 2. Полово разпределение на генотипната и алелната честота на АСЕ в изследваната група
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В този смисъл при носителите на
D-алела съществува по-голям риск за
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намаленото ниво на брадикинина
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При разглеждане на данните,
свързани с теста Wingate, направи
впечатление, че и при трите генотипа жените показват много по-добра устойчивост към умора в сравнение с мъжете (фиг. 2).
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Артрогенна мускулна инхибиция
на екстензорите в коляното
след увреди на предната кръстна
връзка
Ростислав Костов

РЕЗЮМЕ
Увредите на предната кръстна връзка на коленния комплекс са сред
най-честите от всички лигаментарни руптури. Хирургичната интервенция с последваща рехабилитация имат за цел възстановяване
на ставната стабилност и предпазване от късни патологични изменения. Въпреки усилията, полагани от лекари и кинезитерапевти,
често резултатът не е задоволителен и спортисти, претърпели
хирургични интервенции на предна кръстна връзка, се завръщат
към спортната си дейност с наличен невро-мускулен дефицит в
областта на коляното. Поради тези предпоставки, късните постоперативни усложнения като остеоартроза на коляното, дисфункции
в патело-феморалната става и др. са често срещани в клиничната
практика. Наред с възстановяване правилната артрокинематика в
коленния комплекс главна цел на кинезитерапията е възстановяване
динамичната стабилност в коляното чрез аналитични и комплексни
рехабилитационни подходи, насочени към въвлечените във функционален дефицит мускули. В настоящата статия ще разгледаме концепцията за артрогенната мускулна инхибиция на коленните екстензори
като основа за формиране на динамична нестабилност в областта
на коленния комплекс, както и кинезитерапевтичното й лечение.

SUMMARY
Muscle inhibition of protractor knee damage on Advanced after damage
of the anterior cruciat ligament (Part 1)
Damage to the front of the anterior cruciat ligament knee complex
are among the most common of all ligamentarni ruptures. Surgery
followed by rehabilitation are to restore joint stability and prevent
subsequent pathological changes. Despite efforts made by the doctors
and kinesitherapists often the result is not satisfactory and athletes
undergoing surgery of the anterior connection are returning to sports
activities with neuro-muscular deficit in the knee. For these conditions,
late postoperative complications such as osteoarthritis of the knee, patella
dysfunction in femur articulation and other are often met in clinical
practice. Along with the recovery artrokinematik right knee complex,
the main objective of recovery is kinesitherapy dynamic stability in the
knee through rehabilitation and complex analytical approaches aimed at
functional deficits involved muscles. In this article we will explore the
concept of muscle inhibition artrogennata as a basis for the formation
of dynamic imbalance in the field of complex knee and kinesitherapy its
treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: предна кръстна връзка, артрогенна инхибиция, кинезитерапия.
KEY WORDS: anterior cruciat ligament, connection arthrogen inhibition, kinesitherapy.

1.ВЪВЕДЕНИЕ
Първичното и вторично инхибиране на силата на мускулите
екстензори в коляното е сред найчестите проблеми на рехабилитацията след хирургично лечение на
предната кръстна връзка (ПКВ).
Функционалното
възстановяване на m. quadriceps femoris след
реконструкция на ПКВ е обект
на множество дебати както в
клиничната практика, така и в
сферата на рехабилитацията. В
последните 10-20 години от двадесети век ранното трениране на
екстензорите в коляното е било
немислимо поради опасенията от
претоварване на прясно оперира22
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ната кръстна връзка и нараняване
на транспланта. С развитието
на кинезитерапията и задълбочаване на познанията относно
кинетичните и кинематичните
особености на коленния комплекс,
понастоящем се прилагат значително по-агресивни подходи на
ранна рехабилитация, съобразена
със спецификите на колянната кинезиология. Ранната, съобразена с
всички показания и противопоказания кинезитерапия, е съществена предпоставка за пълно възстановяване на колянната функция и
минимализиране опасността от
късни усложнения. Въпреки непрестанния прогрес в ортопедичната
практика и развитие на все помини инвазивни оперативни тех-

ники, е налице известен функционален дефицит на екстензорите
в коляното, характерен за постоперативния период след увреди
на ПКВ. Дори при хирургични и
рехабилитационни мероприятия,
считани за успешни, в повечето
случаи функционалният динамичен
дефицит на квадрицепса може да
надвишава 20% дори 6 месеца след
интервенцията, време, за което
обикновено се планира възвръщане на спортистите към тренировъчните натоварвания (табл. 1). В
табл. 1 са събрани и представени
резултатите от проучванията на
редица автори, проследили известен период от време пациентите си, претърпели увреда и реконструкция на ПКВ, както и според
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вида на използвания трансплант.
Мускулната инсуфициенция авторите определят спрямо разликата на резултатите, получени при
тестуване на здравия, и съпоставка с резултатите, получени от
оперирания долен крайник. Някои
автори (D. Urbach, F. Awiszus, W.
Nebelung, M. Ropke et al.) установяват дори билатерално засягане
функциите на квадрицепса след
унилатерална увреда с последвала
реконструкция на ПКВ, което ще
засегнем по-нататък в статията.
Известна и добре проучена е
ролята на квадрицепса в структурата на коленния комплекс,
която освен двигателна е и стабилизаторна. Ето защо нарушаване функциите на екстензорите в
коляното се отразява негативно
върху цялостната му динамична
стабилност, което е предпоставка за развитие на късни дисфункции и необратими дегенеративни
изменения.
2.ЕТИОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА ПРЯКО И НЕПРЯКО
ИНХИБИРАНЕ СИЛАТА НА
ЕКСТЕНЗОРИТЕ В КОЛЯНОТО
При планови операции за реконструкция на ПКВ множество автори препоръчват известен период
на предоперативна кинезитерапия с акцент върху тренирането и
подобряване на мускулния контрол
24
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на екстензорите в коляното. Въпреки че резултатите подкрепят подобна рехабилитационна
стратегия, в повечето случаи не
е възможно да се планират достатъчно на брой рехабилитационни
процедури преди извършване на
пластиката. Макар че мускулната
слабост и хипотрофия най-често
се свързва с увредата на ПКВ и
последвалата операция, някои автори (JF. Iles, M. Stokes, A. Yound
et al.) посочват като първа и основна причина артрогенната
мускулна инхибиция (АМИ). АМИ
се обяснява с нарушени рефлекторно-регулаторни нервни връзки
с кората на главния мозък, породени от смутената аферентация
от ставата, което е предпоставка за нарушаване на еферентната
двигателна и трофична импулсация. Вследствие нарушаването на
тези регулаторни нервни механизми се нарушава мускулната трофика и периферно-нервна инервация, с произлизащите от тях
миохипотрофия и нарушен мускулен контрол. Друг по-неизвестен
компонент от АМИ е загубата
на механорецептивните импулси,
които нормално се изпращат от
ПКВ. Загубата на механорецепторите е предпоставка за нарушаване на мускулнолигаментарния
синергизъм, основаващ се на рефлекторни зависимости между ПКВ
и квадрицепса. Както е известно,

тези две структури са синергисти
при осъществяване на вентро-медиалната стабилност в коленния
комплекс. Наличието на АМИ се
наблюдава почти задължително
при всички пациенти, претърпели пластика на ПКВ. Тези проучвания доказват неразделната връзка
между АМИ и постоперативния
мускулен дефицит на екстензорите в коляното. KD. Shelbourne, P.
Nitz et al. публикуват проучвания,
доказващи, че АМИ е отговорна
за билатералното засягане на екстензорите в колената, дори при
случаи с унилатерално увреждане
на ПКВ. Удивителното в техните
проучвания е доказателството,
че миохипотрофията на коленните екстензори от незасегнатата
страна води до еквивалентност
на здравия спрямо оперирания долен крайник. Ограниченият работен обем на движение в острия период на мекотъканна регенерация
в коляното (до около 25-30°) и намалената способност за активни
мускулни контракции са другите
фактори за миохипотрофия и слабост на квадрицепса. Известно е,
че за поддържане мускулната функция и трофика са нужни активни
мускулни контракции, включващи
възможно най-голям брой моторни единици. Наличието на АМИ
например е фактор за забавяне на
възстановителния процес и в повечето случаи непълно постигане

на набелязаните краткосрочни и
дългосрочни прогностични резултати. Обикновено рехабилитационните мероприятия са насочени
предимно с акцент върху динамичната тренировка на екстензорите от засегнатата страна, без
да се отчита фактът за билатералната мускулна слабост, резултат от АМИ. Това е още една от
причините, често дори след края
на процедурите по кинезитерапия пациентите да са с упорит
нервно-мускулен дефицит и хипотрофия на коленните екстензори.
Съществуват твърдения за минимална зависимост между миохипотрофията и намаляване на мускулната сила, асоциирани с увреди
на ПКВ (LG. Elmqvist, R. Lorentzon,
C. Johansson, M Sjostrom и др.).
Според съвременни проучвания
на Williams et al. (2005) безспорно
се доказа зависимостта между
миохипотрофията и слабостта
на квадрицепса при повече от
62% от пациентите. Вследствие
постоперативните контраиндикации относно позволения обем на
движение и степента на натоварване се развива хипоактивитетна
миохипотрофия, допринасяща и
за редуциране на мускулната сила.
Често това се определя като
единствената причина за хипотрофия и слабост, без да се отчете
ролята на АМИ, а резултатите не
отговарят на поставените цели
пред рехабилитацията. Не бива
да се забравя, че АМИ не позволява
пълноценното включване на максимален брой двигателни единици,
респ. мускулни влакна в двигателния акт, което е предпоставка за
тяхната хипотрофия и развитието на мускулна слабост.
Разглеждайки дисфункциите и
характерните постоперативни
състояния, не бива да се пренебрегват и фактори като вътре и
извънставен оток; болката и дискомфорта; нарушаване и избледняване на двигателния навик; смутената проприорецепция и др.,
които са компоненти от формиране и задълбочаване на АМИ, допринасящи за развитие на мускулна
хипотрофия и намалена сила.
Болката е характерен симптом, особено през острия период
на мекотъканната регенерация
след операцията. Механизмите
на потискане на мускулната сила
в следствие на болка са два: пря-

ко и непряко инхибиране. Прякото
инхибиране на мускулната сила се
дължи на рефлекторното щадене
на засегнатия крайник. Непрякото
въздействие върху силата, болката оказва чрез рефлекторни механизми, потискащи мускулното
действие на централно ниво. Не
бива да се подминава и фактът за
потискане на мускулната сила поради страха от болката, дори тя
в момента да е латентна.
Наличието на оток също би
могло да повлияе негативно върху
мускулната функция по два начина. При наличието му в ставата
резултатът е повишено вътреставно налягане и предварително
обтягане на ставната капсула,
което е предпоставка за намален и болезнен обем на движение.
Активираните стреч рецептори
в ставната капсула упражняват
своето инхибиращо въздействие
върху мускулите, имащи отношение към нея. Повишеното вътреставно налягане и предварително
разтягане на ставната капсула са
предпоставка за болка, чието въздействие върху мускулната сила
вече бе отбелязано.
В клиничната практика често се омаловажава негативното
въздействие на избледнелия двигателен навик. В следствие имобилизацията двигателният навик
на квадрицепса, свързан с локомоторните и стабилизаторните му
функции, се нарушава и избледнява. Това води до по-малкото и неефективно включване на мускулни
влакна в двигателния акт (поради
по-малкото и неефективно активиране на двигателни единици),
което обективно се оценява чрез
регистриране на мускулна слабост.
Ето защо в началните фази на рехабилитацията възстановяването
на мускулната сила предшества
хипертрофията, която е функция
от възвръщане на избледнелите
и корекция на неправилните динамични двигателни стереотипи.
В последните години се утвърди ролята на смутената проприорецепция за потискане и нарушаване на мускулната функция.
Нарушената аферентация от проприорецепторите, разположени
в мускулните тела, сухожилията,
лигаментите и ставната капсула,
е основна за нарушаване на мускулния контрол и динамичната стабилизация, а напоследък се доказа

и негативната й роля върху силата и мускулната трофика. В следствие операцията и последвалата
имобилизация е налице влошаване
на гама-мото инервацията, което по рефлекторен път намалява
трофичните импулси от нервната система към засегнатите мускули.
В заключение би трябвало да
се изтъкне нуждата от точно изясняване на проблема, породил миохипотрофията и инхибирал силата на квадрицепса. Ако например
се акцентира единствено и само
на активно мускулни упражняване,
без да се вземе под внимание АМИ,
това би довело до непълни и незадоволителни резултати. При налични вътре и извънставна ефузия
рехабилитационната програма не
би имала успех, ако не се съобрази
с въздействията му. Респективно
при планиране на лечебнооздравителния процес, в който не се
включват специфични подходи за
възстановяване на динамичните
двигателни стереотипи и проприоцептивните
регулаторни
механизми, успехът му няма да е
пълен, а резултатите - нетрайни.
Така разгледани поотделно по-често срещаните пато-фактори за
потискане на мускулната сила не
дават ясна и точна представа за
комплексния характер на нервномускулните и мускулно-скелетните
дисфункции в областта на коленния комплекс, след реконструкция
на ПКВ. Практиката показва, че
изолирани, споменатите фактори
не могат да съществуват. Затова
при изготвяне на патокинезиологичния анализ и структурирането
на кинезитерапевтичната програма трябва да се имат предвид
всички горе изброени нарушения и
да се подберат подходящи лечебни методи за комплексното им
лечение. За максимално ефективно кинезитерапевтично лечение
терапевтът освен с посочените
нарушения трябва да се съобрази
и с индивидуалните особености,
съпътстващите усложнения и
терапевтичния отговор на всеки
отделен пациент.
3.ТЕХНИКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СИЛАТА НА ЕКСТЕНЗОРНАТА
ГРУПА МУСКУЛИ В КОЛЯНОТО
Както споменахме по-горе, рехабилитационните мероприятия
Медицина и Спорт
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трябва да се съобразят с комплексния характер на мускулната слабост, включващ миохипотрофия
и артрогенната мускулна инхибиция. Съществуват множество
техники и методики за рехабилитационно въздействие върху тези
компоненти от динамичните и
стабилизаторните
дисфункции
на мускулатурата. В настоящата
статия ще разгледаме поотделно
някои техники за борба с мускулната хипотрофия и преодоляване на
АМИ.
3.1 ТЕХНИКИ ЗА МИНИМАЛИЗИРАНЕ НА АРТОГЕННАТА МУСКУЛНА ИНХИБИЦИЯ
Клиничната практика показва,
че в повечето случаи рехабилитационната програма се фокусира
върху намаляване на мускулната
хипотрофия, без да се взима предвид АМИ. Все още съществуват
редица противоречиви мнения
по този въпрос, но напоследък
все по-категорично се потвърждава становището, че в ранните
рехабилитационни етапи преодоляването на АМИ би довело до
намаляване степента на мускулна
хипотрофия, респ. сила. Вниквайки
в същността на това състояние,
съществуват два начина за преодоляването му: променяйки и моделирайки аферентните импулси
от увреденото коляно към кората на главния мозък (feedback) или
коригиране на централната еферентна импулсация от моторната кора до инхибирания мускул. За
да се разбере по-ясно проблемът с
преодоляване на АМИ, състоянието трябва да се разгледа в две направления: сензорен и двигателен
дефицит. В настоящата статия
ще акцентираме само върху преодоляване на сензорната компонента от АМИ.
3.1.1 ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АРТРОГЕННАТА МУСКУЛНА ИНХИБИЦИЯ
ЧРЕЗ ПОТИСКАНЕ НА СЕНЗОРНАТА
КОМПОНЕНТА ОТ СЪСТОЯНИЕТО
АМИ би могла да се дължи както на масивна вътреставна ефузия, променяща потока от аферентни импулси, така и на загуба
на аферентация от изгубените
механорецептори в предната
кръстна връзка. Така единият лечебен подход би спрял или модифицирал сензорния сигнал, отговорен
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за отключване на инхибиторния
процес. Това би се постигнало
чрез редуциране на анормалните
аферентни стимули, породени от
болката, отока и т. н.
Редуцирането на вътреставната оточност е главна цел както на
клиницистите, така и на кинезитерапевтите при състояния след
пластика на ПКВ. Намаляването и
отстраняването на вътреставната ефузия ще доведе до редукция на вътреставното налягане,
респ. болката, увеличаване обема
на движение в ставата и корекция
на патологичните аферентни сигнали в следствие на тях. Съществуват доказателства, че при пациенти с хронични вътреставни
ефузии непосредствено след аспирация на ставата чрез ЕМГ се установява подобряване импулсацията към мускулатурата (H Fahrer,
HU Rentsch, NJ Gerber et al., 1988).
Окончателното елиминиране на
вътреставната ефузия е фактор
за прогресивното подобряване на
мускулната сила (K. Jensen, BK. Graf,
1993). Аспирацията на постоперативната ефузия няколко дни след
интервенцията е предпочитан
клиничен метод за превенция от
задълбочаване на дисфункциите, в
т.ч. на мускулната слабост. Макар
че има противоречиви мнения относно аспирацията, голяма част
от възможните усложнения успешно се преодоляват чрез използване на стерилни инструменти. Във
всички случаи (без и след аспирация)
трябва да се включат редица превантивни и лечебни неинвазивни
техники за борба с ефузията (елевиране на крайника, криотерапия,
помпащи активни упражнения, мануален масаж и дренажни техники,
електростимулация, компресивни
превръзки и др.). Преодоляването
на отока ще доведе до корекция
и нормализиране на аферентните
импулси и преодоляване на АМИ на
квадрицепса.
Криотерапията е неизменен
лечебен метод след реконструкция на ПКВ. Предимно се прилага
в ранните етапи на мекотъканна
регенерация, характерни с асептична възпалителна реакция. Има
доказана ефективност относно
болката и отока, присъщи за острата фаза на възпалението. Освен чрез прякото си въздействие
върху болката и отока, криоте-

рапията притежава и някои други
особености, използвани за преодоляването на АМИ. Студът има
свойството да намалява скоростта на нервния трансфер, което
ще доведе до намаляване аферентацията към нервната система
и допринася за борбата с АМИ (K.
Darton, 1985, AS. Paintal, 1965, E.
Eldred, DF. Lindsley, JS. Buchwald,
1960). Hopkins et al. (2002) установяват, че 30-минутни ледени апликации в областта на коляното
са достатъчни за преодоляване
на АМИ на m. vastus medialis, инхибиран поради вътреставната
ефузия. Нещо повече, авторите
доказват, че криотерапията води
непосредствено до фасилитиране на квадрицепса поради значително по-добрата мотоневронна
възбудимост, регистрирана след
преодоляване на ефузията. Фасилитирането на квадрицепса някои
автори (M. Stokes, D. Shakespeare,
K. Sherman, et al. 1985) не отдават
само върху локалното му действие
и регулиране на аферентната обратна връзка, а и с предизвикани
процеси на централно ниво поради факта, че дори 60 минути след
прекратяване на ледената апликация нервно-мускулният трансфер
е подобрен.
Транскутанна електроневростимулация (ТЕНС). Също често
използван физикален метод на
лечение при състояния след пластика на ПКВ с цел преодоляване
на постоперативната болка чрез
стимулиране на сензорните нервни влакна. Комбинирана с ефекта
на криотерапията ТЕНС, допринася и за борбата с АМИ. Доказано
е намаляване на пресинаптичната
задръжка в следствие на стимулиране на кожните нерви чрез ТЕНС,
която се явява един от факторите за формиране на АМИ, както и
опиоидния механизъм на продукция на ендогенен опиат (енкефалин) в гръбначния мозък и предизвикващ аналгезия. (JF. Iles. 1996,
RM. Palmieri, JA. Tom, A. Weltman
et al, 2005). Ефекта на ТЕНС JT.
Hopkins, et al (2002) доказаха, че е
предимно на локално ниво, коригирайки патологичните аферентации, а не толкова на централно.
Това се потвърждава от данните, които публикуват (2002), че
по времето на ТЕНС се наблюдава
дезинхибиране на квадрицепса, ко-

ето постепенно намалява веднага
след приключване на процедурата.
Arvidsson и Eriksson (1986) препоръчват процедурите с ТЕНС да се
съчетаят с изпълнение на активни упражнения за екстензорите в
коляното. Както споменахме порано, АМИ е нарушение на гамамотоневронния мускулен контрол
и потискане силата на мускулите.
Поради тази причина авторите
предлагат предизвиканите аферентни импулси при изпълнение
на активни упражнения за квадрицепса да се дообогатят и физиологично моделират посредством
ТЕНС.

Приложението на локални анестетици, подобно на криотерапията и ТЕНС имат своята роля относно борбата с АМИ. Предимно
ефектът от обезболяващите е
вторичен относно преодоляване на
мускулната инхибиция, блокирайки
патологичните аферентации към
нервната система чрез супресиране на болковите дразнения. Имайки предвид останалите фактори,
формиращи АМИ (модел на вътреставна ефузия, смутена проприорецепция, механорецепция и т.н),

и персистирането на мускулната
инхибиция дори при отсъствие на
болка (АМИ е редуцирана, но не и
преодоляна), за крайното преодоляване на този тип дисфункции няма
да бъде уместно единствено и само
борбата с болката. Ако клиничните и рехабилитационните усилия
бъдат насочени само към преодоляване на остатъчната болка, това
би довело до задоволителни резултати относно симптоматичното
лечение на проблема, но в никакъв
случай до преодоляване на АМИ, която е поликомпонентна дисфункция.
Съществуват ясни резултати относно благоприятното повлияване
на пациенти с остеоартрозни изменения в колянната става, на които е проведен курс на лечение чрез
локално инжектиране на lidocaine в
ставната капсула и последващо увеличаване на силата и времетраенето на изометричните мускулни контракции на квадрицепса (BS. Hassan,
SA. Doherty, S. Mockett, et al, 2002).
Arvidsson et al. (2002) установяват
подобряване на нервно-мускулната
проводимост на квадрицепса след
реконструкция на предна кръстна
връзка, регистрирана чрез ЕМГ, при
пациенти с инжектиран епидурално
lidocaine. Приложението на локални
анестетици при такива състояния
е все още дискутабилен въпрос как-

то в клиничната, така и в рехабилитационната сфера. Проблемът
относно локалните обезболяващи
средства и приложението им след
реконструкция на предната кръстна връзка произлиза от два аргумента. Първият е възможността
за нежелани лекарствени ефекти и
рискове, свързани с провеждане на
процедурите. Вторият аргумент
изтъква контролиращия смисъл на
болката да подпомага и напътства
клиницисти и кинезитерапевти
относно ефективността и приложимостта на лечебните средства
при употреба на локални анестетици отпада.
Приложението на локални
обезболяващи средства във вид
на спрей или гел (паста) може
би е по-уместният вариант за
приложението им, но резултати
относно преодоляване на АМИ
чрез тяхното приложение все
още не са публикувани. Съществуват изследвания, проведени
при здрави хора, лекувани чрез
трансдермално приложение на
локален анестетик в областта
на m. soleus посредством йонофореза, при които резултатите
сочат подобряване на мотоневронната активация и подобряване на сухожилните рефлекси (J.
Agostinucci, 1994).
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Значението на функционалния
подход във възстановителния
процес след дисторзии на глезенна
става
Мартин Еремиев, доктор

РЕЗЮМЕ
Травмите на меките тъкани в областта на глезенната става и ходилото засягат ежедневно един на всеки 10 000 човека. Навяхванията на глезенна става представляват 10 до 30% от всички спортни
травми. Принудителното отсъствие от спортно-тренировъчния
процес, наложителният период на възстановяване въздействат негативно както върху спортната форма на контузения спортист,
така и върху неговата мотивация.
Кинезитерапията играе основна роля в цялостния процес на лечение.
Насоките на терапевтичното въздействие се определят от степента на увредата и възникналите функционални ограничения. Необходимо е да се извърши плавен и внимателен преход към постепенно
тренировъчно натоварване и завръщане към нормална спортна дейност. Прибързаното подновяване на спортните занимания, състоянието както на травмираните структури, така и лошите общи
функционални възможности на опорно-двигателния апарат крият
риск от повторна травма.
Използването на ясен функционален критерий за оценка по време на
възстановителния процес намалява риска от прибързано възобновяване на спортно-тренировъчните натоварвания и евентуалния
рецидив и хронифициране на състоянието на спортиста.
Оптимизирането на възстановителните програми при тази патология обуславя интересa към нови проучвания, насочени към по-бързо
възстановяване на травмираните спортисти.

SUMMARY
The importance of the functional method in the recovering process
after distortions in the ankle
Soft tissues injuries in the ankle joint and foot area have been estimated
to occur to 1 per 10 000 people daily. Lateral ankle sprain is a frequent
injury accounting 10% to 30% of all sports injuries. Athletes forced
absence from the training process and the necessary recovering period
affects the sports condition and the motivation of the athlete in a negative
way.
The physiotherapy plays major role in the general recovering process. All
therapeutic directions are defined by the grade of the injury and the arisen
functional limitations. Supple and gentle transition to gradual training and
returning to sports activities must be done. The rushed resuming of
the sports activities, the condition of the affected tissues, worsened
functional abilities of the musculoskeletal system hide a big risk for
repeated trauma.
Use of clear functional criteria for evaluation during the recovery period
minimizes the risk of over hasting by early returning to sport activities and
reduces the possibility of eventual repeated injury and chronification.
Optimizing the physiotherapy programs in cases with such kind of
pathologies defines the interest to new researches directed to develop
the idea of quicker recovering of the injured athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: глезенна става, функционално лечение, кинезитерапия, болка.
KEY WORDS: ankle joint, functional treatment, physiotherapy, pain.

Лигаментарните увреди на
глезенна става са най-честите
увреди на опорно-двигателния
апарат (D. MacAuley, 1999). Тези
травми са резултат на временно
преминаване границите на нормалната подвижност на дадена
става или възпроизвеждане на
ненормални за нея движения. При
това ставната капсула и ставните връзки се преразтягат, без
да се наруши анатомичната им
цялост, или са налице частични
разкъсвания (M. Sitler et al, 1994).
Ако двeте лигаментарни групи
– медиална и латерална, са разкъ-
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сани, е възможна тежка луксация
на ставата. Най-често навяхванията на глезена са резултат на
супинационно-аддукционен механизъм, а по-рядко на пронационноабдукционен. Това са същите механизми както при малеоларните
фрактури, но действащи по-слабо. Клинически най-често става
дума за преразтягане на лигаментите, разположени по външната
страна на глезена (1ig. fibulotalare
anterior, 1ig. fibulotalare posterior,
1ig. fibulocalcaneare) (фиг. 1). Установяват се голям оток и кръвонасядане около и под фибулар-

ния малеол. Натискът върху него
не е болезнен, но под върха му се
провокира остра болка, която
се предизвиква и при опит за супиниране на ходилото. Често се
установява палпаторна болка и
в основата на пета метатарзална кост (H. Handoll et al., 2003; T.
Wolfe, et al., 2001).
Подобна клинична картина се
наблюдава и при дисторзии, предизвикани по обратния механизъм (пронационно-абдукционен),
но те се срещат сравнително
по-рядко.
Кинезитерапията при лече-
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Фиг. 1

ние на навяхвания на глезенната
става намира широко приложение. Традиционната методика
на кинезитерапия при дисторзии
на горна скочна става, лекувани
консервативно, се съобразява с
имобилизационния период (ако е
приложена имобилизация). По преценка на травматолога ортезата
(шината) се снема, с което рехабилитацията може да започне интензивно. Основните насоки на
кинезитерапията при лечение на
дисторзии в областта на глезенна става са свързани с периодиката на възстановяване на структурите и със следните основни
задачи: пълно възстановяване на
обема на движение; подобряване
силата на мускулите в засегнатата област; възстановяване и подобряване на проприоцепцията
на травмираната става.
В много от прилаганите методики, описани в отделни публикации, рядко се споменава за решаване на споменатите задачи от
гледна точка на конкретни общи
двигателни активности на пациента (според вида спорт) и на
възможностите му за изпълнението им. Слабост е липсата на съобразяване на терапевтичното
въздействие с функционалността
и изискванията към целия крайник
и общите възможности на спортиста за преодоляване на задачи,
свързани с конкретни двигателни
възможности и качества. Фокусът при лечението се ориентира към отделни елементи като
сила, ставна подвижност и т. н.,
но комбинирането на всички тях
в обща функционална посока остава недостатъчно застъпено.
Указания и напътствия за началните спортно-тренировъчни занимания, на които се разчита, не
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биха могли да заменят тясното
функционално терапевтично въздействие върху целия крайник (J.
Hale; T. Hertel; L. Olmsted-Kramer,
2007).
Завишаването на нивото на
функционалност и подобряването на способността травмираният глезен да бъде активна хомогенна част в целия механизъм
при изпълнение на двигателни
задачи може да се постигне посредством правилно клинично
мислене и креативност на терапевта, съобразявайки се с вида
спорт и степента на травмата
на пациента.
В началния период на възстановяване след навяхване на глезенна става се обръща внимание
на качествата на мускулите около засегнатата става, като се
работи изолирано. За постигане
на този ефект, освен често при-

Фиг. 2

лаганите и наложени в практиката изометрични (или често
споменавани като статични)
упражнения срещу мануално съпротивление, биха могли да се
използват и упражнения, включващи активността на цялото
тяло, съчетавайки и акцентирайки на засегнатата става. Така
концентрацията на спортиста
се ангажира не просто към "задръж ходилото в тази позиция",
а към цялостната кинематика и
постигане на въздействие върху засеганата зона посредством
общата мускулна активация. За
целта успешно се прилагат техниките на проприоцептивното нервно-мускулно улесняване
(ПНМУ или PNF). Според многобройни проучвания една от тях
е сред най-подходящите за въздействие върху стабилността на
глезена и ангажирането му в общи
активности. Именно приложението на техниката „stabilizing
reversal” (или стабилизиращо обръщане) представлява редуване
на изотонични мускулни съкращения срещу статично съпротивление, което не допуска поява
на движение (фиг. 2). Командата,
която дава кинезитерапевтът, е
"не ми позволявай да те движа",
като се допуска възникване само
на минимални движения. Терапевтът прилага мануален натиск
с едната си ръка в определена
посока и го задържа за време, в
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Фиг. 4

което пациентът демонстрира
стабилна равномерна контракция. Трябва да се изчака добър
отговор на приложеното съпротивление от страна на пациента, изразяващ се в задържане на
позицията. Следващата стъпка е
плавно поставяне на свободната
ръка на терапевта върху тялото
или крайника на пациента и прилагане на нов натиск. Прилага се
съпротивление, докато другата
ръка все още упражнява натиск в
началната посока. Преходът при
смяната на посоката на съпротивлението на двете ръце става
бавно и без да се допуска релаксиране. Много равномерно, плавно
и без прибързано снемане натискът преминава от една в друга
посока (S. Adler et al., 2008). Мануален натиск се поставя не само в
областта на засегнатия крайник,
но и върху таза, трупа и раменния пояс.
Финалната част на техниката

се състои в постепенно освобождаване на захвата на терапевта,
след което пациентът трябва
самостоятелно да задържи заеманата позиция. Техниката може
да прогресира, като се започне
с приложение на твърда опора и
изходна позиция стоеж и впоследствие се премине към стоеж на
мек балансборд, стоеж на един
крак, стоеж на един крак на мек
балансборд (със и без опора на ръката).
Както вече отбелязахме, отделните видове спорт имат
различни изисквания към глезенната става и цялата зона на ходилото и подбедрицата. Когато
прогресът позволява динамично
натоварване на глезена, може да
се премине към приложение на упражнения, изискващи по-добра динамична стабилност на долните
крайници (и в частност навехнатия глезен). Необходимо е изграждане на двигателни качества, ко-

ито са насочени към подобряване
на опорната фаза при изпълнение
на различни технически елементи
от съответния спорт. Особено подходящ в тази фаза е така
нареченият "фитбол". Известен
още като "швейцарска топка",
той може да бъде използван като
уред, чрез чиято помощ да се акцентира върху проблемни рискови движения, които биха могли да
доведат до рецидив и ново навяхване. Ангажират се структури не
само в травмираната зона, но и в
цялото тяло. Концентрацията на
спортиста се ангажира върху поемането на опората и активната стабилност на глезена, върху
баланса, изпълнението на технически елементи от спорта и конкретни допълнително използвани
уреди (топки с различни размери,
стикове, тенис ракети и др., в зависимост от спорта).
Навяхването на латералната
лигаментарна група на глезенна

по материали на Ledraplastic S.p.a.

по материали на Ledraplastic S.p.a.

Фиг. 5

Фиг. 6
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
става представлява голям риск за
последващо възникване на глезенна нестабилност. Превенцията
на този проблем е основна задача
през възстановителния период.
Основните структури, ангажирани със стабилността на глезена,
не функцонират изолирано, а в
тясна връзка с цялата кинетична
верига при изпълнение на движения и технически дейности. Ако
се концентрираме върху най-сериозната група рискови позиции
и движения от гледна точка на
навяхвания от инверзионно-аддукционен тип, можем да се спрем
на тези, свързани с рязката смяна на посоката на движение при
придвижване встрани, загуба на
равновесие (както при препъване) и пренасяне на центъра на
тежестта пред опората, приземяване на латералния ръб на
ходилото при отскачане нагоре.
По време на възстановителния
период след травмата трябва да
се акцентира и обърне специално
внимание на изграждане на стабилност и подготвеност в случай
на възникване на подобни ситуации, като се изгради обща готовност на спортиста чрез активно
ангажиране на нервно-мускулната
система. Подобни упражнения са
представени на фигура 3, 4, 5, 6, 7
и 8. За унагледяване са използвани
елементи от тениса, но те умело могат да бъдат заменени с такива от други видове спорт.
При изпълнение на упражнение
1, показано на фиг. 3, се акцентира на латералната стабилност
по време на интензивна работа
на опорния долен крайник (необ-
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ходима при смяна на посоката
на движение встрани). Изходната позиция е седеж на фитбол, а
опората е само на единия долен
крайник. Изпълнявайки къси бързи
подскоци на него, спортистът
придвижва опората на ходилото
максимално встрани. В крайната
фаза на упражнението фитболът
е опора, латерално на таза. В
тази позиция спортистът изпълнява няколко последователни къси
подскока на едно място (поставя
се акцент на латералната стабилност при движение и повишени изисквания), след което се връща в изходно положение.
Примерно упражнение 2 е оказано на фиг. 4. Принципът на изпълнение е същият, но придвижването е напред, като от седеж
посредством къси бързи подскоци
на един крак се достига до опора
на фитбола в областта между лопатките. В тази крайна позиция
глезенната става е в дорзална
флексия, в която, изпълнявайки
къси скоци на един крак, отново
се постига добра динамична активност, съчетана с изграждане
на стабилност.
Двете описани упражнения
прогресират, като допълнително се използва плътна топка с
различни размери (стандартен и
с размер на тенис топка). В тези
варианти подскоците са по-бавни и на по-къса дистанция. Кинезитерапевтът подава топката
на спортиста при изпълнение
на тези упражнения, той я улавя
и изпълнявайки предварително
уточнено техническо движение,
я подава обратно на терапевта.

Целта е бързо подаване с имитация на техниката от конкретния
спорт (фигура 5 и 6).
При упражнение 5 (фиг. 7) се
акцентира на стабилността на
глезенните стави при опора на
пръсти. Другата опорна част е
лакетът на единия горен крайник, поставен върху фитбол.
Същевременно с другия горен
крайник спортистът изпълнява
имитация на удар с ракета от
форхенд, хвърляйки малка плътна
топка към терапевта. Двамата
подават топката в бърз темп,
като стремежът на спортиста
е да балансира, прехвърляйки леко
част от тежестта при опора от
единия на другия долен крайник.
Бързината при изотоничните
контракции, съчетани с контрол
на движението на долните крайници, е целта при упражнение 6
(фиг. 8). Спортистът е в изходно
положение седеж на фитбол, от
което с максимална бързина изпълнява ситно бягане на място. Същевременно, с цел оптимизиране
на функционалността, се включва
подаване на топка пред гърди.
Основен фактор е бързината на
изпълнение (както на ситното
бягане, така и на хвърлянията) и
контролът на движението.
Изграждането на качества,
свързани с нервно-мускулната
работа и подобрявайки качеството на мускулната контракция,
се постига оптимална работа на
синергистите и същевременно
се въздейства позитивно на контрола от страна на антагонистите. Целият крайник се ангажира постепенно, със завишаване на

по материали на Ledraplastic S.p.a.

по материали на Ledraplastic S.p.a.
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Име на изследвания
Дата на получаване на травмата
1

Може да стои на травмирания крайник без болка.

2

Балансът при стоеж на травмирания крайник е добър колкото при стоеж на здравия.

3

Силата в областта на подбедрицата на травмирания крайник е възвърната и е нормална.

4

Циклични аеробни упражнения и повдигане на тежести не провокират болка и оток в травмираната става.

5

Бягане на дистанция 2 обиколки на лекоатлетически стадион не предизвиква болка.

6

Индивидуалната програма за бягане и подготвителни упражнения за спортна активност не предизвиква болка и няма ограничения при изпълнението й.

7

В състояние е да изпълнява специфични движения и елементи от спортната техника без болка и наличие на ограничения.

8

Треньорът е запознат със спецификата и нуждите на състезателя по отношение на прехода към тренировъчна дейност,
свързани с постепенно адаптиране и превенция на повторна травма.
Всички условия са изпълнени:

ДА

НЕ

Подпис..........................

Таблица 1. Формуляр за оценка на възможностите за подновяване на спортно-тренировъчен процес по S. Anderson (2002)

изискванията към стабилността
и динамиката на движенията. Постига се максимален контрол във
функционален аспект, за да може
травмираният спортист да поднови спортно-тренировъчните
занимания напълно подготвен и
със занижен до минимум риск от
рецидив на травмата.
Подновяването на тренировъчния и състезателния процес е
свързано с високи изисквания към
мускуло-скелетната система, при
което е необходимо да се балансира с желанието, увереността
и мотивацията на спортиста. За
съжаление няма точни критерии
за периодиката на възстановяване и в световната практика не
са установени категорични срокове за връщане към спортна дейност след дисторзии на глезенната става, на базата на които да
се прецени дали травмираният
спортист е възстановен. При
крайната оценка за готовността на пациентите е необходимо да се съблюдава не срокът на
възстановяване, а състоянието
на структурите и функционалното ниво на пациента. Периодът
на възстановяване и готовност
за спорт варират в зависимост
от степента на увредата, кинезитерапевтичната програма за
възстановяване,
мотивацията
на спортиста и изискванията на
вида спорт.
Преждевременното завръщане към тренировъчна дейност е
свързано с поемане на неоправдан риск поради недостатъчна-

та подготвеност на структурите, ангажирани при спортна
дейност. Това от своя страна би
могло да доведе до психо-емоционален дискомфорт у пациента и
допълнително да възпрепятства
процеса на възстановяване. За да
бъде избегнат този риск, се използват различни типове формуляри въпросници, които се попълват съвместно с пациента. Такъв
е и този на S. Anderson (2002)
(таблица 1). Отговорите на всички включени въпроси трябва да са
положителни, за да може пациентът да поднови спортно-тренировъчните си занимания. Тестът
включва осем въпроса с функционална насоченост, даващи
информация за състоянието на
травмирания спортист и подготвеността му. След пълната увереност, че пациентът покрива
изискванията и отговорите от
въпросника са положителни, той
се уведомява, че е в състояние да
се включи пълноценно в тренировъчна и състезателна дейност.
Комплексният подход при възстановяването на спортисти
с навяхвания на глезенна става
има ключова роля не само за пълноценното участие в спортнотренировъчния процес, но и по
отношение на превенцията на
рецидивиране на навяхването
поради слаб контрол и липса на
добра стабилност и баланс. Грижата към спортиста и неговото
здарве е водеща при възстановителната работа и оценката
на подготвеността му за под-

новяване на спортни занимания.
Необходимо е субективното определяне на готовността за тренировъчни натоварвания да бъде
сведено до необходимия минимум, като се комбинира правилно
със стриктните критерии на изпитани и проверени въпросници
и скали за оценка. Така може да се
постигне желаното високо ниво
на представяне в състезателен
аспект и да се сведе до минимум
възможността за репетиторни
травми.
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Съвременна методика
за изследване на скокова
издръжливост при футболисти
Орлин Грошев

Павел Йорданов

РЕЗЮМЕ
Издръжливостта е двигателно качество, което най-често се свързва със способността да се противостои на умората. И тъй като
причините, довеждащи до нея, могат да бъдат от различен характер
- енергетичен капацитет и приспособимост при изразходването му,
специфична мускулна работоспособност, координационни особености на движенията и други, в теорията и практиката на спорта се
говори за много видовe издръжливост (Бачев В., 2009, Желязков Цв.,
2009, Желязков Цв., Д. Дашева, 2002 ).
Доказано е, че във футболната игра състоянието на качеството е
един от водещите фактори, който пряко рефлектира върху крайния
резултат. Ето защо специалистите обръщат специално внимание
на неговото развитие и контрол във всичките му разновидности.
Ние също активно работим в тази насока. Методиката, която представяме на вашето внимание, е за измерване на скокова издръжливост чрез “електроконтактна платформа”.
В заключение на представеното дотук можем да направим следните
изводи:
Скоковата издръжливост е една от основните разновидности на
издръжливостта. Това изисква да се обърне специално внимание при
физическата подготовка в съвременния футбол.

SUMMARY
Modern methods for the research of jumping endurance athletes in
football
Engine durability is the quality that most frequently associated with the
ability to resist fatigue. And since the reasons which warrant it, may be
of a different character - energetic capacity and flexibility in spending its
specific muscle work capacity, coordination features of the movements
and the theory and practice of sport is much talk about endurance pack
(Bachev V. - 2009, Zhelyazkov Ts. - 2009, Zhelyazkov Ts., D. Dasheva
- 2002).
It is proved that football game in the state of quality is one of the leading
factors that directly affect the outcome. Therefore specialists pay special
attention to its development and control in all its varieties.
We also actively work in this direction. The methodology we present to
your attention is to measure the resistance jumping through “elektrocontakt
platform”.
In conclusion of the submissions so far we can make the following
conclusions:
Jumping endurance is one of the main types of resistance. And this
requires special attention to physical training in modern football.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: издръжливост, скокова издръжливост, футболисти.
KEY WORDS: endurance, jumping strength, football players.

Издръжливостта е двигателно качество, което най-често се
свързва със способността да се
противостои на умората. И тъй
като причините, довеждащи до
нея, могат да бъдат от различен характер - енергетичен капацитет и приспособимост при
изразходването му, специфична
мускулна работоспособност, координационни особености на
движенията и други, в теорията
и практиката на спорта се говори за много видовe издръжливост
(Бачев В. – 2009, Желязков Цв. –
2009, Желязков Цв., Д. Дашева –
2002 ).
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Не е възможно да се изброят
уредите и устройствата, прилагани при измерване издръжливостта, но като реални показатели най-често се отчитат:
показаното при изпълнение на
значително по обем натоварване време; големината на преодоляваното натоварване (разстояние, брой на изпълненията
и др.) за определен период от
време или до отказ; промени в
пулсовата честота; изменения
на функционални и биохимични
параметри (Бачев В. – 2009, Желязков Цв. – 2009, Желязков Цв., Д.
Дашева – 2002 ).

Доказано е, че във футболната игра състоянието на качеството е един от водещите фактори, който пряко рефлектира
върху крайния резултат. Ето
защо специалистите обръщат
специално внимание на неговото
развитие и контрол във всичките му разновидности.
По отношение на скоковата
издръжливост ще представим
няколко примера:
Една такава методика е разработена от Boscosystem, използвана от италианския футболен клуб
“АК Милан”. Te са разработили
тестова батерия, която включ-
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ва четири теста, и с помощта
на електрическо-комплектована,
компютъризирана апаратура се
опитват да оценят функционалната морфология на мускулите
на долни крайници.
Първият тест от батерията е наречен „Клек Скок" и има
за цел да се оцени експлозивната
сила на долните крайници, както
и концентричното съкращение
на мускулите на долни крайници
(фиг. 1).
Вторият тест се нарича
„Контра движение скок", при който действието на скоковете се
постига чрез цикъл "Stretch" (скъсяване) (фиг. 2).
Третият тест се казва „Скок
от високо" и служи за измерване
на взривната сила на долни крайници (фиг. 3).
Четвъртият тест от тази
тестова батерия се нарича „Непрекъснат скок от 15 сек". Това
е тест за оценка на взривната
сила на долни крайници в анаеробен режим на работа (фиг. 4).
Вторият пример, който искаме да представим на вашето
внимание, е една от най-новите
технологии за измерване на отскокливостта, която е разработена от Sensorize съвместно с
Университета в Рим „Foro Italico".
Техният продукт се нарича „Free
Jump". Той е малък, компактен,
има безжична връзка и е специално проектиран за анализ, оценка
и мониторинг на спортни резултати. „Free Jump" е лесно преносим и благодарение на своите
размери и безжична връзка той
не ограничава движенията на изследвания. Закрепва се с неопренов колан за кръста и позволява
изследванията да се провеждат
навсякъде (фиг. 5).
За нейното реализиране се използва цифров анализатор на отскока “Джъмпо-1” (Атком – 2009).
Системата е комплектована
от:
- цифрова микропроцесурна
аппаратура “Джъмпо – 1” - 1 бр.;
- сензорна платформа – 1 бр.;
(представена на фиг. 6)
- мрежов адаптер 220 V – 1
бр.;
- USB кабел – 1 бр.;
- тестов входен кабел – 1 бр.;
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- техническа документация – 1
бр.
Цифровият анализатор на
единичен отскок „Джъмпо–1”
представлява измервателна система, съставена от: сензорна
платформа, цифрова микропроцесорна апаратура „Джъмпо–1„
и персонален компютър с инсталирана управляваща програма
Jumpo1.
Захранването на цифровата микропроцесорна апаратура
„Джъмпо–1” се подава от компютъра. Управлението и изборът
на процедурата за работа се извършва само от компютъра.
Системата е работоспособна
при условията, специфицирани
в техническия паспорт. Неспазването на тези условия води до
влошаване точността на измерване и/или до повреда.
Апаратурата се управлява от
персоналния компютър. Индикация на състоянието се определя
от екрана на програмата и от
посочените по-горе светлодиоди
(фиг. 7).
Функционални бутони (виж
фиг. 7):
1 - Анулира старите данни и
подготвя програмата за ново измерване.
2 - Разпечатване на резултатите.
3 - Затваряне на програмата.
4 - Аналогов показалец за извършените измервания.
„Старт” - Разрешава стартирането на измерване.
Функционални полета:
„Брой стъпки” - определя броя
на скоковете, които се регистрират.
„Дата” - автоматично генерира астрономическото време.
„Изследвано лице”, „ФН” и
„Проверил” - попълват се от проверяващия.
„Сводна таблица 7” (10 колони)
- автоматично се попълва с данните от измерването, като скоковете до 10 се вписват всички, а над
10 – на групи по 10 – усреднено.
След завършване на процедурите при задействане на бутон
2 (фиг. 7) данните се отпечатват (виж фиг. 8).
За целите на спортно педагогическия анализ се изчисляват

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

следните показатели (Галов М., О.
Грошев 2009 г.):
1. Кумh – Коефициент, характеризиращ умората
при максималните единични
отскоци след работата от 30 или
50 многоскока, т. е. запазването
на максималните способности за
единичен отскок независимо от
настъпилата умора. Изчислява се
по формулата:
Кумh = Σhк (1 - 3)/ Σhн (1 - 3) =
ΣLк (1 - 3)/ ΣLн (1 - 3);
където:
- Σhк (1 - 3) или ΣLк (1 - 3) - сумата на височините или разстоянието на "tл" на единичните
отскоци в края на работата след
многоскоците;

Фиг. 5

Фиг. 6

Ние също активно работим в
тази насока. Методиката, която представяме на вашето внимание, е за измерване на скокова
издръжливост чрез “електроконтактна платформа”.

Електроконтактна сензорна
платформа.

- Σhн (1 - 3) или ΣLн (1 - 3) - сумата на височините или разстоянието на "tл" на единичните
отскоци в началото на работата
преди многоскоците.
По-голямата стойност на
"Кумh" характеризира по-малка
степен на умора и способността
да се мобилизира мускулатурата
отново за максимално постижение от настъпилата умора.
2. Ки - Коефициент за издръжливост при многоскоците.
Σh (28 - 30) ΣL (28 - 30)
Ки = ________ = ________ ;
Ки =0.00 до 1.00
Σh (1 - 3) ΣL (1 - 3)
Коефициентът за издръжли-

вост е бездименсионна величина.
По-голямата му стойност показва
наличието на по-добра скокова издръжливост. Логиката му е свързана с факта, че при настъпване
на умората в края на на работата при многоскоците височината
им (h) започва да намалява, с което намалява, и Ки, тъй като Σh
(28 - 30) е в числителя на частното. Стойност на Ки = 1 показва,
че между първите и последните
отскоци няма разлика и умора не
е настъпила, а Ки > 1 показва, че
в края на работата има по-високи отскоци, умора не е настъпила
поради малкия брой на многоскоците или че спрямо максималните

1

2

4

способности (h) в случая се работи с ниска интензивност при
многоскоците. Това може да се
изчисли с процента на влагането
спрямо максимално достигната
височина (hmax) в един от 6-те
отскока.
В заключение на представеното дотук можем да направим
следните изводи:
1. Скоковата
издръжливост
е една от основните разновидности на издръжливостта. Това
изисква да й се обърне специално
внимание при физическата подготовка в съвременния футбол.
2. Достиженията и световният опит показват, че успешно са
внедрени методики за измерване
и системи за оценка на двигателното качеството при високо квалифицирани футболисти.
3. Представената от нас методика и получените чрез нея коефициенти са ефективни индикатори за контрола и оценката на
специалната издръжливост при
футболисти. Тяхното внедряване
в България ще спомогне за подобряване на тренировъчния и състезателния процес по футбол.

3
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Пелоидотерапия на кожните
заболявания в България
Доц. д-р
Любка Митева

Д-р Иван
Богданов

РЕЗЮМЕ
Пелоидотерапията е лечение, профилактика и рехабилитация с лечебна кал. Този терапевтичен метод е използван за лечение на кожни
заболявания още от дълбока древност. Различните видове кал: лиманна, минерална, сапронелна, торфена, глинна, нафталанска и изкуствена, въздействат върху организма както чрез съчетанието
на термични, механични и химични фактори, така и посредством
намиращите се в тях биологично активни вещества. В дерматологичната практика пелоидотерапията се използва за лечение на
различни хронични дерматози: псориазис, хронични форми на екзема,
склеродермия, лихен рубер планус и др.

SUMMARY
Peloidotherapy of skin diseases in Bulgaria
Peloidotherapy is treatment, prophylactics, and rehabilitation using
mud baths. This therapeutic approach has been used for treatment
of dermatologic diseases since ancient times. The different types of
mud act on the organism through combination of thermal, mechanical
and chemical factors, as well as by means of the biologically active
substances, contained in them. In dermatologic practice, peloidotherapy
is used for treatment of different chronic dermatoses such as psoriasis,
chronic forms of eczema, sclerodermia, lichen ruber planus etc.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: пелоидотерапия, лечебна кал, хронични дерматози.
KEY WORDS: peloidotherapy, mud bath, chronic dermatologic diseases..

Пелоидотерапията (от латински pelos – кал, тиня, глина) е лечение,
профилактика и рехабилитациая с лечебна кал, която представлява природен продукт, съдържащ органични
и неорганични съединения, образувани под въздействието на геологични, химични, биологични, микробиологични и климатични процеси.
ИСТОРИЯ
Лечебната кал в медицинската
практика се използва от дълбока
древност. Първи сведения за калолечение се откриват още в древните
египетски папируси - „Кахун" (3000 г.
пр. н. е.). Описаният метод за лечение се използва и до днес и е известен като “египетски метод”. Този
метод на калолечение е прилаган от
римските лечители Плиний (23-73 г.
от н. е.) и Гален (131-200 г. от н. е.).
Те отдават голямо значение на пелоидотерапията при хронични възпалителни процеси и ставни заболявания. В индийската книга „Аюрведа"
(VIII в. пр. н. е.) има сведения за прилагането на кал при гинекологични
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заболявания. Съществуват данни, че
калта на Анхиало (Поморие) също е
използвана с лечебна цел преди много
векове.
В България първите опити за калолечение се свързват с името на руския лекар Игнатов, който през 1883
г. използва кал от Балчишка тузла, а
по-късно с имената на д-р Табаков, д-р
Фарашов, проф. П. Стоянов и др. Хидрографска и хидробиоложка характеристика на главните черноморски езера e направена от проф. А. Вълканов.
През 1952 г. В. Куситасева, внедрявайки
методите на физико-химичното проучване на лечебната кал, за първи път
анализира физико-химичната й характеристика от източниците Балчишка тузла и Поморие.
СЪСТАВ И МЕХАНИЗЪМ НА
ДЕЙСТВИЕ
Лечението с пелоиди и механизмът на тяхното лечебно въздействие върху организма е обект на
множество проучвания. Пелоидите
са сложен комплекс от органични и
неорганични съставки. Изградени са

от течна фаза (вода и разтворени
соли), кристален скелет (карбонати, сулфати и фосфати на калция,
магнезия и др.) и колоиден комплекс
(окиси на желязото, алуминия и силиция, хуминови киселини, битумни
фракции, хидротроилит, сяра). Комплексът от органични и неорганични
съставки определя физичните свойства на пелоидите (водозадържаща
способност, обем на утайка, степен
на набъбване), които в съчетание
с химичните им компоненти оказват въздействие върху организма
и обуславят терапевтичната им
ефективност. Една от основните
характеристики на пелоидите е
тяхното водно съдържание, което
определя термичните им свойства,
възможността да поглъщат вода и
да набъбват. Киселинността и окислително-редукционният потенциал
на пелоидите играят важна роля при
контакта им с кожата.
Различават се следните видове лечебна кал: минерална, лиманна,
сапронелна (гниеща), торфена, глинна, нафталанска и изкуствена.
Лиманната кал е с черен или
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тъмносив цвят, с миризма на сероводород и кремообразна консистенция; има алкално pH (над 7), съдържа
хлориди, амоняк и амонячни соли.
Образува се от дъното на солените езера (лимани) в резултат от
взаимодействието на водата с разтворените в нея соли, подлежащата почва и разпадни продукти от
растения, животни и микроорганизми, обитаващи лиманите. Черният
цвят на лиманната кал се обуславя
от т. нар. сернисто желязо (железен хидросулфид или хидротроилит),
което се образува от взаимодействието на железни соли със сероводород, отделян от бактериите. При
контакта на сернистото желязо с
кислород се образува железен окис и
се отделя сяра, в резултат на което
калта променя цвета си в светлосив.
Сернистото желязо освен цвета на
лиманната кал обуславя и нейната
пластичност.
Сапронелната (гниещата) кал
се образува в пресноводните езера
от почвата. Състои се от разпадни
продукти на растения и животни с
участието на микроорганизми. Сухото вещество на сапронелната кал
съдържа изцяло колоиди. Тя има вид
на желеподобна, мазна субстанция с
тъмнокафяв до зелен цвят.
Торфената кал се образува във
влажна почва в резултат на разлагането на растителни вещества, с
участието на бактерии, без достъп
на кислород. Торфената кал има кафяв цвят и при изсъхване се начупва.
Влажността на торфената кал достига 60%, което определя високата
й топлоемкост.
Нашата страна разполага със значителни запаси от лечебна кал, разположени в лагуннолиманните езера
по Черноморското крайбрежие: Шабла, Русалка, Балчишка тузла, Варна,
Поморие, Бургас. Известни са и се използват изворните калища в Марикостиново – Благоевградско, и Баня
– Пловдивско. Торфени находища са
разположени в Байкал – Пернишко,
Добри дол – Монтанско, Садово –
Пловдивско, и др.
Лечебният ефект на калта се
дължи на съчетанието на термични,
механични и химични фактори.
Термичното въздействие на калта се дължи на малката топлоемкост и топлопроводимост, както и
на незначителната конвекция на топлина. Това дава възможност при лечебните процедурите да се използва
кал с температура (50 - 52°С).
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Механичното въздействие се определя от триенето на частиците
на калта с кожата.
Химичното въздействие се дължи на газове (амоняк, севроводород),
летливи вещества и някои йони,
проникващи през кожата. Между
пелоидния слой и кожата настъпва
активен йонен обмен. Сероводородът действа инхибиращо върху хиалоронидазата, магнезият е с противовъзпалително действие. Важен
показател при органичните пелоиди
е съдържанието на хуминови киселини и особено на водоразтворимата
им форма, което определя тяхното
бактерицидно, бактериостатично
и противовъзпалитено действие.
Калта притежава също биотични
и каталитични свойства и действа
като ензимна система и биологичен
активатор. Терапевтичен интерес
представляват електричните явления, протичащи в калта, както и естествената й радиоактивност.
ПОКАЗАНИЯ
Показания за калолечение са заболявания на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни
ставни заболявания, състояния след
травми на кости, стави, мускули
и сухожилия); заболявания на централната нервна система (детска
церебрална парализа, множествена
склероза); заболявания на периферната нервна система (увреждания на
нервни коренчета и плексуси, моно- и
полиневропатии); болести на половите органи (възпалителни процеси
на женските и мъжките полови органи, стерилитет); кожни заболявания
(псориазис, атопичен дерматит,
склеродермия, лихен рубер планус,
хронични форми на екзема) и др.
При дерматологични заболявания
най-добри терапевтични резултати
са постигнати от калта на лиманните езера, разположени по северния
и южния бряг на Черноморското
крайбрежие. Лиманната кал подобрява кръвооросяването и трофиката
на кожата и подлежащите тъкани;
проявява
противовъзпалителен,
аналгетичен, резорбтивен и антиалергичен ефект. Тя участва в процесите на регенерация на тъканите,
ускорява обмяната на веществата и
повлиява червения дермографизъм.
Лечебните свойства на лиманната кал я определят като един изключително ефикасен метод за терапия на хронични кожни заболявания.

Фиг. 1

Много добре се повлияват пациенти
с псориатичния артрит, при които след първоначално засилване на
болките в ставите следва фаза на
успокояване и затихване на болковия
синдром.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Практическо приложение намират два основни метода за калолечение:
- Египетски метод – тялото
се намазва на открито с тънък слой
кал, която се оставя върху кожата,
докато изсъхне и промени цвета си
(фиг.1), след което тялото се измива с лиманна, морска или минерална
вода (фиг. 2).
- Апликационен метод – отделни участъци или цялото тяло се
намазват със затоплена кал и се увиват. След 20-минутен престой тялото се отвива и измива.
Под влияние на калните бани
след известен период от време на-

Фиг. 2

стъпват редица промени в организма. Наблюдава се обща умора (обща
реакция от калолечението), повишена телесна температура, засилване
на болките в поразените тъкани
(местна реакция), като фазата на
изостряне се последва от фаза на
успокояване. Терапевтът трябва да
е запознат с тези възможни странични ефекти на калолечението и да
информира пациента.
Основно предимство на лиманните езера, които са източник на лиманна кал, е тяхната непосредствена близост до морския бряг. Това
позволява провеждането на комплексно климатолечение, включващо
лиманотерапия, таласотерапия, а в
определени области и балнеотерапия.
Лиманотерапията представлява къпане с лечебна цел в лиман или
в разсолни вани. Върху организма
въздействат разсолът или рапата
над калта със своята температура, солеви състав и други дразнители на кожните рецептори.
Стимулират се имунобиологичните процеси и се изменя в благоприятна насока терморегулацията на
организма. Наблюдава се усилено
топлоотделяне, засилване на обмяната, ускоряване на пулса и дишането. Разсолните вани се използват
като начални, подготвителни или
заключителни процедури при калолечението. Разсолът се прилага за
измиване след кални апликации. Порядко е приложението само на разсолни вани. Курсът на лечение е до
15 бани, с почивка обикновено през
2 дни, в зависимост от лекарското
назначение.
Таласотерапията е лечебен метод, който с гордост можем да
наречем български патент. Многобройни са проучванията за лечебния
ефект при болни с псориазис. Таласотерапията е съчетание от няколко
природни фактора и има комплексно
климатично влияние върху човешкия
организъм и кожата в частност. Лечебният метод включва термично,
лъчево, химично и физико-химично
въздействие на слънчевите лъчи, въздуха и морската вода.
Балнеотерапия може да се добави към лечението на кожни заболявания в области, където минералната
вода извира в непосредствена близост до лиманните езера. По нашето Черноморие те са разположени
в Балчишката и Шабленската Тузла,

фона на което престоят в болница
води до допълнителни негативни
емоции. Контактът с природата
в обстановка, лишена от стреса
на всекидневието, средата на хора
с подобни оплаквания, сред които
пациентът не изпитва неудобство
от външния си вид, приятните усещания от процедурите, както и
ефектът от всички гореспоменати лечебни фактори правят климатолечението една много ефикасна
и добре приета от пациентите
алтернатива на традиционното
болнично лечение (фиг.4).

Фиг. 3

Таук лиман. Водите край тези лимани
са сулфидни, което ги прави изключително подходящи за лечение на псориазис, хронични екземи, атопичен
дерматит, лихен рубер планус, склерозиращи и атрофични процеси на
кожата и др.
ОРГАНИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ
В последните години се повишава интересът към пелоидотерапията като част от методите
на лечение в дерматологията. В нашата страна няма клинична пътека за климатолечение на хронични
дерматози, но много пациенти с
псориазис провеждат климатотерапия на собствени разноски. От
2009 година се възобнови организираното климатолечение на псориазис под лекарско наблюдение
в специализирана болница за рехабилитация “Тузлата” – гр. Балчик (фиг.3). Лечебното заведение
предлага отлични условия за провеждане на пелоидотерапия, лиманотерапия, таласотерапия и балнеотерапия на хронични дерматози:
псориазис, атопичен дерматит,
хронични форми на екзема, склеродермия, лихен рубер планус. Много
добро повлияване се отчита и при
тежки форми на псориазис - еритродермичен и артропатичен.
В ерата на високотехнологичната медицина лечението на някои
кожни заболявания се превръща в непосилно бреме както за пациенти,
така и за голяма част от здравните каси, дори и в развити европейски държави. На фармацевтичния
пазар излизат нови лекарства, за
които все още няма достатъчно
данни за дългосрочни странични
ефекти. Голяма част от пациентите с хронични дерматози са със силно влошено качество на живот, на

Фиг. 4
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Пета международна конференция
„Медицина и футбол”
София, СПА хотел “Царско село”, 27-28 април 2010 г.

Медицинската комисия на Българския футболен съюз за пета
поредна година проведе традиционната си международна конференция. Във време на криза
- финансова и организационна, с
помощта на ръководството на
БФС и организационния комитет
бе предоставена научна програма
с най-актуални въпроси, касаещи
високото спортно майсторство.
Традиционно СПА комплекс “Царско село” предложи перфектни
условия за лекциите и рекламна
площ за фирмите, изложителки на
медикаменти и ортопедични материали.
Участниците бяха приветствани от Любомир Василев - главен секретар на МФВС, и г-н Антон
Попов от името на президента
на БФС Борислав Михайлов.
Участваха лекарите на отборите от “А” и “Б” ПФГ, всички национални формации на България,
както и колеги от Македония и Румъния. Нивото и тематиката на
конференцията предизвикаха интереса на лекарите на националните ни отбори по борба – класически и свободен стил, баскетбол,
волейбол и ръгби. Основна тема
на тазгодишната конференция
беше “Травматични и ортопедични проблеми при професионални
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Любомир Василев, д-р Михаил Илиев и Антон Попов

спортисти”, както и най-модерните кинезитерапевтични и рехабилитационни методики и медикаментозни схеми. Осезателно
беше присъствието на лектори
от НСА и БАН, които демонстрираха уникални експериментални
методи за изследване на физически и функционални качества при
спортисти. Професор д-р Кирил
Аладжов, проф. Вихрен Бачев,
доктор Катерина Стамболиева,
доктор Румяна Ташева, гл. ас. Орлин Грошев, ас. Павел Йорданов и
ас. Георги Драганов представиха
тези методи. Сериозна разработка за серумните електролити в
млада възраст представиха д-р
Здравко З. Тарълов и д-р Здравко П.
Тарълов.
Голям интерес предизвикаха
демонстративните представяния на ортопедични продукти и
превързочни материали на фирма Hartmann, представени от
д-р Здравко Стефанов, лекар на
младежкия национален отбор по

футбол, и д-р Борислав Кирчев с
апаратурни методи за мезотерапия. Лекциите на д-р Златко Темелковски, Македония, д-р Христо
Мазнейков и презентациите на
доц. д-р Пламен Кинов, д-р Валентин Матев и д-р Григор Трушков
бяха тема на дискусии относно
травматологичните въпроси.
От практическа гледна точка голяма беше ползата за всички
участници от възможността за
непосредствени контакти помежду им в кафе паузите, официалната
вечеря и заключителния коктейл.
Медицинската комисия прие всички
предложения за обогатяване и разширяване на научната програма на
следващите конференции.
Ще разчитаме и занапред
на сътрудничеството с фирмите, обърнати към спорта: CSC,
Thuasne, Екофарм, Софарма, Натурпродукт, Mерк шарп, Берлин
Хеми, Кенди, Булгермед, Бьорингер
Ингелхайм, Мирос фарма, Гедеон
Рихтер, Фармак.

