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КЛИНИЧНА КАРТИНА

Клиничните симптоми на FAI 

са приблизително сходни и неспе-

цифични: при физикалното ислед-

ване при тези пациенти най-чес-

то се установява болезненото 

ограничение във флексията, ад-

дукцията и вътрешната ротация 

при флектирана в 90° става – т. 

нар. „импинджмънт тест“. Паци-

ентите с cam-impingement имат 

ограничена вътрешна ротация и 

флексия в резултат на конфликта 

между неконгруентната (асферич-

на) глава и сферичния ацетабулум. 

Подобна клиника обаче е възможна 

при ретроверзия на ацетабулума 

и пинсер иминджмънт. При pincer-

impingement ацетабуларната ямка 

е дълбока и екстензията и външ-

ната ротация в тазобедрената 

става типично предизвикват бол-

ка (Ganz и съавт., 2003).

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Диагнозата FAI се основава на 

базата на задълбочения клиничен 

преглед и образната диагностика. 

Основна диагностична методика 

при pincer-impingement е фасова-

та рентгенография на таза, на 

която се оценява покритието на 

феморалната глава и позицията 

- ретроверзия или протрузия на 

ацетабулума. При cam-impingement 

латералната рентгенографска 

проекция на тазобедрената се 

превръща в основен диагности-

чен метод, който позволява да 

бъде измерен ъгъл α на ставата. 

α ъгълът е високо сигнификантен 

критерий за диагностика на cam-

impingement (Tannast и Siebenrock, 

2009). Прилагането на КТ и ЯМР 

дава допълнителна информация. 

КТ представя в детайли вида на 

деформацията и тридименсионал-

ното планиране на възстановява-

нето на сферичността на бедре-

ната глава. Предимство на ЯМР 

се основава на възможността за 

точна оценка на мекотъканните 

лабрални и хондрални увреди. 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Има описани различни хирур-

гични интервенции, използвани за 

лечение на FAI, вариращи от по-

малко извазивни техники като ар-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Фемороацетабуларен импинджмънт, тазобедрена става, ФАИ, спорт.
KEY WORDS: Femoroacetabular impingement, hip joint, FAI.

Оперативно лечение на 

фемороацетабуларен 

импинджмънт

РЕЗЮМЕ

Фемороацетабуларният импинджмънт (FAI) е термин, въведен в 
периода около и преди 2000 г. от проф. Райнхолд Ганц и неговия екип 
в Берн. Това е състояние на тазобедрената става, характеризи-
ращо се с абнормна морфология, което засяга най-вече младите 
и активно спортуващи хора. Касае се за структурни изменения 
на главата на бедрената кост и/или ацетабулума, при което се 
получава механичен конфликт между проксималния фемур и аце-
табулума, най-често при флексия, аддукция и вътрешна ротация, 
което причинява болка и ограничение обема на движение и може 
директно да повлияе на спортните постижения. При продължите-
лен конфликт между главата на бедрената кост и ацетабулума се 
уврежда лабрумът и вътреставният хрущял, a в крайните етапи 
настъпва остеоартроза на ставата.
В литературата са описани две различни форми на FAI: при cam тип 
се касае за наличие на изпъкнала костна формация на прехода бедре-
на глава-шийка; при pincer тип има линеарен контакт между ръба 
на ацетабулума и прехода бедрена глава-шийка при свръх покритие 
на главата от ацетабулума; описан е и смесен тип, който се среща 
в при около 70% от случаите. 

SUMMARY

Surgical treatment of femoroacetabular impingement (FAI)

Femoroacetabular impingement (FAI) is a term introduced in the period prior 
to and around the year 2000 by Prof. Reinhold Ganz and his team in Bern. 
This is a condition of the hip joint characterized by abnormal morphology 
which very much affects young people and people doing sports. This 
condition is represented by structural alterations of the femoral head and/or 
the acetabulum that lead to a mechanical conflict between the proximal femur 
and the acetabulum, most often during flexion, adduction or internal rotation, 
causing pain and limitation of the volume of movement and possibly directly 
affecting sport performance. The continued conflict between the femoral head 
of the hip joint and the acetabulum harms the labrum and the intra-articular 
ligament and may ultimately lead to osteoarthrosis.
Two different forms of FAI have so far been described in medical literature: cam-type 
FAI, which is associated with presence of an osseous formation at the transition 
between the head of the femur and the neck region; and pincer-type FAI, which is 
associated with linear contact between the rim of the acetabulum and the transition 
between the head of the femur and the neck region, with excessive acetabular 
coverage. A mixed-type FAI, which is observable in 70% of the cases, has been 
described in medical literature as well. 

Проф. д-р. Пламен 

Кинов

д-р Георги П. 

Георгиев



SYNSON S mini 10 1
SYNSONS      10 2
SYNSONS + 16 2
SYNSONS + mini 16 1
SYNSONS Xtra 22 2
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Фиг. 3

А Б

В Г Д

троскопия до открита хирургиче-

ска дислокация на тазобедрената 

става. Независимо от техниката, 

целите на оперативното лечение 

са да се облекчи болката, да се по-

добри функцията и подвижност-

та на тазобедрената става и да 

се запази целостта й (Bedi и Kelly, 

2013).

Артроскопията е минимално 

инвазивна техника за изследване и 

оценка степента на увредите на 

тазобедрената става (фиг. 1). Ар-

троскопската интервенция може 

да доведе до подобрен α-ъгъл и по-

добрена вътрешна ротация (Kelly 

et al. 2012). Може да се използва и 

при дебридман и възстановяване 

на лабрума, хондрални дефекти, 

за корекция на костните дефор-

мации при болестта на Пертес 

или адолесцентна епифизиолиза 

(Philippon и съавт., 2012) (фиг. 2).

Артроскопското лечение не е 

подходящо при cam тип импиндж-

мънт със значително постеро-

латерално разширение, при де-

фицит на ацетабуларния покрив, 

при протрузио ацетабули или coxa 

profunda. Лабрумът играе важна 

роля по отношение на стабил-

ността на тазобедрената става, 

както и при защитата на хрущяла 

чрез разпределяне на механичното 

натоварване. Съобщава се, че ар-

троскопското възстановяване на 

лабрума е свързано със значител-

но подобрение на Harris Hip Score в 

сравнение само с дебридман. Опи-

сани са няколко техники за възста-

новяване на лабрума, но засега не 

съществуват доказателства за 

предимствата на нито една от 

тях (Bedi и Kelly, 2013). 

Усложненията на артроскоп-

ския метод включват увреди на 

n. pudendus и nn. perineales вслед-

ствие на ексцесивна тракция 

или увреда на n. cutaneus femoris 

lateralis или n. ischiadicus при дос-

тъпите, дълбока венозна тромбо-

за и рядко фрактура на шийката 

на бедрената кост или аваскулар-

на некроза (Byrd и Jones, 2011).

В литературата са докладвани 

благоприятни клинични резултати 

след артроскопско лечение. Byrd и 

съавт. (2011) проследява проспек-

тивно 100 пациенти с двегодишно 

проследяване след артроскопско 

лечение. Те съобщават, при 79% от 

пациентите добри или отлични ре-

зултати (Byrd и Jones, 2011).

FAI може да бъде лекуван и с 

отворена хирургична дислокация 

на тазобедрената става (фиг. 3), 

А

Б

Фиг. 1

Позициониране на пациента 

на екстензионна маса при 

артроскопия на тазобедре-

ната става.

А) увреда на лабрум ацетабуларе (слу-

чай на д-р М. Вулджев). Б) Лезия на lig. 

teres capitis femoris (от Byrd JW, Jones 

KS. Clin Sports Med. 2001). 

Фиг. 2

А) ЯМР данни за увреда на лабрум 

ацетабуларе. Б) Кожен разрез при 

хирургична дислокация на ставата. В) 

Капсулна инцизия. Г) Шев на лабрума 

с костни анкери. Д) Постоперативна 

рентгенография.
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АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Проф. д-р Пламен Кинов, 

Д-р Георги П. Георгиев

Клиника по ортопедия и травматология

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

която позволява пълна визуализа-

ция на ставата и се използва за 

възстановяване на разкъсания 

лабрум, резекция на ацетабулар-

ния ръб (pincer lesion) или кориги-

ране на деформациите на бедре-

ната глава и шийка (Bedi и Kelly, 

2013). При отворената техника 

има риск от увреда на кръвоснаб-

дяването на бедрената глава и 

последваща аваскуларна некроза.

Отворените процедури ос-

тават ефективен инструмент 

за коригиране на вътре-и извън-

ставната деформация (фиг. 4). 

Отчетени са почти еднакви 

функционални резултати при па-

циенти, подложени на хирургична 

дислокация и при такива с артро-

скопско лечение; въпреки това 

при оценките на качеството на 

живот, свързани със здравето, 

групата на пациентите след ар-

троскопия има тенденция към 

по-добри резултати следопера-

тивно (Bedi и Kelly, 2013).

Някои хирурзи използват „ми-

ни-инвазивна“ техника, при която 

вътреставната патология се ле-

кува артроскопски, а cam лезиите 

се резецират чрез мини инцизио-

нен преден достъп, като са от-

четени добри резултати. Услож-

ненията на този мини инвазивен 

метод са комбинация от гореспо-

менатите за артроскопска и от-

крита хирургична техника (Cohen 

и съавт., 2012).

Като цяло всички видове хи-

рургично лечение са ефективни 

при лечението на FAI, но по-бързо 

възстановяване и по-добро пов-

лияване на симптомите са отче-

тени след артроскопско лечение, 

докато най-високата честота на 

усложнения е отчетена при мини-

инвазивната процедура (Bedi и 

Kelly, 2013).

В случаи с напреднала артроза 

лечението при FAI е ендопротези-

ране на засегната става (фиг. 5).

А Б

А

Б

Жена на 37 г. с оплаква-

ния от болки в тазобе-

дрената става вдясно. 

Дисплазия на тазобедрена-

та става с недостатъчно 

покритие на бедрената 

глава и cam impingement. 

Корекция чрез периаце-

табуларна остеотомия 

по Ганц. А) Предопера-

тивна рентгенография с 

начални дегенеративни 

изменения (1 степен по 

Тьонис) Б). Рентгенография 

2 мес. постоперативно. 

Пациентката натоварва 

напълно ставата, отличен 

клиничен резулат.

Фиг. 4

Фиг. 5

Двустранен cam impingement на тазо-

бедрените стави. Напреднала артроза 

вдясно. 
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Когато говорим за футбол на 

спортно-медицински форуми, не-

изменно най-голямо внимание обръ-

щаме на колянната става и нейна-

та патология при този най-масов 

спорт.

Много често обаче се сблъсква-

ме със симптоми на предна колянна 

болка, които не се вместват ведна-

га в рамката на познатите ни диа-

гнози, а и многобройните вече про-

ведени апаративни изследвания не 

показват патологични изменения.

Ето защо желаем да привлечем 

вниманието на специалистите, 

занимаващи се с лечение на спорт-

ни травми, с една, оказваща се не 

много рядка диагноза – синдрома на 

мобилен преден рог на медиалния 

мениск.

От анатомична гледна точка 

колянната става е една от най-

добре изследваните в човешкото 

тяло и въпреки това все още нами-

раме нови структури или вариации 

на вече познати такива - така е и 

с предния рог на медиалния мениск 

РЕЗЮМЕ

Предната колянна болка при спортисти е честа и с различни патоло-
гични изменения като локализация и тежест. Привличаме внимание-
то на спортни травматолози и радиолози към не много рядка диа-
гноза – синдром на мобилен преден рог на медиалния мениск (ПРММ). 
Рядко ПРММ се залавя по предно-горната повърхност тибията и ин-
терменискалния лигамент (ИМЛ) започва директно от инсерцията. 
Приплъзването води до възпаления на костта и фиброзната тъкан с 
болка. Диагностика с ЯМР за залавното място на ПРММ. Диференци-
ална диагноза с „apex patellae syndrome“ и „hoffitis“. Преди артроскопия 
се започва с физиотерапевтични процедури и инжекционна терапия с 
PRGF или PRP. Начало на тренировки между 2 и 4 седмици.

SUMMARY

Frequent reason for аnterior knee pain in athletes 

Anterior knee pain in athletes is frequent and with varying pathological alterations 
in terms of localization and severity. We would like to draw the attention of sport 
traumatologists and radiologists to a diagnosis which is not infrequent: syndrome 
of mobile anterior horn of medial meniscus (AHMM). Rarely does the AHMM 
attach to the anterior upper surface of the tibia and the intermeniscal ligament (IML) 
begins directly from the insertion. The gliding of the IML leads to inflammation 
of the bone and fibrous tissue and to pain. Diagnosing the attachments of the 
AHMM is made by MRI. Differential diagnosis is made by apex patellae syndrome 
and hoffitis. Physical therapy and injection therapy with PRGF and PRP should be 
undergone prior to arthroscopy. Training activities should resume within a period 
of 2 to 4 weeks.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ:  мобилен преден рог на медиалния мениск (ПРММ).
KEY WORDS: mobile anterior horn of medial meniscus (AHMM).

Честа причина за предно-медиална 

колянна болка при футболисти

Д-р Иван Василев, дм СъавтоСъавтори: д-р Бисер Бочев, д-р Николай Филипов

Медиален мениск – преден рог и въз-

паление на повърхността на тибия-

та (ляво коляно).

Характерен артроскопски образ на пато-

логията с хиперемия на повърхността на 

тибията и липса на хрущялна тъкан на 

мястото на търкане от ПРММ
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(ПРММ). Той се залавя на сравни-

телно широка основа по предно-

горната повърхност на медиалния 

кондил на тибията, като най-чес-

то интерменискалният лигамент 

(ИМЛ) започва около 5 мм преди за-

лавното му място и се разполага в 

мастното тяло към предния рог на 

латералния мениск. 

В редки случаи обаче ПРММ се 

залавя по предно-горната повърх-

ност на тибията и ИМЛ започва 

директно от инсерцията. Това 

води до приплъзване на предния рог 

по предно-горната повърхност на 

тибията и до хронични възпаления 

на костта и принадлежащата фи-

брозна тъкан (в такива случаи липс-

ва хрущялна тъкан).

Диагностиката на проблема не 

е лесна и често минават месеци до 

установяването на причината и 

подобаващо лечение. Най-сигурният 

метод отново е ЯМР, като изрично 

трябва да се проучи залавното мяс-

то на ПРММ. 

Всяко едно по-дистално залавя-

не на ПРММ на тибията трябва да 

е суспектно за наличието на тази 

анатомична аномалия и при липса на 

други патологични изменения там 

би изяснила диагнозата. За съжаление 

голяма част от радиолозите не са се 

сблъсквали с подобен проблем и зато-

ва не описват тази находка, а я опре-

делят като “нормална“. Затова пре-

поръчваме при съмнение за синдрома 

на мобилен  ПРММ в направлението 

да се описва в диференциално диаг-

ностичен план и нашето съмнение, 

което би помогнало на описанието 

на радиолозите.

Досега не сме установили типич-

ни за синдрома на мобилен ПРММ 

тестове. Затова би трябвало да се 

постъпва по метода на отхвърляне 

на други възможни патологии.

От обективното изследване на 

пациента се получава информация 

за неспецифични симптоми – болка 

на натиск по предно-медиалната 

повърхност на тибиалния кондил, 

близо до пателарното сухожилие, 

което често води до поставяне 

на диагноза „HOFFITIS“, или Hoffa-

Kastert-Syndrom. 

Друга често срещана диферен-

циална диагноза е apex patellae 

синдром. Не трябва да се забравя 

и възпалителен процес на инфрапа-

теларната бурса. Лезията на пре-

ден рог на медиален мениск също 

е възможна като диаференциална 

диагноза, но е изключително рядка 

като изолиран проблем. Една хро-

нична предно-медиална нестабил-

ност би могла също да доведе до 

предно-медиална колянна болка, но 

установяването й е сравнително 

лесно в диференциално диагности-

чен план.

След като диагнозата е поста-

вена, лечението се провежда както 

при повечето спортни травми и 

заболявания – на първо място е кон-

сервативната терапия, включваща 

физиотерапевтични процедури (ла-

зер, йонофореза, shockwave терапия, 

магнитно поле и др.), целящи нама-

ляването на възпалителния процес 

на тъканта около и под ПРММ. Ние 

препоръчваме и провеждането на 

инжекционна терапия в мястото на 

и около инсерцията на ПРММ с  PRGF 

(plasma rich in growth factors)  или PRP 

(platelet rich plasma).

При липса на ефект се налага ар-

троскопско лечение с дебридмент 

на тъканта под ПРММ (би трябва-

ло да се използва коблационен ме-

тод) и намаляване на височината 

на подлежащата повърхност на 

тибията посредством шейвър за 

премахване на фрикцията на мени-

ска в нея при флексия-екстензия на 

коляното.

Постоперативната терапия е 

сравнително кратка, тъй като паци-

ентите могат да натоварват вед-

нага напълно коляното (лимитиращ 

фактор е само болковият). Обикно-

вено могат да се върнат към трени-

ровъчен режим между 2 и 4 седмици 

постоперативно.

В заключение желаем да оставим 

т.нар. take home message на читате-

лите – да мислим за тази възможна 

патология въз основа на анатоми-

чен вариант в залавното място на 

ПРММ, особено при неизяснени бол-

кови състояния в предния отдел на 

колянната става. Така бихме спести-

ли много излишни процедури (дори 

и артроскопски намеси) без нужния 

ефект от терапията.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 
Д-р Иван Василев, дм

д-р Бисер Бочев, 

д-р Николай Филипов

Спортсклиник „Евровита”, София, 

(FIFA Medical Centre of Excellence)

Шейвинг (щадящ) на околостоящата 

тъкан на ПРММ.

Коблация на възпалената тъкан. Дебридмент на подлещата повърхност 

на тибията посредством шейвър.
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Луксацията на акромиоклавиулар-

ната става (АКС) представлява около 

12% от контузиите на раменния пояс, 

като при някои спортове честотата 

й може да достигне 40% (1).

Съвременни лабораторни и in vivo 

проучвания демонстрират сложната 

биомеханика на АКС, включваща както 

значителна ротация на клавикулата 

спрямо акромиона, така и предно-зад-

на транслация в рамките на физиоло-

гичния обем на флексия и абдукция в 

раменната става. Ставната капсула 

с нейните уплътнения (акромиоклави-

куларните лигаменти) и извънставно 

разположените коракоклавикуларни 

лигаменти осигуряват статичната 

стабилност на АКС. Акромиоклавику-

ларните лигаменти осигуряват 90% 

от противодействието при хоризон-

тално разместване, докато коракокла-

викуларните лигаменти са основният 

вертикален стабилизатор на става-

та. Латерално разположеният трапе-

цовиден лигамент противодейства 

основно на компресията в АКС, дока-

то медиално намиращият се коноиден 

лигамент допринася за 60% от верти-

калната и ротационна стабилност. 

Делтоидо-трапецоидалната фасция и 

особено инсерцията на предно-лате-

ралната част на делтовидния мускул 

осигуряват динамична стабилизация 

на АКС.

Обичайният механизъм на трав-

мата при луксация на АКС обикнове-

но се състои в директен удар върху 

акромиона при аддукция на горния 

крайник. Действащата сила придвиж-

ва акромиона и скапулата в каудална 

посока, докато ключицата остава на 

анатомичната си позиция, при което 

се задейства патоморфологична кас-

када с последователно разкъсване на 

акромиоклавикуларните и коракокла-

викуларните лигаменти. При по-висо-

коенергийна травма може да се стиг-

не и до увреда на залавните места на 

трапецовидния и делтовиден мускул 

към ключицата. 

Оперативно лечение се препоръчва 

при високостепенните остри дислока-

ции от тип IV, V и VI и някои случаи от 

тип III по Rockwood. Идеалната хирур-

гична стабилизация на АКС би трябва-

ло да възстанови сложния триизмерен 

модел на движение, без да застраши 

стабилността на конструкцията.

 В последните години все по-попу-

лярни стават артроскопски асисти-

раните методи за анатомична репо-

зиция на АКС чрез коракоклавикуларна 

фиксация. Обикновено това се осъ-

ществява с помощта на системи от 

титаниеви мини плаки или бутони, 

свързани помежду си със синтетичен 

нерезорбируем шевен материал, кои-

то обуславят непълно ригидна фикса-

ция и близка до нормалната кинемати-

ка на АКС (2). Основните предимства 

на тези артроскопски техники са ми-

нималната инвазивност,  добрата 

визуализация на долната повърхност 

на коракоида и директен контрол на 

позицията на костните тунели, както 

и възможността за своевременно ди-

агностициране и третиране на съпро-

вождащи увреждания на гленохумерал-

ната става, наблюдавани в 20%-25% 

от пациентите с травма на АКС (3). 

 Въпреки публикуваните добри до 

отлични клинични резултати, едно от 

най-честите усложнения при артро-

скопска коракоклавикуларна фиксация е 

РЕЗЮМЕ

Луксацията на акромиоклавикуларната става е сред честите трав-
ми на раменния пояс при спортисти. Артроскопската коракоклавику-
ларна фиксация, прилагана при тежките степени на остра увреда, е 
популярен през последните години метод, като резултатите сочат 
значителен дял на зауба на вертикална корекция и хоризонтална нес-
табилност. Все повече лабораторни и клинични данни сочат необхо-
димостта от рутинно възстановяване на акромиоклавикуларните 
лигаменти в допълнение към коракоклавикуларната фиксация за по-
стигане на оптимална стабилност на акромиоклавикуларната ста-
ва, възвръщане към спорт и нисък процент на усложнения.

SUMMARY

Is isolated arthroscopic coracoclavicular fixation enough in cases of severe 

luxation of the acromioclavicular joint?

AC joint dislocation is a common injury of the shoulder girdle in sportsmen. 
Arthroscopic coracoclavicular fixation is becoming increasingly popular for the 
treatment of severe grades of acute AC joint dislocation. Despite its numerous 
advantages clinical and radiographic results demonstrate significant percentage 
of vertical correction loss and persistent horizontal instability. Recently data from 
laborartory and clinical studies suggest the need for performing a routine AC 
ligament repair in addition to the coracoclavicular fixation for the optimal restoration 
of AC joint stability and return to sport.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остра акромиоклавикуларна луксация, коракоклавикуларна фиксация, артроскопска стабилизация на АКС, възстановяване на 
акромиоклавикуларните лигаменти. 
KEY WORDS: acute AC joint dislocation, coracoclavicular fixation, arthroscopic AC joint stabilisation, acromioclavicular repair.

Достатъчна ли е изолираната 

артроскопска коракоклавикуларна 

фиксация при остра луксация на 

акромиоклавикуларната става?
Д-р Максим Загоров СъавтоСъавтори: д-р К. Михов, д-р С. Добрилов, д-р А. Табаков, д-р М. Маринов.



ИбуМентол  – гел за локално приложение  
при възрастни и деца над 12 години. 

Осигурява бързо и дълготрайно 
облекчаване на болката и възпалението

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Съдържа Ибупрофен и Левоментол.
Преди употреба прочетете листовката.

A0142/19.07.2018



12  Медицина и Спорт 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

загубата на корекция, наблюдавана при 

около 1/3 от пациентите. Същевре-

менно обичайно използваните функци-

онални сборове за оценка на функцията 

на раменната става не са достатъчно 

чувствителни, за да отразят значени-

ето на рентгенологичните неуспехи, 

което предполага необходимостта 

от употребата на специфични клини-

ко рентгенологични сборове. Така на-

пример Flinkkila и сътр. установяват 

среден CS 88 в серия от 57 пациенти с 

единична TightRope® стабилизация, но 

установяват ранна загуба на корекция 

в 16% от случаите и постепенно уве-

личаване на коракоклавикуларната дис-

танция в рамките на проследяване от 

2 г. и 6 м. без съществено повлияване 

на субективните резултати (4). 

Загубата на корекция след коракок-

лавикуларна стабилизация с единична 

система от мини-плаки или бутони 

вероятно се дължи както на недос-

татъчна здравина и устойчивост на 

конструкцията, така и на отсъствие 

на хоризонтална стабилност на АКС. 

Експериментално проучване сочи, че 

изолираната коракоклавикуларна фик-

сация с единичен имплант осигурява 

само вертикална стабилност, като 

персистиращата хоризонтална нес-

табилност повишава натоварването 

в контакта между бутона и костта, 

което може да доведе до фрактури на 

ключицата и коракоидния израстък, 

прокъсване на шевния материал и ос-

теолиза с миграция на импланта (5). 

Освен това персистиращата хори-

зонтална нестабилност може да бъде 

причина за SICK scapula синдром и хро-

нична болка в рамото.

С оглед независимото възстановя-

ване на трапецовидния и коноидния 

лигамент някои автори въвеждат 

фиксацията с две TightRope® системи. 

От биомеханична гледна точка ана-

томичното възстановяване на два-

та коракоклавикуларни лигамента би 

трябвало да осигури стабилност в две 

развнини и да повлияе хоризонтална-

та стабилност. Използвайки подобна 

техника обаче, Scheibel и сътр. устано-

вяват частична загуба на вертикална 

корекция при почти всички пациенти 

и персистираща задна нестабилност 

в 42,9% от случаите в тяхната се-

рия. Авторите отдават загубата на 

корекция на наблюдаваната в 89% от 

случаите остеолиза и частична мигра-

ция на клавикуларния бутон от първо 

поколение (6). При проследяване от 2 

години Salzmann и сътр. установяват 

отлични функционални резултати с 

незадоволителна рентгенографска 

корекция при 8 от 23 пациенти и не-

обходима ревизия в 3 случая (7). Освен 

това липсва съществена разлика меж-

ду клиничните резултати с една и две 

TightRope® системи, докато необхо-

димостта от осъществяване на пове-

че костни тунели увеличава риска от 

фрактура на дисталната клавикула и 

коракоида (8). 

Понастоящем се използват нова ге-

нерация импланти с по-голям размер и 

увеличена здравина, пласиращи се през 

костни тунели с по-малък диаметър, 

което намалява риска от фрактури и 

миграция на имплантите (фиг. 1.)

Въпреки това както биомеханич-

ните, така и клиничните данни сочат, 

че изолираната коракоклавикуларна 

фиксация не може да осигури необхо-

димата хоризонтална стабилност 

на АКС. Същевременно отсъства съ-

ществена разлика в резултата в за-

висимост от вида на използваната 

коракоклавикуларна бутонна система 

(9). В наша серия с използване на еди-

нична система TightRope® от второ 

поколение установихме частична за-

губа на вертикална корекция и наличие 

на хоризонтална нестабилност при 

16,7% от пациентите с луксация от 

V ст. с рентгенологично разширява-

не на клавикуларния тунел и частична 

миграция на клавикуларния бутон (10). 

Този сравнително нисък дял на загуба на 

корекция в рамките на 3-21 месеца ве-

роятно се дължи на внимателната се-

лекция на пациентите с интервал от 

травмата до прилагане на лечението 

средно 6 дни и спазване на имобилиза-

ция от 6 седмици.

Все повече данни сочат, че перси-

стиращата задна нестабилност, на-

блюдаваща се често след оперативно 

лечение на високостепенна луксация 

на АКС може да бъде причина за болка 

и функционални нарушения (6). Ско-

рошно биомеханично проучване сочи, 

че допълнителната фиксация на АКС с 

трансосални шевове в допълнение към 

коракоклавикуларна стабилизиация с 

единичен имплант от ново поколение 

(Dogbone®) не само осигурява отлична 

хоризонтална стаблност на конструк-

цията, но и намалява значително нато-

варването върху металните бутони 

(11). В резултат на това напоследък се 

предлагат редица техники за директ-

но възстановяване на акромиоклавику-

ларните лигаменти в допълнение на 

коракоклавикуларната фиксация за оп-

тимално физиологично възстановява-

не на хоризонталната стабилност при 

високостепенните луксации на АКС. 

Hann и сътр. демонстрират намалява-

не на честотата на динамична задна 

нестабилност при добавянето на пер-

кутанен акромиоклавикуларен серклаж 

към прилаганата от тях артроскопска 

техника за коракоклавикуларна фикса-

ция с две TightRope® системи (12). 

Сравнително проспективно про-

учване на френското артроскопско 

дружество категорично сочи, че до-

пълнителната акромиоклавикуларна 

стабилизация значително подобрява 

рентгенографския и функционален ре-

зултат след артроскопска стабилиза-

ция на остра луксация на АКС спрямо 

изолирана коракоклавикуларна артро-

скопска фиксация, независимо от вида 

и броя на използваните коракоклави-

куларни системи. Тези клинични данни 

доказват необходимостта от ру-

тинна стабилизация на АКС в двете 

равнини чрез комбиниране на коракок-

лавикуларна и акромиоклавикуларна 

стабилизация. В допълнение авторите 

акцентират и върху необходимостта 

от достатъчно дълга имобилизация (6 

седмици) и биологична аугментация със 

сухожилен автоприсадък при давност 

на травмата повече от 10 дни (9). 

Средната честота на докладвани 

усложнения при анатомичните тех-

Фиг. 1

Коракоиден бутон 

Dogbone® - артро-

скопски изглед.
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ники за коракоклавикуларна стабили-

зиция при остра акромиоклавикуларна 

нестабилност възлиза на 22,4%, като 

болшинството от тях не повлияват 

ежедневните дейности, но определят 

в значителна степен възвръщането 

към спортна дейност (13). Освен това 

честота на фрактурите на коракоида 

и ключицата при коракоклавикуларна 

фиксация с бутонни системи може да 

достигне дори до 41%. Допълнителна-

та акромиоклавикуларна фиксация би 

могла да доведе до намаляване на тези 

усложнения, редуцирайки натоварване-

то върху фиксационната система. 

Поради липсата на съществено 

значение на вида на използваната ко-

ракоклавикуларна система за крайния 

клинико-рентгенологичен резултат 

при артроскопската стабилизация на 

острите луксации на АКС, понастоя-

щем се акцентира върху подбора на 

лесно възпроизводима техника на ко-

ракоклавикуларна фиксация с нисък риск 

за усложнения в комбинация с допълни-

телна хоризонтална стабилизация и 

евентуална аугментация със сухожилен 

автоприсадък при необходимост. Така 

например Imhoff препоръчва прилага-

нето на единична Dogbone® система 

за коракоклавикуларна фиксация с ма-

лък диаметър на костните тунели в 

ключицата и коракоидния израстък 

и допълнителен перкутанен серклаж 

на акромиоклавикуларната става под 

формата на осмица за оптимално въз-

становяване на вертикалната и хори-

зонтална стабилност до настъпване 

на лигаментарно заздравяване (14). 

Открит остава въпросът дали 

тези хипотетично по-ригидни кон-

струкции, състоящи се от второ по-
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коление коракоклавикуларна система 

за фиксация и допълнителен акромио-

клавикуларен серклаж, водят до добри 

резулати в дългосрочен аспект и дали 

могат да потенцират развитието 

на дегенеративни промени в АКС. Така 

например в един от нашите случаи на 

остра акромиоклавикуларна фиксация 

при пациент на 52 г. с комбинирана 

коракоклавикуларна и акромиоклавику-

ларна фиксация наблюдавахме после-

дователно развитие на рефлекторна 

симпатикова дистрофия и бързо аван-

сираща артроза на АКС в рамките на 2 

години след оперативното лечение.

В заключение считаме, че допъл-

нителната акромиоклавикуларна 

фиксация може да се има предвид при 

високостепенна луксация на АКС с из-

разена предно-задна нестабилност. 

Техниката, която ние прилагаме в 

тези случаи, е мини-откритo въз-

становяване на акромиоклавикулар-

ните лигаменти чрез хоризонтален 

серклаж под формата на осмица с 

нерезорбируем конец номер 5, пре-

минаващ през хоризонтални тунели 

в дисталната ключица и медиалния 

край на акромиона в допълнение 

към артроскопска коракоклавику-

ларна фиксация с единична система 

TightRope® или Dogbone® (фиг. 2).

Фиг. 2

Наблюденията ни към този момент сочат отсъствие на динамична задна неста-

билност в следоперативния период при тези пациенти. Необходим е също така 

анализ на индивидуалните характеристики на пациента с оглед постигане на 

физиологична степен на стабилност в АКС и възможност за връщане към спортна 

дейност.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Нарушаването на сложния 

процес на регулация на физиоло-

гичните механизми следствие 

травма и приложено оперативно 

лечение е проблем, изискващ про-

дължително и прогресивно въз-

становяване. Последният период 

от възстановяването на пациен-

тите, който е насочен към реак-

тивация на моторния контрол 

и прогресивно подобряване на 

проприоцепцията, е от значение 

за стабилизацията на коляното 

чрез осигуряване на балансирана 

мускулна коактивация.

Целта на съобщението е да 

се представи адаптирането на 

кинезитерапията към трениро-

въчните и състезателните на-

товарвания чрез плиометрично 

стимулиране през фазата за въз-

становяване на моторния кон-

трол при спортисти след опе-

ративно лекувани мекотъканни 

увреди на колянна става.

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИКА

Наблюдавани са 28 пациенти на 

средна възраст 19,8 години за пери-

ода януари 1998 г. – февруари 2018г., 

от които 14 са мъже и 14 жени. На 

пациентите беше приложено след-

ното хирургично лечение: рекон-

струкции на предна кръстна връзка 

(ПКВ) с двуинцизионна техника чрез 

използването на костно-сухожи-

лен-костен трансплантант от lig. 

patellae и semi-T technique - 11 изоли-

рани, 4 с медиални менисцектомии 

и 2 с латерални менисцектомии, 4 

реконструкции след luxatio patellae, 

4 случая на оsteochondritis dessicans, 

3 случая на синовиална плика. Използ-

вана е ортеза с продължителност 

28-30 дни. Срокът на проследяване 

на пациентите средно е 19 месеца.

Разпределението на пациенти-

те по спортни дисциплини е: 9 – 

футбол, 6 – ски, 4 – баскетбол, 4 

– волейбол, 2 – хандбал, 1 – троен 

скок, 1 - карате, 1 – тенис.

Влиянието на приложената кине-

зитерапия с плиометрично стимули-

ране сме проследили чрез изследване 

на пациентите по въпрос №9 от уни-

фицираната международна тестова 

система за колянна става - IKDC 20004. 

Въпросът включва следните тесто-

ви двигателни дейности: качване по 

стълби, слизане по стълби, колениче-

не пред коляно, клек, сядане, изправя-

не от седеж, бягане по права линия, 

скачане на засегнатия долен крайник, 

спиране и бърз старт. Методиката 

за изследване на пациентите предо-

пределя прилагането на теста в края 

на 4, 5 и 6 месец след оперативното 

лечение.

Кинезитерапията беше насо-

чена към постепенно адаптиране 

на пациентите към характерния 

за спортните дисциплини цикъл 

разтягане-скъсяване чрез включва-

не на плиометрично стимулиране. 

РЕЗЮМЕ

Представена е кинезитерапевтична програма с плиометрична на-
соченост. Методиката е приложена след оперативно лечение на 
мекотъканни увреди на колянна става при спортисти. Изложени са 
показанията и противопоказанията.
Докладват се резултатите от 28 пациенти за периода януари 1998 
г. – февруари 2018 г. Постигната е статистически достоверна 
прогресия на резултати през 5-ия и 6-ия месец след операцията при 
изпълняването на тестовите двигателни активности от въпрос 
№9 от International Knee Documentation Committee 2000.
При спазването на индикациите и контраиндикациите за плиоме-
тричната кинезитерапия се постига оптимално ниво на възстано-
вяване на пациентите за включване в спортна дейност. 

SUMMARY

Plyometric physiotherapy after surgically treated knee soft tissue 

injuries in athletes

The article presents the physiotherapy with plyometric influence for the first 
time. Methodic is suitable after the surgical treatment of the knee soft tissue 
injuries in athletes. The indications and contraindications are described.
 The results in 28 patients are reported during the period January 1998 – February 
2018. The statistical significant progression of the results was achieved in the 5th 
and 6th month after the surgery during the performance of the test activities of the 
question №9 from the International Knee Documentation Committee 2000.
If indicated and contraindicated properties of the plyometry physiotherapy 
are able to obtain optimal level of recovery of the patients to start the sports 
activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: колянна става, мекотъканни увреди, оперативно лечение, плиометричнa кинезитерапия.
KEY WORDS: knee, soft tissue injuries, surgery treatment, plyometry physiotherapy.

Плиометрична кинезитерапия 

при спортисти след оперативно 

лекувани мекотъканни увреди на 

коляното
Доц. Румяна Ташева, доктор
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Акцент в програмата бяха скоко-

вете в дълбочина. Първоначално 

започнахме с по-ниска платформа  

и с усвояването на правилната 

техника използвахме гимнастиче-

ска скамейка със стандартна висо-

чина (фиг. 1 и фиг. 2).

Усвояването на техниката на 

скоковете в дълбочина е свързано 

с равномерното отскачане и при-

земяване с тройна флексия с два-

та долни крайника и правилното 

позициониране на горните крайни-

ци (фиг. 3 и фиг. 4). 

Контраиндикации за прилага-

не на кинезитерапията с плиоме-

трично стимулиране:

1. Проява и задържане на болка-
та.

2. Провокиране на оток в колян-
на става.

3. Чувство за нестабилност.
4. Дефицит в обема на движе-

ние в колянна става.
5. Дефицит на мускулната сила 

на оперирания долен крайник 
повече от 25%, сравнена с 
тази на здравия.

Последната фаза на възстано-

вяване започваме с ауксотоночно 

стимулиране и постепенно включ-

ваме плиометричната кинезите-

рапия през 5-ия–6-ия месец след 

приложеното оперативно лече-

ние на мекотъканните травми 

на колянна става. Изпълняването 

на плиометричната двигателна 

дейност е свързано с по-високи из-

исквания към организма на пациен-

та, към засегнатите структури и 

долния крайник като цяло 1,6. Ос-

новната насока на кинезитерапия-

та е обучаването на пациентите 

в правилната техника на приземя-

ване при подскоците върху и от 

височина и особено при постъпа-

телните подскоци в дълбочина по 

стълби.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

За статистическата обработ-

ка е използван множествен сравни-

телен тест на Freidman за зависи-

ми извадки с критична стойност 

– D=13,29312.

Проследяваме резултатите от 

въпрос 9 от IKDC 2000 през 4, 5, 6 

месец след операцията. Всичките 

28 пациенти са постигнали изпъл-

няване на следните тестови дви-

жения: качване по стълби, слизане 

по стълби, коленичене пред коляно, 

сядане, изправяне от седеж.

Резултатите от въпрос 9 - бя-

гане по права линия през 4, 5 и 6 

месец след операцията са предста-

вени в таблица 1.

От таблица 1 се установява 

липсата на статистически значи-

ми разлики между резултатите 

през 4 -ия, 5-ия и 6-ия месец след 

операцията, което показва, че 

още през 4 -ия месец е постигнато 

възстановяване на изследваната 

двигателна активност.

Интерес представляват резул-

татите от въпрос 9 - скачане на 

засегнатия долен крайник през 4, 5 

и 6 месец след операцията (табли-

ца 2).

Възможностите на пациенти-

те да изпълняват скачане на засег-

натия долен крайник прогресират, 

Фиг. 1. Ниска платформа за плиометрия. Фиг. 2. Плиометрия от по-го-

ляма височина. Фиг. 3. Скок в дълбочина. Фиг. 4. Приземяване с тройна 

флексия. 

1 2

3 4
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което се потвърждава от статис-

тически достоверните разлики 

на данните от 4-ия месец с тези 

през 5-ия и 6-ия месец. Получени-

те резултати информират, че 

през 4 -ия месец пациентите не са 

в състояние да скачат безболезне-

но на засегнатия долен крайник и 

през последващите 5-и и 6-и месец 

приложената кинезитерапия с пли-

ометрично стимулиране води до 

тяхното изпълнение.

Друг показател от въпрос 9 е 

спиране и бърз старт (таблица 3).

От таблица 3 се установява, 

че съществуват статистически 

достоверни разлики между ре-

зултатите от 4-ия и 5-ия и 6-ия 

месец, но няма статистическа 

достоверност при сравняването 

на данните от 5-ия и 6-ия месец. 

Плиометричната кинезитерапия е 

допринесла за оптималното изпъл-

нение на тестовата двигателна 

дейност от края на 4 -ия до края на 

5-ия месец след операцията.

Тези резултати са сходни с из-

следванията и на други автори - 2, 

3, 5, 7.

 

ИЗВОДИ

1. Плиометричното стимулиране 

като продължение на кинезите-

рапията с ауксотонична насо-

ченост допринася за изпълнява-

нето на бягане по права линия 

още на 4-ия месец след операци-

ята.

2. Кинезитерапията с плиоме-

трична насоченост осигурява 

постепенно вработване на 

пациентите към спортните 

натоварвания чрез скачане на 

засегнатия долен крайник от 

4-ия месец след операцията и 

постигане на безпроблемно из-

пълнение до 6-ия месец.  

3. Целенасоченото въздействие 

на плиометричното стиму-
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Таблица 1. Резултати от бягане по права линия.

Двигателна

активност

Бягане 4 м Бягане 5 м Бягане 6 м

Бягане 4 месец

Бягане 5 месец NS

Бягане 6 месец NS NS  

Забележка: NS = без статистически значима разлика, × = статистчески значима раз-

лика.

Таблица 2. Резултати от скачане на засегнатия долен крайник.

Двигателна

активност

Скачане 4 м Скачане 5 м Скачане 6 м

Скачане 4 месец

Скачане 5 месец ×

Скачане 6 месец × NS  

Забележка: NS = без статистически значима разлика, × = статистчески значима раз-

лика.

Таблица 3. Резултати от спиране и бърз старт.

Двигателна

активност

Стоп/Старт 4 м Стоп/Старт 5м Стоп/Старт 6м

Стоп/Старт

4 месец

Стоп/Старт

5 месец ×

Стоп/Старт

6 месец × NS  

Забележка: NS = без статистически значима разлика, × = статистчески значима раз-

лика.

лиране се установява от ста-

тистически достоверното 

прогресиране на резултатите 

при тестуваните двигателни 

дейности и особено при бърз 

старт и спиране до 6-ия месец 

след операцията. 

4. Тези резултати са показателни 

за значително подобряване на 

проприоцепцията на изследва-

ните спортисти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Биомеханично обоснованата 

кинезитерапия с плиометрична 

насоченост води до подобряване 

на проприоцепцията, което се из-

разява в повишаване на двигател-

ните умения на пациентите и на 

възможността им да изпълняват 

технически правилно и по безопа-

сен начин специфичните спортни 

дейности. Постигнатите резул-

тати от тестовите задачи са по-

казателни за постигнатото необ-

ходимо ниво на възстановяване за 

включване в тренировъчния цикъл 

след оперативно лекувани мекотъ-

канни увреди на колянна става.
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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. Андрей Маринович Йотов, дмн 

На монография на тема 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ УВРЕДИ 
В ОБЛАСТТА НА КОЛЯНОТО
Автор доц. Румяна Георгиева Ташева, доктор

Представената  ми за отзив монография третира ак-
туални за спортната медицина  проблеми. Специали-

зираната литература се обогатява с настоящото издание 
в обем от 147 страници, посветено на функционалната 
диагностика и кинезитерапията при увреди в областта 
на коляното. Разгледани са едни от най-честите и пре-
дизвикателни травми в колянната става: лезии на менис-
куси, руптури на колатерални лигаменти и кръстни връз-
ки, baker’s cyst, compartment 
syndrome, posterior/anterior 
shin splints, хрущялни на-
ранявания, тендинити, 
синдромите на Osgood-
Schlatter и на Sinding-Larsen-
Johnasson, и др. Лечението 
на вече възникналите колен-
ни травми често е сложно, 
изискващо артроскопски 
или открити хирургични 
процедури, свързано с про-
дължителна имобилизация 
и протрахиран възстанови-
телен процес. Резултатът 
от лечението невинаги е 
предсказуем и за съжаление, 
в редица случаи се стига 
до компликации и трайни 
последици с нарушаване на 
обичайния ритъм на живот 
и прекъсване на спортна-
та активност. С оглед на 
това особено значение при-
добиват разработените, 
практически приложените 
и популяризираните кине-
зитерапевтични програми, 
целящи не само възстано-
вяване, но и превенция на 
травматичните увреди на 
коляното, редуциране броя на инцидентите и, в крайна 
сметка, способстващи за запазване на здравето и дви-
гателния потенциал. Препращането към предхождащи 
задълбочени научни проучвания, теоретичните познания 
и големият практически опит на авторката допринасят 
за повишаване на нивото на кинезитерапията в България. 
Книгата е предназначена за широк кръг специалисти.

РЕЦЕНЗИЯ

От проф. Евгения Димитрова, дн 

Разработената от автора монография представя тео-
ретични и практически познания, свързани с увреди в 

областта на коляното. Тя съдържа разгърнато съдържание, 
изчерпателна библиография, като в текста има позовавания 
на други научни трудове. Резултат е от задълбочени научни 
изследвания и богат практически опит по разглежданата 
тематика.

В началото е разгледана биомеханиката и анатомо-фи-
зиологичните особености на колянната става като база за 
разработването на терапевтичния подход при различни ув-
реди в тази област. 

Следва описание на функционалната диагностика и ки-
незитерапия при увреди в областта на коляното. Описан 

е съвременен алгоритъм за функ-
ционално изследване и анализ на 
увредите на коляното, на базата 
на опита на голям брой експерти 
в областта на кинезитерапията 
и ортопедичната диагностика. 
Текстът е онагледен със снимки 
и скици. Илюстрациите са ясни 
и разбираеми. Подробно, ясно и 
точно е описано приложението 
на тестовете за функционално 
изследване.

Особено полезно за практи-
ката е описанието на характе-
ристиките на мекотъканните 
травми в колянната става, ме-
ханизмите и рисковите фактори 
на увредите, на лечението им 
и прилаганата кинезитерапия. 
Разгледани са и синдромите на 
Osgood-Schlatter и на Sinding-Larsen-
Johnasson, които са различни по 
своята специфика от останали-
те разгледани нозологии. Поради 
ограничените научни изследвания 
в областта на кинезитерпията 
при тях, представената автор-
ска методика на кинезитерапия 
на този контингент болни е с 
приносен характер. Описани са и 
авторски методики на кинезите-

рапия  при редица други конкретни патологии на коленния 
комплекс и резултати от приложението им. Познаването 
на съвременни методи за диагностика и терапия при ув-
реди в областта на коляното разширява възможностите 
за ефективно лечение. Представената информация създава 
предпоставки за резултатно прилагане в кинезитерапевтич-
ната практика на описаните методики за функционално въз-
становяване на болните. 

Монографията обогатява литературата в областта на 
кинезитерапията. Тя съдържа пълно и всестранно изследване 
на проблема за увредите в областта на коляното. Задълбо-
чените клинични и академични познания на автора са пред-
поставка за високото научно ниво и практическата стой-
ност на описания материал.  



18  Медицина и Спорт 

Инцидентите, свързани с въз-

никване на увреди на задна кръстна 

връзка (ЗКВ), варират значително при 

различните изследвани клинични кон-

тингенти. При обобщен анализ от 

множество проучвания се установява, 

че средно инцидентите, водещи до 

увреди на ЗКВ, представляват око-

ло 3%. В спортната травматология 

обаче честотата на увреди на ЗКВ е 

значително по-голяма. В свои изследва-

ния Fanelli et al. (2005) докладват, че в 

голямата си част (96,5%) увредите на 

ЗКВ са комбинирани и с други лигамен-

тарни наранявания. Увредите на ЗКВ 

обикновено се комбинират с увреди 

на предна кръстна връзка (ПКВ), меди-

ален колатерален лигамент (МКЛ), ла-

терален колатерален лигамент (ЛКЛ) 

или менискусите (Р. Ташева, 2003).

В спортната травматология увре-

дите на ЗКВ се асоциират най-често с 

контактни спортове като футбол, 

хандбал, борба, ръгби, както и с някои 

неконтактни спортове, при които са 

налице резки пивотиращи движения 

на бедрото спрямо подбедрицата 

(ски алпийските спортове например). 

Средното представяне на увредите 

на ЗКВ при тези спортове варира в 

граници от 1% до 4%. Разкъсването 

на ЗКВ, за разлика от увреждането на 

ПКВ, по-често е в резултат на външни 

сили. Класическият травматичен ме-

ханизъм включва удар по вентралната 

част на тибията, при флектирано ко-

ляно (фиг. 1). 

В спортната практика увреда на 

ЗКВ се получава също и при падания 

върху сгънато коляно, докато глезе-

нът е в плантарна флексия. Ако при па-

дането глезенът е в дорзална флексия, 

силите се предават повече към пате-

лата и дисталния фемур, като ЗКВ е 

защитена от увреда (фиг. 2 А, Б).

В литературата са докладвани и 

случаи с безконтактни увреди на ЗКВ. 

Най-честият механизъм за изолирани 

увреди на ЗКВ при спортисти включва 

форсирана хиперфлексия на коляното 

(фиг. 2 В). Този механизъм обикновено 

води до парциални увреди на ЗКВ, като 

част от постеро-медиалните фибри 

остават интактни. Друг типичен 

травматичен механизъм включва хи-

перекстензия в коляното, която в по-

вечето случаи е комбинирана с някаква 

степен на варусна или валгусна ангула-

ция. Това е предпоставка за комбини-

рано увреждане на ЗКВ и други мекотъ-

канни структури (Р. Ташева, 2018).

Увредите на ЗКВ биха могли да се 

класифицират според стандартния 

модел, т.е.: според тежестта на ув-

редите (от I-ва до III-та), давността 

от получаването им (остри или хро-

нични) и според степента на засягане 

на свързани структури (изолирани или 

комбинирани увреди). Изброените 

критерии представляват основните 

определящи фактори спрямо прогнос-

тичните резултати и са в основата 

на избора на клиничния и рехабилита-

ционния подход. От своя страна изо-

лираните руптури на ЗКВ може да се 

класифицират като парциални (степе-

ни I и II) и тотални (степен III). В по-

вечето случаи това кореспондира със 

РЕЗЮМЕ

Увредите на мекотъканните структури в областта на коляното 
са сред най-характерните за тази анатомична област и едни от 
най-често срещаните в клиничната рехабилитационна практика. 
Честотата на лигаментарните руптури в областта на тибио-фе-
моралната става е обусловена от анатомичния строеж на колен-
ния комплекс и значителните биомеханични натоварвания, на които 
е подложен. За разлика от увредите на предната кръстна връзка, 
тези на задната са значително по-редки, което прави проблемът 
дискутабилен както от клинична, така и от рехабилитационна глед-
на точка. В настоящата статия ще представим някои актуални 
рехабилитационни стратегии при консервативно лекувани пациенти 
след руптури на задна кръстна връзка. 

SUMMARY

Conservative Treatment In Isolated Lesions Of The Posterior Cruciate 

Ligament 

The damage to soft tissue structures in the knee area are among the most 
characteristic of this anatomical area and one of the most common in clinical 
rehabilitation practice. The frequency of ligament ruptures in the area of the tibio-
femoral joint is determined by the anatomical structure of the knee complex and 
the significant biomechanical stresses it has been subjected to. In contrast to the 
damage to the anterior cruciate ligament those in the posterior are significantly less 
frequent, making the problem debatable from both a clinical and a rehabilitative 
point of view. In this article, we will present some current rehabilitation strategies in 
conservatively treated patients after backbone rupture.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: задна кръстна връзка, консервативно лечение, рехабилитация.
KEY WORDS: posterior cruciate ligament, conservative approach, rehabilitation.

Консервативно лечение при 

изолирани увреди на задната 

кръстна връзка

Доц. Ростислав Костов, дм
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телен периартикуларен лакситет 

(вторично водещ до дорзална и дор-

зо-латерална тибиална сублуксация), 

което е предпоставка за развитие на 

ротаторна нестабилност и условия 

за развитие на остеоартроза. В та-

кива случаи е почти невъзможно да се 

определи точната локализация на пър-

вичната увреда, както и оптималния 

лечебен план.

  

РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ

Първоначалното консервативно 

лечение (клинично и рехабилитаци-

онно) е насочено предимно симпто-

матично, към контрол и постепенно 

преодоляване на отока, болката и 

останалите симптоми на активен 

възпалителен процес, чрез рутинно 

прилагани средства (криотерапия, 

компресивни превръзки, елевация на 

крайника и електростимулации). При 

необходимост увреденото коляно се 

поставя в частична имобилизация за 

първите няколко дни след увредата. 

Целта е да се подсигури комфорт на 

пациента и известно предпазване на 

коляното. Локомоцията се извърш-

ва с помощни средства (патерици), 

докато се постигне пълна колянна 

екстензия както по време на анали-

тично тестуване, така и по време на 

ходене (дори минимален екстензионен 

дефицит по време на опорната фаза 

при ходене не допуска премахване на 

помощните средства). Поради обик-

новено минималните функционални 

ограничение рехабилитационният 

прогрес е ускорен, като основните 

лимитиращи фактори са болката и 

отокът.

Рехабилитацията започва ведна-

га след увредата, чрез стимулиране 

функциите на m. quadriceps femoris 

(изометрични контракции и повдига-

не на прав крак във всички равнини), с 

цел поддържане и корекция на невро-

мускулния контрол и минимализиране 

на хипотрофията. Ранните, безболез-

нени движения, могат да се използват 

още в началото на рехабилитацията, 

ако се изпълняват чрез плъзгане на пе-

тата по кушетката или активно-аси-

стирано. Подходящо е също дозирано-

то педалиране върху велоергометър с 

възможност за регулиране височината 

на седалката съобразно позволения и 

безболезнен обем на движение (ОД) в 

коляното. Началната тренировка на 

ишио-круралната мускулатура е подхо-

дяща за минимализиране на дорзалния 

капсуло-лигаментарен хиперлакситет. 

При постигне на добър невро-мускулен 

контрол, намаляване на болката и 

увеличаване ОД в коляното, в двига-

телната програма може да се вклю-

чат изотонични упражнения в отво-

рена кинетична верига (ОКВ) (като 

например екстензия на тренажор). 

Приложението на упражнения в ОКВ 

за екстензорните мускули, в началото 

на процедурите е препоръчително 

да бъде в диапазона между 45° до 20°, 

с цел избягване на патело-феморална 

болка. Подчертаваме нуждата от по-

стигане на 100% идентична силата на 

m. quadriceps femoris спрямо неувреде-

ната страна преди възвръщане към 

нормалните функционални дейности, 

особено ако става въпрос за активни 

спортисти.

Активните упражнения в ОКВ за 

ишио-круралната мускулатура чрез 

флексия в коляното предизвикват 

значителна дорзална транслация на 

тибиалното плато и поради това 

трябва да бъдат избягвани (особено 

в началото на възстановителния про-

цес). Дорзалното плъзгане на тибията 

може да се минимализира при тре-

ниране силата на ишио-круралната 

мускулатура (в ОКВ), ако се упражнява 

чрез екстензия в ТБС, докато коляно-

то се поддържа изпънато.

Упражненията за мускулите-флексо-

ри в коляното в затворена кинетична 

верига (например полуклекове с опо-

ра или педалиране върху стациона-

рен велосипед) са препоръчителни, с 

цел трениране коконтракцията с m. 

quadriceps femoris, намаляване дор-

залното плъзгане на подбедрицата и 

предотвратяване факторите за раз-

витие на патело-феморална болка.

Използването на функционален 

брейс за коляното при пациенти с де-

фицит на ЗКВ обикновено не се налага 

поради това, че функционалният брейс 

е проектиран предимно за пациенти с 

увреди на ПКВ. Въпреки това някои ав-

тори не го отричат за приложение и 

при пациенти с увреди на ЗКВ, позова-

вайки се на ефектите му по отноше-

ние на стимулиране на усетливостта 

за ставно позициониране (чрез дразне-

не на кожните сензорни рецептори), 

което подобрява съзнателната и не-

съзнателна биологична обратна връз-

ка със засегнатото коляно.

Бинлиографията е на разполоожение 

при автора
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степента на лакситет на ЗКВ, измерен 

чрез стойността на дорзално измест-

ване между медиалното тибиално пла-

то и медиалния феморален кондил (при 

провеждане на „теста на задното чек-

медже“). Стрес-радиографията също 

може да е достатъчно показателна 

при изследване  на увредите.

При комбинирани увреди макси-

мално добри резултати може да се 

очакват при ранно оперативно лече-

ние, отколкото при консервативен 

подход. Нерядко (между 15 и 49% от 

случаите) са налице и съпътстващи 

фрактури, увреждания на кръвоносни 

съдове, нервни и мекотъканни наруше-

ния. 

Хроничните увреди от своя стра-

на може да се асоциират със значи-

Фиг. 1

В повечето случаи увредите на ЗКВ 

са вследствие на директен удар по 

вентралната повърхност на подбе-

дрицата, при флектирано коляно (J. 

DeLee, D. Drez, M. Miller, 2012).

Фиг. 2

При падане върху флектирано коляно 

и глезен в дорзална флексия силовият 

момент се предава към ЗКВ, което е 

предпоставка за увреди (А). Ако гле-

зенът е в плантарна флексия, силите 

се предават към патело-феморалната 

става и дисталния фемур (Б). Форси-

раната безконтактна хиперфлексия 

също може да доведе до увреди на 

ЗКВ (В)(J. DeLee, D. Drez, M. Miller, 2012).
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Въведениe: Колянната става е една 

от големите стави, със сложна анато-

мия и биомеханика. Поема тежестта 

на тялото и е от съществено значение 

за правилната стойка и походка. С те-

чение на годините хрущялната тъкан 

търпи физиологични промени в струк-

турата си и става по-крехка. Факто-

рите, които също предразполагат хру-

щяла да се износи, оголвайки костната 

повърхност на ставата, са наднормено 

тегло, влошаване на механичната ос 

(коляно във валгус/варус позиция), трав-

ми, последици от счупвания, метабо-

литни заболявания и др. Прогресивното 

разрушаване на хрущялния слой води до 

деформация на ставата, скъсяване на 

крайника, достигайки до субхондрална-

та кост, която е богато кръвоснабдена 

и инервирана. Това води до болка при 

движение и в покой (2).

Поради болката и ограничените дви-

жения настъпва хипотрофия на бедре-

ната мускулатура откъм засегнатата 

страна, затрудняват се дейностите 

от ежедневието, хората се обездвиж-

ват, което ограничава двигателната 

активност (2).

Слабостта на четириглавия бедрен 

мускул преференциално предсказва ком-

пенсаторни механизми в походката 

сред общите увреждания след пълна 

артропластика на коляното. Пациен-

тите с тотална артропластика на 

коляното (TKA) имат голям дефицит 

във физическото състояние в сравне-

ние със здравите хора. Асиметрията на 

крайниците, произтичаща от по-малко 

относително натоварване, е свързана с 

намален капацитет за натоварване на 

засегнатия крайник, което води до вло-

шаване на мобилността му (7). 

Christensen (2018) и колектив под-

лагат на тест четиридесет и шест 

пациенти с едностранна ТКА. Групата 

е подложена на тест за анализ на движе-

нието при ходене по склон с 10°, на 3 и 6 

месец постоперативно. На 3-тия месец 

се установява, че само асиметрията в 

силата на четириглавата бедрена мус-

кулатура е значително свързана както 

с общия поддържащ момент, така и с 

асиметрията на екстензорния момент 

в коляното. Силата на квадрицепсите 

се e подобрила значително с течение 

на времето и в двата крайника, но все 

пак остава дефицит между крайници-

те. Слабостта на четириглавия бедрен 

мускул е ключов фактор, свързан с мо-

дели на компенсация при ходене, които 

ограничават капацитета за по-голяма 

физическа активност на пациентите 

с ТКА. Явно изразената асиметрия при 

натоварване на крайниците и коляно-

то на 3-ия месец остава непроменена. 

6 месеца след операцията асиметрията 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ендопротезиране, еластично съпротивление, баланс борд, рехабилитация.
KEY WORDS: Arthroplasty, elastic resistance, balance board, rehabilitation.

Употреба на еластично 

съпротивление и баланс борд при 

тотално колянно ендопротезиране

РЕЗЮМЕ

Болката, ограниченият обем на движение и нестабилността при 
дегенерация на ставния хрущял на колянна става са едни от основ-
ните фактори, нарушаващи качеството на живот. Поради прогре-
сията на заболяването се налага забавяне процеса на дегенерация, 
а при при напредването му - ендопротезиране на колянна става. 
Еластичното съпротивление и баланс борд ни помагат да забавим 
процеса на износване на ставния хрущял, подобряват мускулната 
сила и тонус на околоставната мускулатура, също така увелича-
ват ставната подвижност, контрол и равновесие. Тези нарушения 
са следствие от въвличането на други части на тялото в патоло-
гичния процес. Успешно можем да използваме еластично съпроти-
вление и баланс борд като средства за възстановяване след ТКА.
Еластичното съпротивление ни позволява изолирано натоварване 
на различни мускули и/или мускулни групи, при което елиминираме 
силите на гравитацията, а с баланс борд можем да подобрим стой-
ката на тялото, проприорецепцията, силата на цялата мускулату-
ра на долните крайници и гръбначния стълб, тъй като ангажира 
цялото тяло.

SUMMARY

Use of elastic resistance and balance board after total knee 

replacement

Pain, limited range of motion and instability of degenerative knee joint 
are some of the major factors that affect the quality of life. Because of 
the progression of the disease, retardation of the degeneration process 
and eventually arthroplasty is required. Elastic resistance and balance 
board helps us to slow down the degenerative process, improve muscle 
strength and tone of the muscles around the knee joint. It increases joint 
mobility, control and balance that is disturbed by the involvement of other 
parts of the body in the process. We can also successfully use them as 
recovery tools after arthroplasty.
The elastic resistance allows an isolated load of different muscles and / 
or muscle groups, eliminating the forces of gravity.With a balance board, 
we can improve body posture, proprioception, the strength of whole 
muscles of lower limbs and spine as it engages the whole body.
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и силата на четириглавия бедрен мускул 

не се променя съществено. За преодо-

ляването на компенсаторните меха-

низми в походката е неодходимо да се 

акцентира върху подобряване силата на 

квадрицепса (7).

ПРИЧИНИ И ВИДОВЕ АРТРОПЛАСТИКА

Тоталното колянно ендопротези-

ране, наричано още тотална колянна 

артропластика (ТКА), е широко прила-

гана оперативна техника за лечение на 

напреднал стадий на гонартроза. Ос-

новната цел е облекчаване на болката, 

подобряване на двигателната функция 

и ежедневие. Понастоящем коленните 

ендопротези могат да бъдат разделе-

ни на няколко категории според дизайна 

на компонентите, хирургичния достъп 

и вида на фиксацията. Според броя на 

заместените компоненти могат да 

бъдат уникомпартментни, бикомпарт-

ментни, трикомпартментни. Според 

дизайна на импланта и степента на 

стабилизация могат да бъдат: неогра-

ничени - нямат собствена стабилизация 

(предимно при уникомпартментните и 

протезите със запазване на задна кръст-

на връзка), задно стабилизирани – без 

запазване на кръстните връзки, дизай-

нът на протезата компенсира тяхната 

функция (това са най-често използвани-

те импланти), кондиларно ограничени 

- притежават известна стабилност, 

като могат да компенсират недоста-

тъчност на една от страничните връз-

ки, при лек компромис с подвижността 

(при тотално първично или ревизионно 

ендопротезиране), напълно свързани - 

със значителна конгруентност на ком-

понентите, които са най-стабилни, но 

ограничаващи значително подвижност-

та (най-често се използват при ревизи-

онна хирургия). Хирургичният достъп 

може да бъде стандартен или мини-ин-

вазивен, както със или без засягане на 

квадрицепса. Фиксацията: цементна, 

безцементна и хибридна.

Друг критерий за класифициране 

на тоталните коленни ендопротези е 

състоянието на задна кръстна връзка 

(ЗКВ). Тя може да бъде отстранена или 

запазена. В зависимост от това про-

тезите могат да се разделят на две 

големи групи. Изборът за запазване или 

отстраняване на ЗКВ е въпрос на фи-

лософия на хирурга. При по-голяма де-

формация и необходимост от по-голям 

обем на костна резекция е необходимо 

отстраняване на ЗКВ за доброто балан-

сиране на протезата.

По принцип поставянето на колян-

на ендопротеза изисква премахване на 

предна кръстна връзка, освен при час-

тичното ендопротезиране (1).

УПОТРЕБА НА ЕЛАСТИЧНО СЪПРОТИ-
ВЛЕНИЕ И БАЛАНС БОРД ПРИ ПЪЛНА 

КОЛЯННА АРТРОПЛАСТИКА (ТКА)

За нас е важно да разберем дали 

може да се използва еластичното съ-

противление достатъчно ефективно в 

сравнение със свободни тежести (дъм-

бели, щанги, гири, пудовки и т.н.) или 

други видове съпротивления. Andersen 

и колектив (2010) прилагат 3 подобни 

упражнения, изпълнени с еластично съ-

противление и дъмбели. Упражненията 

са изпълнявани от жени и са с подобна 

интензивност и усилие. Измерването 

включва нивото на натоварване и мус-

кулната активация (EMG). Изследовате-

Фиг. 1

Упражнения с еластична лента за засилване на бедрената мускулатура.

упр. 1.1 упр. 1.2

упр. 2.1 упр. 2.2

упр. 3.3 упр. 3.4

упр. 3.1 упр. 3.2
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лите не намират значителна разлика 

между еластичното и изотоничното 

съпротивление (4).

Aboodarda и колектив (2011) правят 

сравнение между фитнес уреди и елас-

тично съпротивление. Мъже, актив-

но спортуващи, в добро здравословно 

състояние се подлагат на максимални 

натоварвания с двата вида съпроти-

вление. Няма разлика по отношение 

на нервно-мускулната адаптация. При 

двата вида тренировка се постига 

мускулна хипертрофия. При еластично-

то съпротивление се постига по-добър 

тренировъчен стимул по време на реха-

билитация (3). 

Подобно изследване е проведено 

сред здрави спортуващи студенти. Раз-

делени в две групи на случаен принцип. 

Контролната група са натоварвани до 

максимум с помощта на фитнес уреди, 

а експерименталната - с адаптирани по-

добни упражнения с еластични въженца. 

Резултатите демонстрират по-добра 

неврно-мускулна активация с еластич-

ните въженца. Авторите препоръч-

ват да се използват при специфични 

рехабилитационни условия, при които 

се изискват бавни движения с минима-

лен риск от нараняване (рехабилитация 

след операцията, физическа активност 

с възрастни хора или деца) (10).

Представяме няколко упражнения 

за засилване мускулатурата на долния 

крайник с употребата на еластично съ-

противление (фиг. 1).

Освен за изграждането на мускулна 

сила, вниманието на терапевта тряб-

ва да бъде насочено и към упражнения 

за равновесие и координация, пропри-

орецепция. Те са много важна част от 

възстановяването на пациентите след 

ТКА. Направените изследвания в област-

та доказват тяхната полза по време на 

рехабилитацията, като показват подо-

бряване в резултатите на пациентите 

след приложението им. Подобрява се 

чувствителността на ставите, мус-

кулната сила, подобрения в проприоре-

цепцията. Най-общо проприоцепцията 

се определя като усещането за позиция-

та и движението на ставата и цялата 

кинетична верига, в пространството 

(8). Упражняването на проприорецепци-

ята е много важно, защото служи като 

профилактика от травми, предизвика-

ни от нестабилност в долния крайник. 

Тя може да бъде нарушена не само при 

травма или постоперативно състоя-

ние, но ако не се и тренира.

Тренировката за подобряване про-

приорецепцията в по-напреднала фаза 

на възстановяване се постига с упо-

требата на нестабилна опора или упо-

требата на балансираща дъска – баланс 

борд. Има най-различни вариации на ба-

ланс борд. Той може да бъде на твърда 

основа, но може де бъде и на мека, коя-

то от своя страна позволява и по-голя-

ма мобилност в глезенната става и до-

пълнително затруднява пациента (фиг. 

2). Можем да изключим и зрителния ана-

лизатор, което води до още по-голяма 

трудност при изпълнението на упраж-

ненията върху баланс борд (фиг. 3).

Познаването на ефекта от упраж-

ненията за баланс върху механиката 

на коляното може да бъде полезно при 

проектирането на програми за обу-

чение. Мускулна активност на вастус 

медиалис обликвус и вастус латералис 

(VMO и VL), триизмерна кинематика 

на долните крайници и земни реакции 

на здрави спортисти (12 мъже, 13 жени) 

са били записани по време на пет упраж-

нения. Максимален момент на абдукция 

на коляното, съотношение на VMO: VL 

активност и забавяне в началото на 

VMO спрямо VL се определят количест-

вено за всяко упражнение. Последващи-

те сравнения показват нисък връх на 

коляното и високо съотношение VMO: 

VL за задачата с предно-задни движения. 

Забавянето на VMO по отношение на 

VL е подобно на задачите на бордовия 

баланс (5).

Примерни упражнения върху баланс 

борд (фиг. 4).

Двата метода на упражняване, лас-

тици и баланс борд, могат да бъдат 

успешно комбинирани при съставяне-

то на рехабилитационна програма при 

пациенти след ТКА в по-късен етап от 

възстановяването (фиг. 5).

КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ПРЕДОПЕРАТИВЕН 
ПЕРИОД

Предоперативната тренировка е 

ефективна за подобряване на постурал-

ния контрол преди и в ранният следопе-

ративен период  при TKA. Важността и 

нуждата от предоперативна КТ показ-

ва Casaña в следното проучване.

Casaña (2018) и колектив изследват 

ефективността на предоперативно-

то трениране (със специален акцент 

Фиг. 2

Баланс борд на твърда и мека 

основа

Фиг. 3

Упражнение за тренировка на баланса върху баланс борд с изклю-

чен зрителен анализатор
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върху силата на мускулите на долните 

крайници и за тренировката на баланса 

на постуралния контрол след ТКА. Чети-

ридесет и четири субекта (7 мъже, 37 

жени на средна възраст 66.7 ± 3.9 годи-

ни), планирани за едностранна ТКА след-

ствие остеоартрит (ОА), участват в 

това контролирано проучване. Всеки 

пациент е извършил два контролни те-

ста: Romberg тест с отворени очи и 

Romberg тест със затворени очи. Тези 

тестове са оценени след 8 седмици 

тренировка преди операцията. Първо е 

направено контролно измерване в нача-

лото на периода и на двата теста (Т1). 

После след 8 седмици тренировка, преди 

операцията, се прави второ измерване 

пак и на двата теста (Т2); 1 месец след 

ТКА (и двата теста- Т3) и накрая 3 месе-

ца след ТКА (и двата теста-Т4). Групата 

за интервенция е направила 8-седмична 

тренировъчна програма, с 3 пъти сед-

мично тренировка преди операцията, 

докато контролната група не получила 

никаква намеса. В края на проучването 

областта на центъра на налягане (ЦН) 

между двете ставни повърхности е 

по-ниска, т.е. има по-добра оценка за ин-

упр. 1.1 упр. 1.2

упр. 2.1 упр. 2.2

упр. 3 Фиг. 4

Примерни уп-

ражнения върху 

баланс борд

тервенционната група при Т2, Т3 и Т4. 

Предоперативната тренировка с 

висока интензивност е ефективна за 

подобряване на постуралния контрол 

преди и по-рано след TKA. Препоръките 

трябва да включват предоперативна 

тренировка за сила, а не само балансира-

но обучение за ускоряване на възстано-

вяването след ендопротезиране (6).

КИНЕЗИТЕРАПИЯ В СЛЕДОПЕРАТИВЕН 
ПЕРИОД

Yun (2015) и колектив изследват 

ефектите от програмата за упраж-

няване на Thera-Band след пълна ар-

тропластика на коляното. Участват 30 

пациенти от експерименталната група 

и 30 пациенти от контролната група. 

Експерименталната група участва в 

тренировъчната програма Thera-Band, 

в допълнение към конвенционалното 

CPM (непрекъснато пасивно движение) 

упражнение. Контролната група е по-

лучила само обичайно CPM упражнение. 

Изходните мерки са болка, колебание в 

коленете, психологически параметри 

(страх от падане ) и др. Данните бяха 

анализирани с използване на х2-тест, то-

чен тест на Фишър, t-тест и повторно 

измерване на ANOVA с SPSS / PC версия 

21.0. Установява се, че има значително 

подобрение на самоефективността и 

намалява болката и страхът от падане 

в експерименталната група в сравнение 

с контролната група. В резултат се 

вижда, че програмата за упражняване 

на Thera-Band дава допълнителна полза 

в сравнение с конвенционалните CPM 

упражнения за пациентите след пълна 

артропластика на коляното и се пре-

поръчва за използване като ефективна 

интервенция за пациенти след ендопро-

тезиране (11).

Levinger и колектив имат за цел да 

разработят система за биологична 

обратна връзка в реално време, която 

да подпомогне рехабилитацията на 

пациентите след тотална колянна ар-

тропластика (TKА) и да преценят въз-

можността й да бъде използвана в след 

оперативната рехабилитация.

Биофидбек системата се състои от 

MicrosoftKinect (TM) и NintendoWii баланс 

борд със специален софтуер. Тази систе-

ма е била приложена за период от шест 

седмици заедно с болнична рехабилита-

ционна програма при един пациент след 

ТКА. Трима пациенти са претърпели 

стандартна рехабилитация от шест 

седмици без биофидбек и са служили 

като контролна група. Походката, функ-

цията и болката са били оценени и срав-

нени преди и след рехабилитацията. Па-

циентът от казуса е показал по-голямо 
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подобрение на функцията на коляното 

си, където е постигнат по-нормален 

двуфазен момент на коляното след ше-

стседмичната интервенция с биофид-

бек.

Този нов софтуер за биофидбек 

използва просто търговско достъп-

но оборудване, което може да бъде 

реализирано за разширяване на про-

грамата за възстановяване след ТКА. 

Нашите предварителни резултати 

показват потенциала на тази реха-

билитация с помощта на биофидбек 

за подобряване  функцията на коля-

ното по време на ходене. Необхо-

дими са изследвания за проверка на 

тази хипотеза. Софтуерът включва 

основни принципи за рехабилитация 

и визуална обратна връзка за корект-

но положение на долните крайници, 

таза, както и предоставяне на об-

ратна връзка за разпределението на 

тежестта на тялото върху крайни-

ците (9).

Заключение: Редица проучвания под-

крепят клиничното използване на елас-

тичното съпротивление и баланс бор-

да. Прецизирането на упражненията ни 

позволява адекватно и пълноценно тре-

ниране на мускулите и проприорецепци-

ята в различните фази на възстановява-

не след ТКА. Допълнителни проучвания 

върху въздействието и ефектите от 

ластиците и баланс борда ще подпомог-

не клиничното им приложение в рехаби-

литацията.

упр. 1.1 упр. 1.2 упр. 1.3

упр. 2.1 упр. 2.2 упр. 3.1 упр. 3.2

Фиг. 5

Упражнения с 

комбинация 

между баланс 

борд и еластично 

съпротивление
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Одобрените системи за СФУС 

по критериите на SOSORT са: SEAS, 

Schroth, BSPTS, Dobomed, Side Shift, 

Functional Individual Therapy of Scoliosis 

(FITS) и Lyon approach (Weiss HR, Negrini 

S2005). Подходът при структурира-

нето на упражненията в отделни-

те системи са различни, но имат и 

прилики. При всички се изпълнява 3D 

самостоятелна корекция, която е 

най-добрата възможна чрез използва-

не на собствените скелетни мускули. 

При BSPTS и Schroth се използват и 

допълнителни уреди за постигане на 

корекцията. Почти всички използват 

страничното преместване на торса 

към конвексната страна на кривата 

(SEAS, Schroth, BSPTS, Side shift, Lyon). 

Деротация на кривата (SEAS, Schroth, 

BSPTS, Dobomed) с помощта на диха-

телни механизми и техники (Schroth, 

BSPTS, Dobomed). Кифотизация (SEAS, 

Lyon, Dobomed, BSPTS). Самостоятел-

но изтегляне по дължина на тялото 

(Schroth, BSPTS, Lyon) (3). 

СФУС могат да се използват в пет 

различни клинични състояния: 

1. Като самостоятелно средство с 

цел спиране на прогресията или нама-

ляване на големината на леки идиопа-

тични сколиотични кривини и предо-

твратяване лечението с корсет.

2. Преди поставянето на корсета 

с цел подобряване подвижността на 

торса и гръбначния стълб и постигане 

на по-добра корекция в отезата.

3. По време на корсетолечението 

за намаляване на вредните ефекти 

като мускулна слабост, ригидност и 

плосък гръб. Също така и за да се из-

бегне загубата на 3D корекцията след 

свалянето на корсета.

4. По време на зряла възраст, ако 

сколиотичната крива надвишава оп-

ределени прагове, които могат да до-

ведат до значителни проблеми като 

болки в гърба, дисфункция на дишане-

то, контрактури и прогресиращи де-

формации.

5. Преди и след хирургична коре-

кция. Преди операцията целта е да 

се запази подвижността на кривата, 

за да се постигне по-добра корекция и 

следоперативно да се подобри ефек-

тът върху формата на гърба и баланса 

и стойката (8).

SEAS е разработен в Италия от 

Istituto Scientifico Italiano COlonna 

vertebrale (ISICO). Проучванията дати-

рат от 60-те години на миналия век, 

когато A. Negrini създава “Centro Scoliosi 

Negrini”. Първоначално упражненията 

са базирани на френския метод, извес-

тен като Lion approach, а през 2006 го-

дина се утвърждава подходът SEAS. В 

България са проведени две обучения на 

кинезитерапевти и рехабилитатори 

(физиотерапевти), съответно през 

2018 г. и 2019 г. от директора на ISICO и 

основател на методиката M. Romano.

В основата на SEAS стои специ-

фичната активна самостоятелна 

корекция. Тя може да бъде определена 

като най-добрата възможна корекция, 

постигната самостоятелно от паци-

ента. SEAS не залага на използването 

на допълнителни уреди или инстру-

менти, улесняващи самостоятелната 

РЕЗЮМЕ

Кинезитерапията е единственият метод, при който лечението се 
извършва с активното участие на болния и с пълното му съзнание, 
че лечението зависи от неговото съзнателно и системно участие 
в лечебния процес (2). Терминът специфични физиотерапевтични 
упражнения при сколиоза (СФУС) се въвежда от Society on Scoliosis 
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). През 2005 г. чрез кон-
сенсус се описват специфични критерии, които различните школи 
трябва да използват, а именно: обучение на пациента и семейството 
му; самостоятелна 3D корекция; стабилизиране на позата; дейности 
от ежедневния живот (ДЕЖ). В настоящата статия ще обърнем 
внимание на две от школите: Barcelona scoliosis physical therapy school 
(BSPTS) и Scientific exercises approach to scoliosis (SEAS).

SUMMARY

Physiotherapy scoliosis specific exercises

Physiotherapy is the only method in which the treatment is performed with 
the active participation of the patient and with full awareness that the treatment 
depends on his conscious and systematic participation in the healing process 
(2). The term Physiotherapy Scoliosis Specific Exercise (PSSE) is introduced by 
the Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). In 
2005 consensus describes specific criteria that different schools must use: patient 
and family education; self 3D correction; stabilizing the posture; activities of daily 
living (ADL). In this article we will look at two of the schools: Barcelona Scoliosis 
Physical Therapy School (BSPTS) and Scientific Exercises Approach to Scoliosis 
(SEAS).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Сколиоза, BSPTS концепция на Риго, Шрот метод, SEAS.
KEY WORDS: Scoliosis, BSPTS concept by Rigo, Schroth method, SEAS.

Специфични физиотерапевтични 

упражнения при сколиоза

Борислав Чонгов
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корекция. Уредите се ползват при уп-

ражненията, които целят затрудня-

ване на корекцията. За постигане на 

правилна самостоятелна корекция се 

извършват клинични измервания: със 

сколиометър се отчита ъгълът на ро-

тация на торса; с помощта на отвес 

се отчитат промените в сагитални-

талната равнина и изместването на 

C7 шиен прешлен спрямо централната 

сакрална ос във фронтална равнина. С 

помощта на фотографии отпред, от-

зад и в профил се демонстрира на паци-

ента неговата асиметрична стойка. 

Отчитат се разликата на талийните 

триъгълници, височината на рамене-

те, мишничните гънки и позицията на 

таза. Рентгенографията се обсъжда с 

пациента и неговите родители. Опре-

делят се видът, посоката и големина-

та на изкривяването. Това е необходи-

мо, за да се възприеме първоначалната 

теоретична корекция. Обучението на 

активната самостоятелна корекция 

се извършва пред огледало. 

Следващият етап в метода SEAS 

са упражненията. Те са движения с или 

без уреди, чрез които се цели затруд-

няване на корекцията. Упражненията 

се подбират с помощта на тестове 

за физическа дееспособност (гъвка-

вост, равновесие, пространствена 

ориентация, сила на мускулатурата, 

ловкост, тонус на мускулатурата и 

мускулен дисбаланс). Подбират се 5 до 

7 упражнения, при които се използват 

качества, които не са добре развити 

при пациента и затрудняват поддър-

жането на корекцията. Дозировката 

се определя индивидуално, в зависи-

мост от възможностите на детето 

да задържи коригираната позиция. Ако 

пациентът спортува, се дават упраж-

нения и движения, специфични за спор-

та. Програмата е с продължителност 

от 10 до 30 минути, 5-7 пъти седмично 

в зависимост от изпълнителността 

на пациента. ISICO и SOSORT препо-

ръчват пациентите да не спират 

със спортните активности, които 

практикуват, и да бъдат изпълнени 

по възможност с корсета (например 

загрявката). Това е много важен мо-

мент за психо-емоционалното им със-

тояние и запазването на социалните 

им активности. Анализирането на 

редица проучвания, свързани със спор-

та, показват, че той (включително 

плуването) не коригира сколиозата, но 

допринася за подобряване на дихател-

ната функция, движението на гръдния 

кош, сърдечната дейност, силата на 

мускулатурата, психо-емоционалните 

и волевите качества (7). Фигура 1.

BSPTS концепция на Rigo е ба-

зиран на оригиналните принципи 

на Katharina Schroth. През 1921 г. в 

Meissen, Германия K. Schro th за първи 

път обръща внимание за необходи-

мостта от самостоятелна коре-

кция в трите равнини на гръбначния 

стълб и торса. Самата авторка е 

била със сколиоза и е лекувана с кор-

сет. Започнала като автотренинг, 

методиката се разширява с пациен-

ти, работени индивидуално и в групи 

(9). През 1968 г. във връзка от епиде-

мията от полиомиелит Elena Salva 

се обучава от K. Schroth и въвежда 

методиката в Барселона, Испания. 

Огромен принос за популяризиране-

то и доусъвършенстването на ме-

тода има Manuel Rigo, който започва 

да обучава физиотерапевти първо 

в Барселона, след което в Израел и 

САЩ. Той създава Barcelona Scoliosis 

Physical Therapy School (BSPTS) през 

2009 г. (3). Усъвършенства корсети-

те на Cheneau и създава класифика-

ция, която се ползва едновременно 

от ортопедични техници и физиоте-

рапевти. Понастоящем това е една 

от най-популярните терапевтични 

системи в света при идиопатична 

сколиоза (ИС). В България методът е 

въведен в УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев” 

през 2014 г.

При първоначален преглед пациен-

тите се разпределят според специ-

фичните модели на сколиотичната 

деформация. Използва се класификаци-

ята на Schroth, където с помощта на 

клинични критерии изкривяването 

се изобразява от схема от блокове. 

Rigo създава класификация, базирана 

на рентгенографски критерии. Използ-

вайки двете класификации, които се 

допълват, се определя прецизно обу-

чението на пациента в необходимата 

му корекция. 

Фиг. 1

16-годишна пациентка с торакулумбална лявоконвексна сколиоза, 40° Cobb ъгъл. 

Резултат след 3 месеца упражнения с подхода SEAS. Много добра постурална 

самостоятелна корекция, без значително рентгенографско подобрение.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ



Медицина и Спорт    29

Сколиоза с 3 криви (3C). Рентгено-

графски това е единична торакална 

или тораколумбална сколиоза, като 

може да има и малка лумбална компен-

саторна кривина (А1, А2 и А3). Кли-

нично това се изразява с асиметрия, 

при която торсът отива в посока на 

конвексната страна на сколиозата, а 

тазът в посока на конкавната страна. 

Основен клиничен белег е и ребреният 

гибус. Типично е изглаждането на тора-

калната кифоза, като при по-тежките 

случаи се стига до торакална лордоза. 

Наименованието показва броя на кри-

вите, които трябва да се коригират. 

Те са три и отговарят на съответни-

те области: раменен пояс, торакална и 

лумбо-тазова област.

Сколиоза с 4 криви (4C). Рентгено-

графски това е двойна сколиоза (тора-

кална с лумбална B1 или тораколумбална 

B2). Клинично това се изразява с аси-

метрия, при която торсът тотива в 

посока на конкавната страна, а тазът 

в посока на конвексната торакална 

страна на стколиозата. Наблюдава се 

ребрен гибус проксимално и мускулен 

вал дистално. Броят на кривите, кои-

то трябва да се коригират, са четири 

и отговарят на съответните обла-

сти: раменен пояс, торакална, лумбал-

на и тазова област.

Сколиоза междинен тип (N3N4). Раз-

деля се на два подтипа - с лумбална (C2) 

или без лумбална (C1) крива. Клинично 

торсът може да бъде отведен леко в 

посока на конвексната страна на кри-

вата, както и лумбалната област, но 

тазът е добре балансиран в средата. В 

зависимост от наличието или отсъст-

вието на лумбална кривина може да се 

забелязва по-изразен мускулен вал или 

ребрен гибус. Кривите, които тряб-

ва да коригираме, са три или четири, 

като тазът се поддържа стабилен по 

време на корекцията.

Единична лумбална кривина (G 1-2). 

Рентгенографски това е eдинична 

лумбална (E1) или тораколумбална (E2) 

сколиоза. Клинично имаме изместване 

на таза към конкавна страна на лумбал-

ната сколиоза. Наблюдава се мускулен 

вал. Типична е добрата симетрия на 

гръдния кош и раменния пояс. Кривите, 

които трябва да коригираме, са две в 

лумбална и тазова област. В торакална 

област и раменен пояс поддържаме си-

метрията. Фигура 2.

Първият принцип e самостоятелно 

надлъжно изтегляне на торса при ста-

билен таз. Изтеглянето е увеличаване 

на височината на пациента, колкото е 

възможно с помощта на собствените 

му мускули. Асиметрично сагитално 

разширяване с дихателни механизми 

за деротация е вторият специфичен 

принцип. Представлява обучение на 

пациента в разширяване с помощта 

на дишане вентрално на десния гръден 

кош и дорзално в левия, при дясно кон-

вексни гръдни сколиотични кривини. За 

по-добро разбиране на този принцип 

изкривяването се онагледява с помо-

щта на схема от блокове. Познат е 

като „ротационно дишане на Schroth“.

Мануално-мобилизационни и вербал-

ни техники за подпомагане на корекци-

ята. Свързани са с проприоцептивни 

и екстероцептивни стимули, комби-

нирани с визуална обратна връзка в 

система от огледала. Използват се за-

учени вербални команди. Чрез палпация 

мануално се стимулират зоните от 

тялото, което помага те да се разши-

рят и придвижат в желана от нас по-

сока. Мануално стимулираме изпъкнали-

те зони като ребрен гибус и мускулен 

вал, като подпомагаме пациентът да 

ги стегне и намали обема им.

Упражнения за стабилизиране на ко-

рекцията. Стабилизацията се постига 

с помощта на изометрична контрак-

ция по време на фазата на издишане. 

Пациентът се старае да поддържа най-

добрата си възможна корекция с помо-

щта на плавно прогресираща мускулна 

контракция. Мускулното напрежение 

е изометрично само от теоретична 

гледна точка. На практика скъсените 

мускули работят в ексцентрично-

изометричен режим, а удължените 

мускули в концентрично-изометричен 

режим. За генериране на допълнител-

но мускулно напрежение пациентите 

използват различни уреди като щеки, 

гимнастическа стена, столове и т.н.

Рандомизирано контролирано 

проучване на Monticone и колектив 

представя първите солидни доказа-

телства в подкрепа на СФУС при юно-

ши с идиопатична сколиоза. Просле-

дени са момичета на средна възраст 

12,5±1,1 г., ъгъл на Cobb 19,3°±3,9°, и 

Risser 0,55. Проучването установява, 

че специфичните упражнения за са-

мостоятелна корекция, съобразени с 

подхода на SEAS, са подобрили ъгъла 

на Cobb с 5,3°. Една година след края 

на проучването кривите на пациен-

тите остават стабилни (6). Екип на 

УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ публикува в 

България 2016 г. добри резултати от 

първоначалното прилагане на мето-

да. При 48% се отчита подобрение, 

33% стабилизиране и само 19% про-

гресия на кривата. Най-съществено 

подобрение е отчетено в групата със 

средни към тежки сколиози (35°- 45°), 

с намаляване на средната стойност 

на ъгъла на Cobb от 37,4°±2,7° преди 

терапията до 28,1°±2,4° (p<0,001) в 

края на проследяването. При про-

следяване на 128 деца в рамките на 

едноседмично обучение в корекция 

се подобрява индексът на симетрия 

POTSI (Posterior Trunk Symmetry Index) 

при всички, независимо от типа и го-

лемината на изкривяването (1,5).

Фиг. 2

Съчетаване на двете класификационни системи по рентгенографски критерии 

по M. Rigo и схемите от блокове описани от K. Schroth.

Бинлиографията е на разположение 

при автора
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СПОРТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

РЕЗЮМЕ

Биологичните процеси в човешкото тяло се извършват във 
водна среда. Тялото съдържа 55-60% вода в младежка възраст. 
При раждане процентът е около 75, а при възрастни хора – 
50-55%. Състоянието на водата в тялото на спортиста е 
показател за неговия статус при спортно натоварване и въз-
становяване. Дехидратацията е обичаен процес, развиващ се 
в хода на тренировка и мач, който влияе върху функциониране-
то на опорно-двигателния апарат, нервната, дихателната и 
сърдечно-съдовата система. 
Изследвания на д-р Ивайло Якимов от Лудогорец (2014-2019) 
потвърждават важността на изискването футболистите да 
започват натоварвания оптимално хидратирани, за да могат 
да забавят и намалят въздействието на  отрицателните 
ефекти на неизбежната дехидратация в хода на мача. В съав-
торство с д-р Якимов представихме доклад на XIX междуна-
родна конференция – медицина и футбол, Царско село, март, 
2019 г. Авторите  показват, че внимателен анализ на състо-
янието на дехидратация (Якимов, 2014), на показатели като 
окислително-редукционен потенциал (ОРП), водороден показа-
тел pH, спектрални характеристики на водата в човешкото 
тяло (Игнатов, Мосин, 2012) могат да бъдат съществени 
при футболна подготовка (Игнатов, Якимов, 2019). Прилагат 
се методи за спектрален анализ НЕС и ДНЕС, математични 
модели (Антонов, Игнатов, 1998) (Игнатов, 2012) (Игнатов, 
Мосин, 2013).  Прави се количествена оценка на ефекти от 
води, хранителни добавки, витамини и минерали. Анализират 
се ефекти върху нервна система и мускулен тонус, противо-
възпалителни, антиоксидантни и антитуморни ефекти. При-
лаган е с компании в следните държави – България, Австрия, 
Германия, Швейцария, Чили, САЩ, Русия и др. 
В доклада се показват ефекти при свободните електрони във 
вода Католит за увеличаване на енергийния потенциал на АТФ 
и стaбилността на водородните връзки. Показва се и анализ 
на подобряване на преноса на водородни йони през клетъчната 
мембрана. Тези ефекти са нови в спортната подготовка. 
Авторът прилага изследване на слюнка с метод ДНЕС за из-
числяване на дозите на вода Католит и хранителни добавки.

SUMMARY

Electrochemically Activated Water Catholyte for activation of hydrogen 

ions and ATP for Shape and Recovery in the Sport

The biological processes in human body occur in liquid medium. The 
human body contains around 55-60% of water in young people. At 
bir th the percentage is around 75%, and in elderly people it is - 50-
55%. The state of water in the body of a spor tsman is an indicator 
for their status during physical exer tion and recovery. Dehydration is 
a usual process developing during the period of training and football 
match, which influences the functioning of the locomotor, nervous, 
respiratory and cardio-vascular systems.
The research of Dr. Ivaylo Yakimov from football team Ludogorets 
confirmed the impor tance of the requirement for the footballers to 
star t physical workload optimally hydrated, in order to slow down 
and decrease the influence of the negative effects from the inevitable 
dehydration during a football match. We presented the the repor t with 
Dr, Yakimov of XIX International Conference – medicine and football, 
March, 2019 .  
The authors of the ar ticle show that a careful analysis of the 
dehydration state (Yakimov, 2014), of indicators such as oxidation 
reduction potential (ORP), hydrogen index pH, spectral characteristics 
of water in the human body (Ignatov, Mosin, 2012), could be essential 
in football preparation. 
One of the authors, Ignatov, applies a method for spectrum analysis 
NES and DNES, mathematical models (Antonov, Ignatov, 1998)  
(Ignatov, 2012) (Ignatov, Mosin, 2013), for a quantitative assessment 
of effects from waters, nutrition additives, vitamins and minerals. 
Analysed were effects on the nervous system and muscle tone, 
anti-inflammatory, antioxidant and antitumor effect. It is applied with 
companies in the following countries - Bulgaria, Austria, Germany, 
Switzerland, Chile, the USA, Russia etc. 
In the repor t is shown the effects of free electrons in water Catholyte 
for increasing of energetic potential of ATP and stability of hydrogen 
bonds. There is analysis for improvement of  the transfer of hydrogen 
ions through the cell membrane. These effects are new in the spor t.  
The author is applying the research of saliva with method DNES for 
estimation of doses of water Catholyte and food additive.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: католит, АТФ, водородни йони, спортна форма, възстановяване.
KEY WORDS: catholyte, ATP, hydrogen ions, sport recovery, shape. 

Eлектрохимично активирана 

вода Католит за активиране на 

водородни йони и АТФ за спортна 

форма и възстановяване
Проф. д-р Игнат Игнатов
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1. ПРЕДСТАВЯНЕ 

Резултати на автора показват, че за добра хидра-

тация е важно не само количеството на водата, но 

и нейното качество. Електрохимично активираната 

вода Католит има свойства, които я правят уникална 

и незаменима при спортна форма и възстановяване. 

Организмът черпи енергия от АТФ по три начи-

на. Два от тях са анаеробни, а третият е аеробен. 

Умората се причинява от метаболични странични 

продукти. Актуални изследвания показват, че причина 

за мускулна умора са увеличаването на млечната ки-

селина, концентрацията на неорганичен фосфат (Pi), 

намалена концентрация на калций (Ca2+), повишена 

концентрация на водородни йони (H+) и понижена кон-

центрация на глюкоза (Glc) (МакКалум, 2017). 

Според автора въпросът за водородните йони 

(H+) е открит, защото водородът проявява и реду-

кционни, и окислителни свойства. Изследвания през 

последните години показват, че водородът има кос-

вена антиоксидантна активност върху ензими. Акту-

ално е българско постижение за наличие на насцентен 

(атомен) водород в електрохимично активирана вода 

Католит, което показва колко е сложно да се правят 

еднозначни изводи за свойствата на водата (Василева, 

Войкова, Игнатов, Караджов, Глухчев, Иванов, Механ-

джиев, 2019). Основа на изследването е теоретичен 

модел на Игнатов и Мосин от 2013 г.     

Във футбола имаме 90 мин физическо натоварване 

с издръжливост и бързина. При продължителен окис-

лителен метаболизъм има два странични ефекта. На-

трупват се водородни йони (H+) и се наблюдава хи-

пертермия.  Централната нервна система участва в 

етиологията на умората от хипертермия. Дехидра-

тацията по време на тренировка увеличава хипертер-

мията, като намалява кръвния поток на кожата, ско-

ростта на изпотяване и по този начин разсейването 

на топлината. Комбинацията от дехидратация и хи-

пертермия по време на физическо натоварване води 

до значително намаляване на сърдечния тонус. Също се 

намалява притокът на кръв към мускулите и по този 

начин се намалява издръжливостта (Койл, 1999).

Авторът разглеждат процеса на хидратация и 

намаляването на нивата на водородните йони (H+) 

като възможност при тяхното възстановяване да 

се подобри спортната подготовка и възстановяване 

на футболисти по-бързо, отколкото само с изворни, 

минерални и трапезни води. По-добра хидратация и 

съответно по-добра спортна форма може да се по-

стигне с води Католит, Анолит, планински изворни и 

минерални води (Якимов, Игнатов, 2019). 

Докладът показва нови доказателства за подобря-

ване на преноса на Н+ йони през клетъчната мембрана 

и увеличавене на енергийния резерв на ATФ.

2. МЕТОДИ 

2.1. Биофизични методи
Прилагат се следните биофизични методи – спе-

ктрален анализ на вода и 1% разтвори със спектрални 

методи НЕС и ДНЕС (Антотов, Игнатов, 1998); мате-

матични модели на вода и 1% разтвори  (Игнатов, 

Мосин, 2013). Прилагат се анализи и статистически 

методи.

2.1. Електрични измервания
Измерване на pH и ОРП с Hanna Insruments 

3. РЕЗУЛТАТИ 

3.1. Окислителен редокс потенциал (ОРП) на раз-
лични видове води 

Авторът е провел изследвания на вода в зони на 

дълголетие в българските планини, австрийските и 

швейцарските Алпи, чилийските и аржентинските 

Анди, американските Апалачи и руската планина Кав-

каз. Природните води са най-често алкални с положи-

телен оксилителен редокс потенциал (ОРП/ORP). ОРП 

варира от +150 до +250 mV. Водородният показател 

Фиг. 1

Схема на електролайзер за 

води католит и анолит
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(рН) дава и информация за киселинност и алкалност на 

водата.  Представлява отрицателен десетичен лога-

ритъм на концентрацията на водородните йони (H+). 

Окислително-редукционният потенциал (ОРП) е свър-

зан с процеси с преход на електрони.

3.2. Схема на електролайзер и реакции при полу-
чаване на води Католит/Анолит

При електрохимична активация (ЕХА) в уреди елек-

тролайзери (фиг. 1) се получават води Католит и Ано-

лит. 

Известни са следните реакции.

В катодното отделение на електролайзера се из-

вършва следната реакция

(1) 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- 

Водородният газ се отделя и водата придобива ал-

кална реактивност. Това води до намаляване на ОРП с 

отрицателни стойности.  

В анодното отделение протича реакцията

(2) 2Н2О → 4е- + 4Н+ + О2

Това води до увеличаване на киселинността и ано-

лита. ОРП е с положителни стойности.

3.3. Резултати за ефекти при пренос на водород-
ни йони и допълнително активиране на АТФ 

Едно от най-уникалните свойства на вода Като-

лит, което за пръв път се доказва от автора, е акти-

вирането на енергийния потенциал на АТФ. При хидро-

лиза АТФ се разделя от вода на йони и молекули. Чрез 

този процес съдържащата се енергия се освобождава. 

Хидролизата на АТФ се описва от уравнението: 

eнзимATФ + H2O  → ATФ + Ф +Н+

Доказателства на научния екип Неделина, Бржев-

ская, Карушин от 1985 г. показват зависимост между 

енергията при АТФ и ОРП. При активиране на енергий-

ния баланс на митохондриите и разделянето на АТФ се 

приемат и акумулират електрони. Катодът е източ-

ник на електрони за вода Католит. Тя е с отрицате-

лен ОРП и електроните попадат в извънклетъчната 

и вътреклетъчната вода. Промяната на окислително-

възстановителния потенциал на редокс-центровете 

при енергизиране инициират пренос на електрон в 

АТФ-синтетаза, което чрез образуването на високоре-

активен свободен радикал на ADP осигурява наличие на 

реакция на синтез на АТФ. Така се съхранява енергията 

в химичните връзки.

Вода Католит променя енергията на водородните 

връзки с 0,77 – 0,95 kJ / mol (Итнатов, 2019) . Сред-

ната енергия на водородните връзки е 20-30 kJ / mol.  

„Пропиляната“ енергия при хидролиза на АТФ може да 

разкъса голям брой водородни връзки (Xin Liu, 2013). На-

личието на допълнителна енергия от 0,77 – 0,95 kJ / 

mol и свободни електрони стабилизират водородни-

те връзки е подобряват синтеза на АТФ. Тази разлика 

е при измервания на кръвен серум на хамстери, пиещи 

вода Католит и водопроводна вода. При повечето 

хранителни добавки се измерва положителен редокс 

потенциал (ОРП) и по-слаба енергия на водородните 

връзки. 

Физико-химичните свойства на католита и аноли-

та са определящи за тяхната активност. Оптимал-

ните стойности на католита за ОРП са (-200 - -400 

mV) и pH (8.5 – 9.5). За анолита за ОРП са (+500 - +600 

mV) и за pH (3.5 – 4.5). На фиг. 2 е показана диаграма за 

Фиг. 2

Диаграма за зависимост между pH 

и ОРП и биосфера на микроорганиз-

мите 

СПОРТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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зависимост между pH и ОРП и биосферата на микро-

организмите.

Увеличената редукция на католита означава заси-

лено антиоксидантно действие при взаимодействие 

с биомолекули. Високата оксидантност на Анолита 

оказва силно биоцидно въздействие върху различни ми-

кроби, бактерии и вируси, което води до задържане на 

развитието им или до пълното им унищожаване.

Трайността на Католита е до 24 часа, а при Аноли-

та над 1 година.

Едно от големите предимства на прилагането на 

води Католит и Анолит е, че електролайзерите са 

преносими. Това позволява методите да се прилагат 

при състезания по цял свят. 

 

3.4. Възстанавяване на баланса на водородните 
йони с вода Католит

При физическо натоварване се намалява балансът 

на преминаването на водородни йони през клетъчна-

та мембрана. Нормата е (-140 mV). Вода Католит въз-

становява този баланс при спортно натоварване. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

Ето оосновни изводи за вода Католит

1. Водородът във вода Католит може да бъде и редук-

тор, и окислител

Това означава, че трябва да направи анализ какви 

хранителни добавки, витамини и минерали използва 

футболистът. 

2. В катодното пространство има завишето количе-

ство електрони. Техните количества е необходимо 

да се изчисляват в зависимост от нивото на спорт-

ната подготовка. Те имат влияние при оксидати-

вен стрес. 

3. Наличието на допълнителна енергия от 0,77 – 0,95 kJ 

/ mol и свободни електрони стабилизират водород-

ните връзки е подобряват синтеза на АТФ.

4. Вода Католит увеличава енергията на водородните 

връзки, което подобрява енергийното ниво на АТФ.

5. При прилагането на води Католит и Анолит в спор-

та е необходим индивидуален подход, който се оп-

ределя от статуса на всеки спортист. 

Потвърждава се и изводът за голям резерв в ра-

ботата на медицинските и треньорските екипи в 

професионалния футбол по отношение на хидратаци-

ята на състезателите с качествена вода. Предлага се 

комлексен метод за хидратация чрез води - Католит, 

Анолит, планинска изворна и глетчерова. Методът е 

индивидуален за всеки футболист и се подготвя с про-

грама въз основа на клинични показатели, жизнен и пси-

хологически статус. Дозите се правят в зависимост 

от спортния статус и поста, на който играе даден 

футболист. (Якимов, Игнатов, 2019). 

Методът е приложим и за програма заедно с вода с 

хранителни добавки, минерали и витамини. Авторът 

го прилага с изследване на слюнка. 

В условията на засилена спортна конкуренция и 

динамика методът е приложим и при съзтезания по 

света, защото електролайзерите са преносими. Из-

ключително важна е приложимостта му веднага след 

състезание. Възстановяването на 80% от спортната 

форма е за 3-6 часа, а на над 90-95% до 24 часа (Якимов, 

Игнатов, 2019).
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СПОРТНА ТРЕНИРОВА

Принципите на съвременната 

тренировка са изцяло подвласт-

ни на SAID (specific adaptations to 

imposed demands) принципа, спо-

ред който организмът, поставен 

в условия на стрес, стартира 

адаптационни процеси, които да 

му позволят да се адаптира към 

специфичния стресор за в бъде-

ще. Този принцип е заложен и в ос-

новната на общия адаптационен 

синдром на Ханс-Селие. Опитвай-

ки се да постигнат по-добри адап-

тации, атлетите се подлагат на 

системни, прогресивни и специ-

фични за техния спорт трениров-

ки. По този начин, според принци-

пите на периодизация в спорта 

(микро-, мезо- и макроцикли), все-

ки стрес (тренировка) трябва да 

бъде последвана от достатъчна и 

адекватна за съответния стрес 

почивка (фаза на суперкомпенса-

ция), в която организмът да успее 

да се адаптира и да бъде подгот-

вен за следващото натоварване, 

като по този начин постепенно 

се повишават и постиженията на 

съответния атлет (1). В голяма 

част от случаите обаче треньо-

рите са по-фокусирани върху само-

то натоварване и пренебрегват 

почивката и възстановяването, 

а „натоварването и възстановя-

ването са двете страни на един 

и същ процес“. По този начин, об-

ратно на очакванията, при тежки 

тренировки, но с недостатъчно 

възстановяване може да има за-

стой в постиженията на атлета, 

а дори и спад в тях (фиг. 1).

Позитивни адаптации от фи-

зическо натоварване има тогава, 

когато анаболният отговор на 

организма е по-голям от катабол-

ния. За да се постигне този ефект, 

е необходимо да има надпрагов 

стрес за организма – свръхнато-

варване. Свръхнатоварването от 

своя страна може да доведе до 

overreaching (OR), или претренира-

не (overtraining (OT), като трябва 

да се прави разлика между двете 

понятия. OR може да бъде дефини-

ран като „натрупване на трени-

ровъчен и нетренировъчен стрес, 

който да доведе до краткосрочно 

понижение в постиженията с или 

без подлежащи физиологични и 

психологични белези и симптоми 

на претренираност, при което 

състояние възвръщането на фи-

зическия капацитет може да от-

неме от няколко дни до няколко 

седмици“. От друга страна от е 

значително по-сериозно състоя-

ние, което може да бъде дефини-

рано като „натрупване на тре-

нировъчен или нетренировъчен 

стрес, който да доведе до спад в 

постиженията с или без подлежа-

щи физиологични и психологични 

РЕЗЮМЕ

По време на тренировъчния процес нерядко треньори и спортисти се 
фокусират върху натоварването и не обръщат внимание на основ-
ните принципи на периодизация. Това може да доведе до свръхнато-
варване с недостатъчно и/или неадекватно възстановяване, които 
да доведат до хронична умора и спад в постиженията на спортиста 
– състояние, известно като синдром на претренираност (OTS). Въз-
становяването от него може да отнеме месеци, дори години и не-
рядко е причина за прекратяване на спортна кариера. В тази статия 
са описани съвременните разбирания за OTS - причини, рискови фак-
тори и последици, както и методите за мониториране и превенция 
на това опасно, но често подценявано патологично състояние.

SUMMARY

Modern aspects of overtraining syndrome (OTS)

During the training process, both coaches and athletes are often focused on the 
physical exercise alone and neglect the main principles of periodization. This could 
lead to overloading with insufficient and/or inadequate recovery, resulting in chronic 
fatigue and drop in the athlete’s performance – a condition known as overtraining 
syndrome (OTS). Recovery from OTS could last from months to years and might 
be the cause of the sports career ending. The modern aspects of OTS - main 
causes, risk factors and consequences are described in the following article as 
well as the methods for monitoring and prevention of this dangerous and often 
underestimated pathological condition.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тренировка, синдром на претренираност, периодизация.
KEY WORDS: training, overtraining syndrome, periodization.

Съвременни разбирания за 

синдрома на претренираност 

(overtraining syndrome - OTS).
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белези и симптоми на претрени-

раност, при което състояние въз-

връщането на физическия капаци-

тет може да отнеме от няколко 

седмици до няколко месеца (2). 

Самият OR от своя стра-

на може да бъде разделен на: 1. 

Функционален (FOR), при който 

атлетът през фазата на супер-

компенсация успява не само да 

възстанови, но и да повиши своя 

капацитет, и 2. Нефункционален 

(NFOR), който се явява предшест-

веник на синдрома на претрени-

раност (OTS). Основната разлика 

между трите споменати състоя-

ния е във времето, необходимо за 

възстановяване – за FOR са необхо-

дими само няколко дни до седмици 

(поради това и често спортисти-

те постигат FOR по време на под-

готовката си), NFOR – седмици до 

месеци, и OTS – месеци до години 

за пълно възстановяване. За разли-

ка от FOR, при който надпрагови-

ят стрес може да бъде преодолян 

и компенсиран за кратко време, 

като повиши допълнително фи-

зическия капацитет на атлета и 

често е част от планувания тре-

нировъчен режим, то NFOR и OTS 

имат винаги и единствено нега-

тивни последствия върху форма-

та на спортиста и са резултат 

от напдрагов стрес с недоста-

тъчен период на възстановяване 

(таблица 1).  

Независимо от множеството 

проучвания в сферата на OTS, все 

още няма пълна яснота относ-

но точната патогенеза на това 

състояние. Все пак множество 

теории демонстрират като въз-

можни причини изчерпване на гли-

когена, централна умора, травма, 

повишени нива на цитокини, из-

черпване на глутамина, вирусни 

инфекции, оксидативен стрес, 

като нито една от тези тео-

рии не може да обясни напълно и 

самостоятелно механизма за въз-

никване на OTS. Общопризнатото 

схващане е, че OTS възниква при 

неправилно и неадекватно възста-

новяване към съответния стрес 

за организма (3, 4). Рисковите фак-

тори за възникването на OTS са 

схематично представени на фиг. 

2, като почти винаги причината 

за появата му е комплексна. Тези 

фактори могат да бъдат свърза-

ни както с проблеми в трениро-

въчния режим (тежки тренировки 

с недостатъчно възстановяване), 

така и с проблеми от личен и об-

кръжаващ атлета характер, кои-

то допълнително да увеличат ни-

вото на възникнал стрес.

Необходимо е да се прави раз-

лика и между OTS и бърнаут – до-

като при бърнаут мотивацията 

на спортиста е винаги пониже-

на, то при OTS атлетът може да 

бъде силно мотивиран, въпреки 

понижението в постиженията, 

като продължава с тежките тре-

нировки, което допълнително да 

влоши състоянието.

Lehman et al. свеждат практи-

чески причините за възникване 

на OTS до 4 ключови момента: 1. 

Монотонни тренировки, без ре-

дуване на тежки и леки трениро-

въчни дни. 2. Липса на поне един 

почивен ден в седмицата. 3. Висо-

ка обща и постоянно покачваща 

се интензивност на тренировки-

те, комбинирана с допълнителен 

(нетренировъчен стрес). 4. Твър-

де натоварен състезателен кален-

дар (5). 

Последиците от OTS могат да 

бъдат както свръзани с постоян-

на умора и спад в работоспособ-

ността на атлета, така и други 

физиологични усложнения като 

понижение в имунитета и склон-

ност към инфекции – напр. грип, 

респираторни вирусни инфекции, 

Фиг. 1

Правилна периодизация с адекватно съотношение натоварване/почивка 

vs тренировка с недостатъчно или неадекватно възстановяване, воде-

щи до претренираност. 
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гастро-интестинални вирози и 

други. Отговорни за това са висо-

ките нива на кортизола – стресов 

хормон, който е значително по-

вишен в условия на свръхстрес за 

организма. Той има не само имуно-

супресивно действие, но може да 

понижи нивата на други хормони 

(напр. тестостерон, водещо до 

намалени репродуктивни функции 

и либидо), а също така и да забави 

фазата на пролиферация при въз-

паление, свързано с по-бавно въз-

становяване от травми. С OTS се 

свързват и значителен брой психи-

чески промени в атлета като раз-

дразнителност, хронична умора, 

нарушения в съня, тревожност, 

депресия, загуба на състезателен 

дух, апатия и бърнаут. Последи-

ците от OTS са схематично пред-

ставени на фиг. 3.  

Съществуват два основни 

типа OTS, като условно могат да 

бъдат разделени на симпатиков 

и парасимпатиков. Първият е ха-

рактерен за спортисти с много 

натоварен състезателен календар 

и голямо психическо напрежение и 

се характеризира с доминация на 

симпатикусовия дял на вегетатив-

ната нервна система, а вторият 

- за атлети от спортовете за из-

дръжливост, с тежка тренировъч-

на програма, водеща до изчерп-

ване на симпатико-адреналните 

компенсации и парасимпатикусова 

предоминация. 

Методите за контрол и пре-

венция за възникването на OTS се 

свеждат до контрол на рисковите 

фактори и могат да бъдат разгле-

дани в отделни групи:

1. Периодизация на трени-

ровъчния режим. Тя може да бъде 

дефинирана като „предварително 

планирани, систематични вари-

ации в тренировъчната специ-

фичност, интензивност и обем, 

организиране в периоди или цикли 

с обща програма в опит да се оп-

тимизират адаптациите, възник-

ващи при физическо натоварване. 

Концепциите на периодизацията 

показват, че осигурявайки на ат-

летите почивни дни в хода на 

микроцикъла, почивни микроцикли 

и намаляване в интензивността 

на тренировките, се подпомага 

Фиг. 2
Рискови фактори и причини за развитие на синдрома на пре-

тренираност (OTS). Адаптирано по Carter 2014.

Фиг. 3
Последици и симптоми от синдрома на претренираност (OTS). 

Адаптирано по Carter 2014.

Фиг. 4
Методи за превенция на синдрома на претренираност (OTS). Адап-

тирано по Carter 2014.
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тялото да навлезе във фаза на су-

перкомпенсация, в която не само 

да се възстанови напълно, но и да 

достигне по-високо ниво на физи-

чески капацитет. Препоръчител-

но е избягване на рязко покачване 

в интензивността или обема на 

физическо натоварване. Проучва-

нията показват, че рязко повиша-

ване в обема и интензивността 

на тренировките за 3 или пове-

че седмици без възстановителен 

микроцикъл е потенциално риско-

во за възникване на OTS. Затова 

най-често прилаганият мезоцикъл 

е 3:1 – постепенно увеличаване на 

обема и интензивността в хода 

на 3 седмици с последваща 4 -та 

възстановителна. Ако целта е по-

стигане на FOR, предпочитаната 

парадигма е 4:2 (6).

2. Мониторинг на трени-

ровъчната програма и възстано-

вяване. За постигане на високи 

спортни резултати е необходимо 

да има т. нар. стрес тренировка, 

достатъчно силна да предизвика 

адаптационни промени в органи-

зма по време на почивката (су-

перкомпенсация). От друга стра-

на, както вече беше споменато, 

твърде силен стрес или недоста-

тъчно възстановяване са основни 

рискови фактори за възникване 

на OTS. Поради тази причина е 

необходимо в тренировъчната 

програма да бъдат имплементи-

рани тестове, които да могат 

да обективизират състоянието 

на организма по време на стрес и 

суперкомпенсация. Предвид разно-

образните адаптации в организма 

и сложната генеза на OTS не съ-

ществува един единствен тест, 

който да бъде достатъчно инфор-

мативен и надежден за оценка на 

състоянието на атлета. Затова 

е необходимо използването на па-

нел от тестове за оценка на раз-

личните физиологични и психоло-

гични аспекти на проблема. 

Основната характеристика 

на OTS е спад в постиженията 

на спортиста. Това може да бъде 

оценено с тестове за сила, бързи-

на, издръжливост, координация, 

промяна в лактатния праг, в кис-

лородната консумация, скалата за 

субективно чувство за умора (RPE 

– rating of perceived exertion) и дру-

ги. Затова е необходимо периодич-

но използване на такива тестове 

по време на тренировъчния ре-

жим с цел ранно диагностициране 

на умората още във фаза на FOR и 

NFOR, с последващо намаляване в 

интензитета на тренировките и 

значително по-бързо възстановя-

ване на атлета. Въпреки това OTS 

може да засегне конкретен компо-

нент от качествата на атлета 

(сила, бързина и т.н.) и различни-

те тестове трябва да бъдат ре-

дувани в хода на тренировъчния 

процес. RPE (rating of perceived 

exertion) е чест и лесноприложим 

начин за оценка на субективното 

усещане за умора към конкретно 

физическо натоварване, което 

би се променило още в началните 

етапи на FOR, NFOR и OTS. Въпре-

ки това RPE е субективен за всеки 

индивид метод, който е с малка 

специфичност и се влияе от много 

допълнително фактори. Тестът 

с време на реакция също е лесно-

приложим в ежедневната практи-

ка. Доказано е, че хора, страдащи 

от депресия, хронична умора или 

OTS, имат значително понижение 

в когнитивните функции, което 

лесно би могло да се обективизи-

ра с времето за реакция или други 

психо-моторни тестове, като в 

съвременната практика има ре-

дица софтуерни програми за оцен-

ка на когнинацията.

Редица кръвни показатели са 

предлагани за оценка и диагности-

ка на OTS, като нито един от тях 

самостоятелно не е достатъчно 

надежден и специфичен. Една от 

клиничнохимичните характерис-

тики е понижение на лактата 

при максимално физическо нато-

варване, но запазен при субмакси-

мално. Нивата на креатинкиназа 

(КК) са предлагани като маркер за 

мускулни претоварване и микро-

травматизъм, тъй като оста-

ват повишени от няколко дни до 

седмица след екцентрично или 

неспецифично физическо нато-

варване. Спад в нивата на глута-

мина (съотношението глумамин/

глутамат) е предлаган като мар-

кер за свръх тренировъчен стрес, 

а повишение в нивата на урея по 

време на седмичен тренировъчен 

цикъл - за препобладаващи ката-

болни процеси. Макар тези три 

показателя самостоятелно да не 

сa достатъчно специфични, за да 

поставят диагноза, те са инфор-

мативни и в комбинация с хронич-

на умора и спад в постиженията 

биха могли да насочат към евен-

туален OR или OTS.

Тъй като основен регулатор 

по време на стрес за организма е 

ендокринната система, промяна в 

нивата на хормоните е очаквана 

находка при атлети с OTS. Дълго 

време се е приемало, че плазмено-

то съотношение тестостерон/

кортизол е показателно за прет-

ренираност. Проучванията уста-

новиха, че понижението в този 

позакател е в пряка зависимост с 

интензивността и продължител-

ността на тренировките, като 

отразява реалния физиологичен 

отговор на организма, но не може 

да бъде използвано самостоятел-

но при диагностиката на OR и 

ОТS. По-голямата част от спорт-

ните физиолози са на мнение, че 

е по-информативно да се оцени 

състоянието на хипоталамо-хи-

пофизаро-надбъбречната система 

като например съотношението 

АКТХ/кортизол. Въпреки това и 

този показател, както и бъбреч-

ната екскреция на кортизол са 

показатели с ниска специфичност 

предвид факта, че редица факто-

ри като хранене, сезонност и дру-

ги могат да ги повлияят. Затова 

хормоналните показатели също 

трябват да бъдат използвани в 

комбинация с други симптоми и 

тестове (3).

Вегетативната нервна сис-

тема (ВНС) е основен регулатор 

на физиологичните процеси в 

организма, като възможност-

та й за оценка би била полезна 

при отговора на организма към 

конкретно физическо натовар-

ване, както и при диагностика-

та на OR и OTS. Предполага се, 

че спадът в максимална сърдеч-

на честота при продължител-

ни тежки тренировъчни сесии 
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е резултат от намалената ак-

тивност на симпатикусовата 

нервна система. Вариабилност-

та на сърдечната честота (ВСЧ) 

се приема за „златен стандарт“ 

при оценка състоянието на ВНС, 

въпреки че проучванията в об-

ластта на спортната физио-

логия са разнопосочни. При OTS 

различни автори доказват пови-

шение в показателите на ВСЧ в 

покой (парасимпатикусова доми-

нация); понижение при изправено 

положение (симпатикусова доми-

нация) или никаква промяна. Тъй 

като ВСЧ е изключително чувст-

вителен показател, все още 

няма единно становище относно 

стандартизацията на условия-

та, в които да бъде измерван, 

което го прави по-скоро теоре-

тичен отколкото практически 

приложим показател (7).

3. Сън – той е един от ос-

новите рискови фактори при раз-

витието на OTS и поради тази 

причина трябва да бъде оптими-

зиран. Трите основни препоръки 

за подобрение нивото на съня са: 

1. Да се определят часовете сън, 

необходими за всеки спортисти 

индивидуално. 2. Да се спазва ре-

довен режим за заспиване. 3. Да 

се осигурят оптимално условия за 

сън, свързани с легло, шум, светли-

на, посока на леглото и други (3).

4. Хранене – недостатъчно-

то и небалансирано хранене мо-

гат не само да доведат от OTS, 

но и да забавят възстановяване-

то на организма, тъй като OTS е 

допълнително свързан с пониже-

ние в апетита. Недостатъчният 

въглехидратен прием може да до-

веде до гликогенно изчерпване и 

преумора, а липсата на достатъч-

но витамини и антиоксиданти да 

влоши имунния статус. Препоръ-

чително е всеки спортист с риск 

от преумора или вече възникна-

ла такава, да бъде индивидуално 

консултиран със специалист по 

спортно хранене за определяне на 

индивидуалните му количествени 

и качествени потребности (7).

5. Комуникацията треньор/

атлет е от ключово значение 

за превенцията на OTS. Отбеля-

зано е, че спад в настроението 

на спортиста се наблюдава още 

преди спада в постиженията му. 

От друга страна повишенията на 

нетренировъчния стрес са отде-

лен рисков фактор за възниква-

не на OTS. Поради тази причина 

комуникацията между атлет и 

треньор и обучението на спор-

тиста за първи симптоми на OTS 

е изключително важно, тъй като 

то може да спре развитието на 

претренираност още в ранните 

етапи (FOR, NFOR).

В заключение, OTS e резултат 

от тежки физически натоварва-

ния, с недостатъчно и/или неадек-

ватно възстановяване от възник-

налия стрес за организма, като в 

по-голямата част от случаите е 

резултат от неспазване принципа 

на периодизация в спорта. Непра-

вилно и/или непълноценно хранене, 

психоемоционален стрес, вирусни 

заболявания, липса на добър сън са 

допълнителни фактори за възник-

ването на синдрома на претрени-

раност. Възстановяването и изли-

зането от това състояние може 

да отнеме от месеци до години, 

което понякога да бъде и предпос-

тавка за прекратяване на спортна-

та кариера. Мониторирането на 

спортната форма, физиологичните 

показатели и добрата комуникация 

между спортист и треньор са от 

ключово значение за превенцията 

на OTS и оптимизиране на спортни-

те постижения.
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Таблица 1. Терминология и позиция за OTS от European College of Sports Science. (Meeusen 2006).

Термин Определение Време за възстановяване Ефект

Функционалeн оувър-

рийчинг (FOR)

Засилен тренировъчен процес, водещ до временен 

спад в постиженията и възвръщане на функционал-

ния капацитет след почивка

Дни до седмици Позитивен (супер-

компенсация)

Нефункционален 

оувъррийчинг (NFOR)

Интензивен тренировъчен процес, водещ до дълго-

срочен спад в постиженията, с пълно възстановяване 

след почивка. Съпътстван от психологични невроен-

докринни симптоми 

Седмици до месеци Негативно поради 

симптомите и 

загубата на трени-

ровъчно време

Синдром на претре-

нираност (OTS)

Екстремен NFOR с: 1. Продължителен спад в постиже-

нията (2> месеца) 2. Симптоми на физиологична 

маладаптация (психологични, неврологични, ендокрин-

ни, имунологични и други). 3. Отсъствие на друго 

подлежащи заболяване.

Месеци Негативно поради 

симптомите и 

евентуален край 

на кариерата на 

атлета
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Въпреки усилията на  съвременна-

та кардиология и на цялата медицинска 

общност, артериалната хипертония 

/АХ/ си остава причина номер едно за 

болестност и смъртност от сърдечно-

съдови заболявания /ССЗ/. Физическата 

активност редуцира стойностите на 

артериалното налягане /АН/ и  се препо-

ръчва от всички ръководства  като ос-

новен немедикаментозен метод в тера-

пията. Същевременно практикуването 

на активен спорт от лица с артериална 

хипертония поставя редица диагностич-

ни и терапевтични въпроси /1, 2/.

Честотата на АХ при млади спор-

тисти в Европа на средна възраст 25 г. 

е около 3%, като само 0,2% са с доказана 

вторична хипертония /3/.

Известно е, че по време на физическо 

натоварване систолното АН нараства, а 

диастолното остава стабилно или леко 

намалява. Въпреки че прогностичната 

стойност на хипертензивната реакция 

при натоварване е не напълно изяснена, 

има данни, че САН от 200 мм Нд на 100 

Вт е независим предиктор за неблаго-

приятни събития при здрави мъже на 

средна възраст /4/.

На този етап се приема, че САН ≥ 220 

м Нд при мъже и ≥ 200 мм Нд при жени, 

по време на велоергометрия изисква 

проследяване и най-добре холтер мони-

ториране за изключване на АХ  /2, 4/.

През 2018 г. Европейското дружество 

по хипертония и Европейското друже-

ство по кардиология публикуваха послед-

ната версия за диагностика и поведение 

при АХ. Същевременно европейските 

препоръки за  сърдечно-съдов скрининг 

и поведение при спортисти не са акту-

ализирани от 2005 г. Ето защо в края на 

2018 г. работната група по спортна кар-

диология към Европейската асоциация 

по превантивна кардиология публикува 

препоръки за поведение при спортисти 

с АХ.

В новите европейски  препоръки, де-

финицията и класификацията на АХ не 

беше променена, за разлика от американ-

ските ръководства - табл.1.

Важно е да отбележим, че за деца и 

юноши за нормални се приемат стойно-

сти до 120/80мм Нд.

Диагностичният алгоритъм при АХ 

освен щателна анамнеза и физикален 

преглед, трябва да включва и лабора-

торни и инструментални изследвания 

за изключване на вторична хипертониия 

и открване на таргетноорганно увреж-

дане. В тази насока особено полезни са 

изследването за микроалбуминурия, ка-

ротидният ултразвук  за диагностика на 

атеросклеротични плаки и ЕКГ и ехокар-

диографията  /ЕХОКГ/ за  диагностици-

ране на увеличена левокамерна мускулна 

маса и други асоциирани  ССЗ.

Вторична хипертония може да се по-

дозира при:

РЕЗЮМЕ

Артериалната хипертония е основна причина за сърдечно-съдова 
болестност и смъртност, ето защо в  контекста на зачестили-
те случаи  на фатални инциденти при спортисти актуализираните 
препоръки за поведение при атлети с АХ стават още по-актуални. 
Целта на настоящия обзор е  да систематизира новостите в тези 
препоръки.

SUMMARY

European guidelines for management of arterial hypertension in athletes

Arterial hypertension is a major risk factor for cardiovascular morbidity and 
mortality. In the contexts of increasing incidence of cardio-vascular death in 
athletes, the new guidelines for management of arterial hypertension became even 
more important. The aim of the current review is to summarize the new aspects 
in these recommendations.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: артериална хипертония, спорт, сърдечно-съдов риск.
KEY WORDS: arterial hypertension, sports, cardio-vascular risk.

Европейски препоръки за поведение 

при спортисти с артериална 

хипертония

Доц. д-р Иван Груев, дм

Табл. 1

Класификация на АХ.
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1. Ранно начало на хипертонията - пре-

ди 30-година възраст.

2. Липса на други рискови фактори 

включително липса на фамилна анам-

неза.

3. Тежка хипертония III ст. – над 180/110 

мм Нд и хипертонични кризи.

4. Рязко повишаване на АН при нормо-

тензивни  досега пациенти или резис-

тентна на терапията хипертония.

Много от медикаменти също могат 

да са причина за вторична хипертония 

– в това число  противовъзпалителни 

средства /НСПВС и кортикостероиди/, 

медикаменти за редуциране на тегло-

то, еритропетин, анаболни стероиди. 

В случаите на измерени гранични стой-

ности на АН или съмнения за маскирана 

или хипертония на бялата престилка е 

уместно  измерване на домашното АН 

или амбулаторното  мониториране на 

АН /АМАН/.

За риск стратификация  на пациен-

тите с АХ е уместно да се взамат пред-

вид и допълнителните рискови фактори 

/възраст, пол, диабит, дислипидемия, пу-

шене и др./, даните за таргетно-органно 

увреждане /левокамерна хипертрофия, 

каротидни плаки, микроалбуминурия и  

нарушения в бъбречната функция, теж-

ките форми на хипертензивна рети-

нопатия и др/, както и наличиетo на 

асоциирани клинични състояния /ИБС, 

предсърдно мъждене, сърдечна недоста-

тъчност, периферно-съдова болест, бъ-

бречна недостатъчност и др./ - табл 2.

На таблица 3  е представен алгори-

тъм за оценка на риска от сърдечно-съ-

дова смърт въз основа на стойностите 

на АН и наличието на други рискови фак-

тори, наличието на таргетно-органно 

увреждане и придружаващи заболявания.

В ръководството за поведение при 

спортисти се предлага и обновена кла-

сификация на видовете спорт, съобразно 

която са и препоръкте за активно спор-

туване - фиг 1.

Умерената физическа активност 150 

мин.  седмично е част от немедикамен-

тозните мерки за редуциране на АН с 

ниво на доказателственост А /1, 2/.

Препоръките за активно спорту-

ване, обаче са обвързани с нивото на 

контрол на АН и наличието на таргт-

но-органно увреждане и придружаващи 

заболявания. /2/

Пациентите с добър котрол на АН и 

без рискови фактори, таргетно-органно 

увреждане и придружаващи заболявания 

се допускат да спортуват всички видове 

спорт, като ежегодно подлежат на пре-

оценка, включваща  анамнеза, физикален 

преглед, ЕКГ и Ехо КГ.

Пациентите с добре контролирано 

налягане,  налични, но добре контроли-

рани рискови  фактори и  без данни тар-

гетно-органно увреждане и придружава-

щи заболявания също са годни за всички 

видове спортове, като пероценката на 

състоянието  включва същите диагнос-

тични процедури, но през 6 -12 м.

Пациентите с добре контролирано 

налягане,  налични, но добре контролира-

ни рискови  фактори и   данни за таргет-

но-органно увреждане без придружаващи 

заболявания, са годни за всички видове 

спорт, с изключение на силовите и прео-

ценката на състоянието,  включва същи-

те диагностични процедури през 6 м.

Пациентите с добре контролира-

но налягане, налични, но добре контро-

лирани рискови  фактори без данни за 

таргетно-органно увреждане и с придру-

жаващи заболявания, са годни за всички 

видове спорт с изключение на силовите 

и преоценката на състоянието  включва 

същите диагностични процедури през 6 

м. /табл. 4/

Терапията на хипертонията при 

спортисти започва  с немедикаментоз-

Табл. 3

риск стратификация.   RF – рискови фактори, OD 

– таргетно-органно увреждане, CKD – хронично - 

бъбречно заболяване.Табл. 2

Рискови фастори, таргетно органни 

увреждания и придружаващи заболя-

вания, влияещи на СС риск.

Фиг. 1

Skill  - спор-

тове, свърза-

ни с ловкост,  

Power – си-

лови спор-

тове, Mixed 

– смесени,    

Endurance – 

спортове за 

издръжливост.

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
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ни мерки, които ако в тримесечен срок 

не дадат резултати се стартира меди-

каментозно лечение. При пациенти с III 

ст. хипертония или оценени с висок и 

много висок риск се препоръчва директ-

но старт с медикаментозна терапия.

Целта е при всички спортисти да 

достигнем стойности под 140/90, като 

при пациентите до 65 г. възраст тарге-

тът е под 130/80, когато тези стойно-

сти се толерират добре. /1, 2/

Изборът на лекарства трябва да е 

съобразен с вида спорт и рестрикциите, 

наложени от международната антидо-

пингова агенция /WADA/.

Медикаменти на първи избор са 

РААС блокерите – АСЕ - инхибитори 

и АР –блокери /сартани/. Трябва да се 

има предвид, че те са контра индици-

рани при бременни и при млади жени,  

плануващи бременност. Калциевите 

антагонисти също са медикаменти на 

първа линия при спортисти, както и 

комбинация от РААС блокер и калциев 

антагонист.

Бета блокерите са медикаменти на 

втора линия, като те са забранени при 

спортове като стрелба, сттрелба с лък 

и биатлон, както и при брадикардия и 

привидни нарушения, често срещани 

при спортисти.

Диуретиците са забранени при спор-

тисти, тъй като могат да маскират 

употребата на забранени субстанции 

/2/.

На фиг. 2 схематично е представен 

алгоритъм за поведение при спортисти 

с АХ.

В заключение трябва да кажем, че 

контролът на АХ е съществена част от 

превенцията на сърдечно-съдова заболе-

ваемост и смъртност при спортисти. 

Осъвременените ръководни правила са 

ценно помагало в ежедневната практи-

ка.

Българското законодателство също 

беше актуализирано, препоръчвайки  

един или  два пъти в годината провеж-

дане на подробни периодични прегледи и 

освидетелстване на годността на атле-

тите за активен спорт.

Заложено е също задължителното на-

личие на дефибрилатор на всички спорт-

ни терени. 
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Табл. 4

Препоръки за активно спортуване, 

според контрола на АН, рисковите 

фактори, таргетно-органно увреж-

дане и придружаващи заболявания.

Фиг. 2

Алгоритъм за поведение при спортисти  с АХ.
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ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

ВЪВЕДЕНИЕ

Ефектът от проведения в ус-

ловията на умерена надморска 

височина (2000÷2500 м) спортно-

тренировъчен процес върху функ-

ционалните възможности на орга-

низма се обсъжда повече от шест 

десетилетия. През 50-те и 60-те 

години на миналия век у нас се про-

веждат множество изследвания в 

тази научна област. Получените 

резултати демонстрират, че в 

резултат на т. нар. „височинна 

тренировка“ се наблюдава значи-

мо повишаване на максималната 

кислородна консумация, което спо-

мага за по-пълноценна реализация 

на спортистите в дисциплини с 

високи изисквания към качеството 

„издръжливост“ (И. Илиев, 1953, К. 

Кръстев, 1966, К. Кръстев и кол., 

1968). Въз основа на тези проучва-

ния се утвърждава мнението, че 

провеждането на тренировъчни 

лагери в условията на умерена над-

морска височина е препоръчите-

лен методичен подход за повиша-

ване на аеробните възможности 

на спортистите и постигане на 

оптимални състезателни резул-

тати. Някои от цитираните спе-

циалисти дори защитават стано-

вището, че в методичен аспект, 

за да се подобри успешното пред-

ставяне на състезателите в от-

говорни състезания, провеждане-

то на височинна тренировка е не 

само препоръчително, но дори и 

необходимо (К. Кръстев, 1962).

Много авторитетни изследо-

ватели приемат, че тази научна 

позиция е дискусионна и не трябва 

да се възприема като общопри-

ет научен постулат (B. Levine & 

J. Stray-Gundersen, 1995, H. Rusko, 

1996). Те изтъкват, че е възможно 

да се наблюдават противоречиви 

адаптационни промени в органи-

зма при провеждането на тре-

нировъчен процес в условията на 

умерена надморска височина. Това 

се обуславя от факта, че провоки-

раните от височинната трени-

ровка комплексни адаптационни 

ефекти при отделните състеза-

тели зависят от множество фак-

тори, включително и от конкрет-

ните генетични характеристики 

на организма. В този контекст W. 

McArdle et al. (2009) коментират, 

че обусловените от хипоксичния 

стрес промени във физиологич-

ните процеси, както и комплекс-

ната адаптация на организма се 

характеризират със специфични 

индивидуални особености при раз-

личните спортисти. Според тях 

съществуват индивидуални разли-

чия в реакцията на организма към 

хипоксичните условия на околна-

та среда. Те акцентират, че при 

състезателите от един отбор 

е възможно да се наблюдават съ-

РЕЗЮМЕ

Множество специалисти приемат, че провеждането на трениро-
въчен процес в условията на умерена надморска височина обуславя 
значим положителен ефект върху максималната кислородна консума-
ция и способства за оптимални състезателни резултати при спор-
тисти, практикуващи спортове с високи изисквания към аеробните 
възможности на организма. В проучването изследваме динамиката 
на основните функционални показатели, регистрирани при национални 
състезатели по гребане вследствие проведена височинна подготов-
ка в тренировъчната база „Белмекен“. Получените резултати демон-
стрират, че независимо от реализирания идентичен спортно-трени-
ровъчен процес е възможно да се наблюдават съществени различия 
в ефекта от проведената височинна подготовка върху максималния 
аеробен капацитет, характеризиращ  различните състезатели.

SUMMARY

Dynamic of functional parameters of national team rowers following altitude 

training 

A number of specialists believe that training at moderate altitude is associated 
with significant positive effect on maximal oxygen consumption and contributes to 
achievement of optimal competitive results by athletes involved in disciplines with 
high demands on body aerobic processes. In this work we study the dynamic 
of the main functional parameters registered in rowers, national team members, 
following altitude training at the “Belmeken” training center. The obtained results 
demonstrate that, despite of an identical training process, significant differences 
can be observed from the effect of altitude training on the athletes’ maximal aerobic 
capacity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: височинна тренировка, функционални показатели, състезатели по академично гребане.
KEY WORDS: altitude training, functional parameters, rowers.

Динамика на функционалните 

показатели при национални 

състезатели по академично 

гребане след тренировка във 

височинни условияДоц. д-р Станислав Цветков, 

доктор
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ществени различия в ефекта от 

височинната тренировка, незави-

симо от оптималното дозиране 

на тренировъчните натоварва-

ния и еднаквата структура на 

реализирания спортно-тренировъ-

чен процес.

В съответствие с изложените 

научни позиции може да се допус-

не, че провеждането на трениро-

въчен процес в условията на уме-

рена надморска височина обуславя 

индивидуални различия в динамика-

та на специфичните функционални 

показатели. Може да се предполо-

жи, че при отделните спортисти 

се наблюдава различна динамика 

в аеробния капацитет на органи-

зма, независимо от реализиране-

то на идентични височинни тре-

нировъчни програми.

Целта на настоящото проуч-

ване е да изследваме регистри-

раните промени в основните 

максимални функционални пока-

затели вследствие на проведена 

височинна тренировка в спортно-

тренировъчната база „Белмекен“ 

(надморска височина 2050 м), при 

състезатели от българския нацио-

нален отбор по гребане.

МОТОДИКА

Проучването се осъществи, 

като анализирахме резултати от 

проведени комплексни функцио-

нални изследвания на мъжкия на-

ционален отбор по гребане в Цен-

търа за научно-приложна дейност 

в спорта при БСФС, понастоящем 

дирекция „Координация и контрол 

на спортната подготовка“ към 

ММС.

Общоприето е, че гребането е 

спорт, изискващ висока издръжли-

вост и оптимален аеробен капаци-

тет (И. Илиев, 2002). В този кон-

текст приехме за целесъобразно 

да анализираме автентични дан-

ни на национални състезатели по 

гребане, които са изследвани през 

период (1980-1985 г.), характеризи-

ращ се с много високи състезател-

ни постижения на нашите гребци. 

Показателно потвърждение за 

високата класа на българския на-

ционален отбор по гребане в този 

период е фактът, че на Олимпиа-

дата в Москва (1980 г.) мъжкият 

национален отбор по гребане пе-

чели бронзов медал в дисциплина-

та четворка скул.

Анализирахме данните на 15 

клинично здрави състезатели по 

гребане (средна възраст 25.7 ± 4.1 

г.) от националния отбор на Репу-

блика България през съответния 

период. Състезателите са били 

тестирани двукратно – преди и 

след проведена височинна подго-

товка в спортно-тренировъчната 

база „Белмекен“ (надморска висо-

чина 2050 м). Високопланинският 

тренировъчен лагер (продължи-

телност от 28 дни) е бил осъ-

ществен в началото на подготви-

телния етап на тренировъчната 

подготовка. Според наличната 

информация при проведената ви-

сочинна тренировка всички състе-

затели са реализирали идентични 

тренировъчни програми.

Максималното физическо на-

товарване е било осъществено с 

велоергометър („Ланой Годарт“). 

Приложеният стъпаловиден мо-

дел на физическо натоварване се 

характеризира с начално натовар-

ване от 60W и неговото стъпа-

ловидно увеличаване с 40W (през 

интервал от 90 секунди) до реали-

зиране на обективен отказ от из-

следваното лице (И. Илиев, 1974). 

Газовият обмен е бил изследван с 

калибриран спироергометричен 

апарат (Juncalor-Dessau), който се 

класифицира като отворена сис-

тема за газов анализ.

Анализирахме следните функ-

ционални показатели: максимална 

ергометрична работоспособност 

(Wmax), максимална кислородна 

консумация (VO2max), максимален 

кислороден пулс (VO2max/HRmax), 

максимална сърдечна честота 

(HRmax), ергометрична работос-

пособност при сърдечна честота 

170 уд/мин (W170). С цел игнориране 

влиянието на телесната маса, при 

сравнителния анализ на регистри-

раните основни максимални функ-

ционални показатели (максимална 

ергометрична работоспособност, 

максимална кислородна консума-

ция) използвахме относителните 

стойности, представляващи от-

ношението между регистрирани-

те абсолютни стойности на тези 

показатели и телесното тегло 

на съответното изследвано лице 

(Wmax/kg, VO2max/kg).

Статистическата обработка 

на данните реализирахме, като се 

съобразихме с факта, че се касае за 

две свързани извадки – стойности-

те на анализираните показатели, 

регистрирани при тестиране пре-

ди и след проведен височинен тре-

нировъчен лагер. Тази особеност 

изиска, за оптимална достовер-

ност на резултатите, да се прило-

жи Paired Sample T статистически 

тест (SPSS). С цел прецизно демон-

стриране на получените резулта-

ти използвахме статистическия 

графичен метод „Bland – Altman” 

(J. Bland & D. Altman, 1986). При 

оценка на статистическите ре-

зултати използвахме t-критерий 

на Стюдънт със стандартно рав-

нище на значимост (p*<0.05).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИОННО 
ОБСЪЖДАНЕ

Обсъждането на получените 

резултати осъществихме в два 

етапа. В първия етап проведохме 

сравнителен анализ на регистри-

рания максимален аеробен капаци-

тет с публикувани данни, харак-

теризиращи елитни състезатели 

по гребане. Във втория етап ана-

лизирахме индивидуалните разли-

чия в промените на проучваните 

максимални функционални показа-

тели (максимална ергометрична 

работоспособност, максимална 

кислородна консумация) вслед-

ствие на проведената височинна 

подготовка в тренировъчната 

база „Белмекен“.

Сравнителният анализ на ре-

гистрирания максимален аеробен 

капацитет демонстрира, че сред-

ната максимална кислородна консу-

мация (VO2max/kg = 57.91 ± 4.87 ml/

kg/min), характеризираща изслед-

ваните национални състезатели, 

е минимално по-ниска от тази, 

измерена при висококласни гребци 

на същата възраст (VO2max/kg = 

60÷72 ml/kg/min) (L. Kenney et al., 

2011). Въз основа на това може да 

се приеме, че изследваните от нас 

национални състезатели се харак-

теризират с аеробен капацитет, 

който е съпоставим с регистри-

рания аеробен капацитет при със-

тезатели по гребане от световна 

класа.

Анализът на данните от прове-

дените максимални функционални 

тестирания ни убедиха, че наблю-

даваните промени в телесната 

маса са статистически недосто-

верни (p>0.05). Този резултат ни 

мотивира да приемем, че демон-
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стрираната в табл. 1 положителна 

динамика в изследваните функцио-

нални показатели не е пряко след-

ствие от определящото влияние 

на фактора намалено количество 

телесна маса. Това дава основание 

да се предположи, че установено-

то повишение на максималната 

ергометрична работоспособност 

и максималната кислородна консу-

мация най-вероятно е следствие 

от ефекта на проведената висо-

чинна тренировка.

ПАРАМЕТРИ

В методически аспект е ко-

ректно да се изтъкне, че липсата 

на достоверна информация за ос-

новните кръвни показатели (брой 

еритроцити, обем на еритроци-

тите, хемоглобин, хематокрит) 

на изследваните състезатели, 

както и за промените в серум-

ния еритропоетин и трансферин 

ограничи възможностите за реа-

лизиране на комплексен анализ на 

физиологичното въздействие на 

проведената височинна трени-

ровка. Независимо от изложените 

ограничения, нашето проучване 

демонстрира, че проведеният 

тренировъчен процес в условия-

та на умерена надморска височина 

обуславя статистическо значи-

мо увеличение на относителни-

те стойности на максималната 

кислородна консумация (VO2max/

kg (след Белмекен) - VO2max/kg 

(преди Белмекен) = 4.24 ml/kg/

min; p*<0.05). Коментираният ре-

зултат съответства на станови-

щето, че правилно проведената 

височинна тренировка може да 

обуслови съществено повишаване 

на относителните стойности на 

максималната кислородна консу-

мация (И. Илиев, 1981).

Същевременно е необходимо да 

акцентираме, че регистрираните 

абсолютни стойности на макси-

малната кислородна консумация се 

характеризират с увеличение, ко-

ето не е достатъчно показателно 

от статистическа гледна точка 

(VO2max (след Белмекен) - VO2max 

(преди Белмекен) = 343.34 ml/min; 

p=0.039) (табл. 1). Този резултат е 

в синхрон с мнението, че след про-

веждане на височинни трениро-

въчни лагери е възможно да не се 

регистрира съществено повиша-

ване на максималния аеробен ка-

пацитет на състезателите. Тази 

особеност се обяснява с факта, 

че комплексното въздействие на 

височинната тренировка върху 

функционалния работен капаци-

тет се дефинира от индивидуал-

ните особености на организма (W. 

McArdle et al., 2009, L. Kenney et al., 

2011).

Според някои специалисти ана-

лизът с класическия Paired Sample 

T статистически тест може да 

потвърди или да отхвърли нали-

чието на статистическа връзка 

между анализираните данни, но 

той не би могъл да предостави де-

тайлна информация за нивото на 

съответствие между тези данни 

(J. Bland & D. Altmn, 1986). В тази 

връзка, преценихме за целесъо-

бразно да приложим статистиче-

ския „Bland – Altman” метод, чрез 

който графично визуализирахме 

степента на съответствие меж-

ду получените при двете функ-

ционални тестирания (преди и 

след проведения височинен лагер) 

абсолютни стойности на макси-

малната кислородна консумация 

(VO2max (before) и VO2max (after)) 

(фиг. 1).

Изложеният „Bland – Altman” 

анализ демонстрира, че в резул-

тат на проведения височинен 

тренировъчен лагер при четири-

ма (26.7%) от изследваните със-

тезатели по гребане липсва пови-

шаване на аеробния капацитет. 

Този факт е особено показателен 

при един от състезателите. При 

този състезател след височин-

ната тренировка се регистрира 

съществено по-ниска максимална 

кислородна консумация (VO2max 

(след Белмекен) - VO2max (преди 

Белмекен) = - 351.5 ml/min) (фиг. 1). 

Този резултат потвърждава ак-

туалното научно становище, че 

реализирането на идентични ви-

сочинни тренировъчни програми 

не гарантира идентични промени 

в аеробния капацитет на органи-

зма.

В този контекст R. Chapman 

et al. (1998) коментират, че в за-

висимост от индивидуалната 

адаптивна реакция на организма 

ПАРАМЕТРИ Преди провеждане на височинна 

тренировка

След провеждане на височинна 

тренировка

Телеснa маса (kg) 92.34 (±9.35) 91.35 (±7.37)

VO2max (l/min)

VO2max/kg  (ml/kg/min)

4953.33 (±563.62)

53.67 (±3.38)

5296.67 (±683.08)

57.91 (±4.87)

VO2max/HRmax 24.84 (±2.64) 27.44 (±3.50)

W170 (W) 273.33 (±44.51) 324.00 (±39.42)

Wmax (W)

Wmax/kg (W/kg)

424.67 (±41.90)

4.61 (±0.36)

452.67 (±43.50)

4.97 (±0.44)

HRmax (уд/мин) 199.45 (±9.49) 193.25 (±8.57)

Табл. 1

Регистрирани максимални функционални показатели преди и след провеждане на 

височинна тренировка.

ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
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към хипоксия хората може да се 

диференцират на „възприемчиви 

(responders)“ и „невъзприемчиви 

(non-responders)“. В резултат на 

прецизни изследвания те устано-

вяват, че в условията на хипоксия 

при т. нар. „възприемчиви лица“ се 

установява значително по-голямо 

увеличаване на концентрацията на 

серумния еритропоетин, в сравне-

ние с невъзприемчивите. Според 

авторите двата типа индивиди 

се различават и по интензивност-

та на протичащата в костния мо-

зък еритропоеза. В тази връзка те 

подчертават, че е възможно при 

еднакви стойности на серумния 

еритропоетин „възприемчиви-

те лица“ да имат по-интензивна 

еритропоеза, което да обуславя 

по-висок брой кръвни еритроци-

ти и да е причина за повишен кис-

лороден транспортен капацитет 

на кръвта в техния организъм. R. 

Chapman et al. (1998) обобщават, 

че при еднакви по своята харак-

теристика условия на хипоксия се 

наблюдават индивидуални особе-

ности във физиологичната реак-

ция на организма, поради което 

при отделните индивиди се уста-

новяват индивидуални различия в 

динамиката на максималната кис-

лородна консумация.

В допълнение може да се изтък-

не, че някои съвременни изследо-

ватели възприемат концепцията 

за наличието на „възприемчиви“ 

и „невъзприемчиви“ индивиди в 

по-обобщен аспект (F. Scharhag-

Rosenberger et al., 2012). Според 

тях, особености във физиоло-

гичната реакция на организмаи 

индивидуални различия в динами-

ката на аеробния капацитет се 

наблюдават не само в хипоксични 

условия. F. Scharhag-Rosenberger et 

al. (2012) акцентират, че при ня-

кои индивиди в условия с нормална 

концентрация на кислорода, може 

да се установят понижени стой-

ности на максималната кисло-

родна консумация, независимо от 

реализирането на специални тре-

нировъчни програми, конкретно 

насочени към усъвършенстване на 

аеробните възможности. 

Коректно е да се подчертае, че 

в своята публикация R. Chapman et 

al. (1998) не поставят под съмне-

ние комплексното позитивно въз-

действие на височинните трени-

ровки върху работоспособността 

на спортиста. Според авторите 

регистрираната след провеждане 

на височинни тренировки повише-

на работоспособност се обуславя 

от усъвършенстване на множе-

ство физиологични процеси, по-
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Фиг. 1

Анализ на абсолютните стойности на максималната кислородна консумация, 

регистрирани преди и след проведена височинна тренировка.

Фиг. 2

Анализ на максималната ергометрична работоспособност, регистрирана преди 

и след проведена височинна тренировка.
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ради което е възможно нейното 

повишаване да не кореспондира 

с увеличаване и на максималната 

кислородна консумация. В съот-

ветствие с гореизложеното ние 

установихме, че при двама от ко-

ментираните четирима гребци 

регистрираната по-ниска макси-

мална кислородна консумация не 

се съчетава с по-ниска максимална 

ергометрична работоспособност. 

Представеният на фиг. 2 графи-

чен анализ ясно демонстрира, че 

вследствие на проведения високо-

планински лагер само при двама от 

изследваните национални състеза-

тели се наблюдава понижаване на 

регистрираната максимална ерго-

метрична работоспособност.

Концепцията, че по-високата 

спортна работоспособност неви-

наги корелира със значимо пови-

шаване на максималния аеробен 

капацитет се основава на обсто-

ятелството, че тези два показа-

теля имат различни физиологични 

механизми на адаптация и не е 

задължително позитивните про-

мени в резултат на пълноценен 

адаптационен процес при единия 

да се съпровождат с промени в 

другия (A. Coggan et al., 1993). Из-

вестно е, че добрата спортна 

форма и спортни резултати не се 

обуславят единствено от увели-

чаването на аеробния капацитет, 

но и от факторите, свързани с ме-

таболитната и кардио-респира-

торна ефективност на организма 

(L. Kenney et al., 2011). Това твър-

дение е от особено значение при 

опитни състезатели, при които 

стойностите на максималната 

кислородна консумация са близки 

до максималните физиологични 

граници и е трудно да се постигне 

значителното им повишаване (B. 

Sj din & J. Svedenhag., 1985). 

Според И. Илиев (1974), в хода 

на стъпаловидно функционално 

тестиране, регистрираната ер-

гометрична работоспособност 

при сърдечна честота 170 уд/мин 

(W170) може да се интерпретира 

като индиректен показател за 

функционалната ефективност на 

организма. В тази връзка устано-

вихме, че при гребците, при кои-

то регистрираната по-ниска мак-

симална кислородна консумация не 

се съчетава с по-ниска максимална 

ергометрична работоспособност, 

се наблюдава значимо повишаване 

на регистрираната работоспо-

собност при сърдечна честота 

170 уд/мин (W170 (след Белмекен) 

- W170 (преди Белмекен) = 80.0W; 

W170 (след Белмекен) - W170 (пре-

ди Белмекен) = 40.0W). Още повече 

че това повишаване се съчетава 

със съществено понижаване на 

регистрираната максимална сър-

дечна честота (HRmax (след Бел-

мекен) - HRmax (преди Белмекен) 

= 8 уд/мин; HRmax (след Белмекен) 

- HRmax (преди Белмекен) = 6 уд/

мин). Въз основа на тези резулта-

ти може да се приеме, че при тях 

най-вероятно повишената макси-

мална ергометрична работоспо-

собност се дължи предимно на по-

вишаване на кардио-респираторна 

ефективност на организма, което 

потвърждава гореизложената на-

учна позиция.

В заключение можем да обоб-

щим, че е възможно при профе-

сионални състезатели да се на-

блюдават индивидуални различия 

в ефекта от проведената висо-

чинна подготовка, независимо от 

оптималното дозиране на тре-

нировъчните натоварвания. Това 

твърдение е актуално преди всич-

ко по отношение на регистри-

раната максимална кислородна 

консумация. При някои от спорти-

стите, вследствие на височинна-

та тренировка е възможно да се 

установи понижаване на макси-

малната кислородна консумация, 

въпреки значителното повишава-

не на максималната ергометрич-

на работоспособност. Вероятно 

този адаптационен феномен се 

дължи на генетично обусловени 

индивидуални различия в реакция-

та на организма към нестандарт-

ните хипоксични условия на окол-

ната среда.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

1. Получените резултати 

потвърждават мнението, че при 

висококвалифицирани състезате-

ли, независимо от реализирането 

на идентични тренировъчни про-

грами, комплексното въздействие 

на височинната тренировка върху 

абсолютните стойности на мак-

сималната кислородна консумация 

може да е както позитивно, така 

негативно.

2. Препоръчително е ком-

плексната оценка на ефекта от 

проведения височинен тренировъ-

чен лагер да се реализира, като се 

акцентира върху динамиката на 

регистрираната максимална ер-

гометрична работоспособност. 

Това се налага от обстоятелство-

то, че по-високата спортна рабо-

тоспособност невинаги корелира 

със значимо повишаване на макси-

малния аеробен капацитет.
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Соматотипологична 

характеристика на судански 

футболисти

СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ

Футболът е най-популярният 

спорт на нашето съвремие. От 

невръстните малчугани до побе-

лелите ветерани това е играта, 

която вълнува милиони хора по 

света със своята атрактивност 

и емоционалност.

Футболът е изучаван в много-

бройни научни изследвания относ-

но факторите на успеваемостта 

на играчите – наследствените, 

спортно-техническите, антро-

пологичните, психологичните и 

т.н. Всички проучвания са насо-

чени към анализ на играта на най-

добрите футболисти, обусловена 

както от личностните, така и 

ред обективни предпоставки за 

успех. Дали един индивид е роден 

с качества за първокласен играч, 

или той се изгражда във времето, 

това е въпросът, който продъл-

жава да бъде актуален.

Вниманието на специалистите 

е насочено и към телесната струк-

тура на състезателите, което е 

обект на началния подбор и пери-

одичен контрол през целия игрови 

период. В този смисъл соматоти-

път на футболистите е проучван 

от ред автори (Reilly, T., Doran, D., 

1999; Reilly, T. et al., 2000; Hasir, T., 

2011; Felix, Y. et al., 2014; Orham, O. 

et al, 2013; Carter, J. E.L., Heath, B., 

1990; Toteva, M., 1992) и др., съо-

бразно етническите и народност-

ните особености, екологичните 

условия,  игровия пост и т.н.

Това обяснява нашия интерес 

към играчите от първокласни 

футболни отбори на Судан, които 

досега не са били обект на някакво 

научно изследване. Един от мето-

дите, който е уместно да се при-

ложи, е соматотипологичният. 

Определянето на соматотипа е 

информативен метод, който дава 

комплексна оценка за формата и 

структурата на тялото, поради 

което той се ползва с особена по-

пулярност в спортната наука.

Целта на настоящото проуч-

ване е определяне на соматотип-

ните характеристики на судан-

ски футболисти в зависимост от 

игровата им позиция.

Обект на изследване са 209 със-

тезатели, играещи в първа лига 

на националното първенство. Те 

са диференцирани по постове, а 

именно вратари (20 д.), защитни-

ци ((93 д.), халфове (43 д.) и напа-

датели (53 д.). Футболните спе-

циалисти използват по-подробна 

класификация на играчите, но за 

целта на нашето изследване при-

емаме 4 -видовото групиране на 

футболистите.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Приложен е актуализираният 

соматотипен антропометричен 

метод по Carter, J. L., Heath, B. A. 

(1990). При него се измерват 10 по-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Судански футболисти, соматотип.
KEY WORDS: Sudanian football players, somatatype.

РЕЗЮМЕ

Извършено е соматотипологично изследване на висококласни су-
дански футболисти. Те са групирани съобразно игровата им пози-
ция, както следва – вратари (20), защитници (93), халфове (43), 
нападатели (53). Използваният метод на Heath-Carter  установява, 
че изследваните футболисти се характеризират със слаба охра-
неност, ниско мускулно-скелетно развитие и удължени пропорции. 
Средният соматотип и този по постове е централен, без същест-
вени разлики в телесната структура на играчите.

SUMMARY

Somatotype characteristics of Sudanian football players

The aim of this research is to study the somatatype characteristics of 
Sudanian football players in relation to their playing positions. The study 
is carried out on a sample of players divided in 4 groups – goal keepers 
(20), defenders (93), midfielders (43), forwards (53). The Heath-Carter 
method is used. The results show that the mean somatotype is central 
one and there no siginificant differences according to payer role.

Проф. д-р Мария Тотева СъавтоСъавтор: У. Мохамед Али
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казатели – ръст; тегло; 2 обиколки 

на тялото (мишница, контрахи-

рана и подбедрица); 2 биепикон-

диларни диаметри (os humeri и 

os femori); 4 кожни гънки  (triceps 

brachii subscapularis, supraspinale, 

medial calf).

Получените данни са подло-

жени на статистически анализ 

за изчисляване на ендоморфния, 

мезоморфния и ектоморфния ком-

понент на соматотипа. Всеки 

един от тях предлага диферен-

цирана информация, съобразена 

с индивидуалния ръст. Ендомор-

фният компонент характеризи-

ра относителното развитие на 

мастната тъкан. Мезоморфният 

– относителното мускулно-ске-

летно развитие, а ектоморфният 

– относителната линейност на 

тялото и неговите сегменти. За 

всеки оценката е в диапазона 0,5-7 

условни единици, като скалата не 

е затворена.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Възрастта на спортистите 

е основна биологична характе-

ристика, която е тясно свързана 

с кондиция, технически умения, 

здраве и т. н. Тя е 26 г. и 3 мес., 

като възрастовите данни показ-

ват сходни стойности в отделни-

те игрови групи. Най-възрастни са 

вратарите (28 г. и 7 мес.), по-мла-

ди са защитниците (26 г. 7 мес.), 

нападателите (25 г. 4 мес.) и хал-

фовете (24 г. 5 мес.). В известен 

смисъл компактността на състе-

зателите в това отношение уле-

снява тренировъчната работа.

Ръстът е основен антрополо-

гичен признак на човека, формиран 

предимно от генетичните фак-

тори. Той притежава възрастово-

полова и расова характеристика, 

за което играят роля многоброй-

ните фактори на средата. Този 

показател детерминира дължини-

те и диаметрите на тялото, т.е. 

определя и неговите пропорции.

Средният ръст на суданските 

футболисти е 177,5 cm, т.е. среден 

според приетите антропологични 

норми. Той не показва голяма вари-

абилност при играчите от различ-

ни постове, а именно най-високи са 

вратарите (179,3 cm   8,1 cm), след 

тях са халфовете (178,8 cm   4,29 

cm); защитниците (177,3 cm   6,59 

cm) и най-ниски са нападателите – 

(176,3 cm   5,7 cm). Въпреки това, се 

установява сравнително голям раз-

мах на стойностите, който е най-

показателен (49 cm) при халфовете. 

Този факт има отношение към тре-

ньорските решения при определяне 

състава на отборите (табл. 1).

Телесното тегло е важен еко-

чувствителен признак на физиче-

ското развитие, който позволя-

ва компетентни заключения във 

всички направления на науката. В 

областта на спорта неговата ин-

формация е многостранна, свърза-

на със здравето на спортистите, 

тяхната дееспособност, специ-

фичност на тактиката на трени-

ровъчния и състезателния процес, 

възстановяването и т.н.

Средното тегло  на футболи-

стите е 69,7 kg, което се оценя-

ва като оптимална стойност към 

средния ръст. Обсъждането по 

постове не показва съществена 

вериабилност между играещите 

на различните позиции. Най-теж-

ки са вратарите (72,13 kg), най-

леки са нападателите (68,2 kg), 

докато защитниците (69,4 kg) и 

халфовете (69,1 kg) имат сходни 

Ръст и тегло на судански футболисти

Пост Ръст (cm) Тегло (kg)

Вратари 179,3    8,1 72,13    7,5

Защитници 177,4   6,59 69,41   6,1

Халфове 178,8    8,7 69,1    4,9

Нападатели 176,3   5,7 68,2   6,1

Средни стойности 177,5   7,1 69,7   5,3

Морфологични характеристика на 10 водещи футболисти

№ Футболист Ръст Тегло ВМ

1. Неймар 175 64 20,9

2. Руни 176 78,9 25,8

3. Фалкао 178 78 24,6

4. Суарес 180 81,2 25,1

5. Бейл 183 73,9 22,1

6. Перси 188 71,2 20,1

7. Ибрахимович 196 94,8 24,7

8. Иниеста 170 64,9 22,5

9. Меси 170 66,7 23,1

10. Роналдо 185 79,8 23,3

Табл. 1

Табл. 2
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характеристики. Въпреки това, 

при анализа на резултатите се ус-

тановява голям размах между най-

високите и най-ниските показате-

ли във всяка една от изследваните 

групи.

В сравнителен аспект интерес 

представлява информацията за 

базовите антропометрични па-

раметри на някои от най-добрите 

световни футболисти, публикува-

ни в Интернет (табл. 2).

Данните за соматотипните 

характеристики са представени 

на таблица 3.

Ендоморфията характеризи-

ра относителната пълнота или 

мършавост в индивидуалната фи-

зика на човека. Според Heath, B. 

(1990) категорично съществува 

линейна зависимост между този 

компонент и телесната маст-

на тъкан, което се манифестира 

чрез подбраните за измерване 

кожни гънки. Стойностите до 2,5 

соматотипни единици (СЕ) харак-

теризират мършави индивиди. 

При нашия контингент средните 

стойности са 2,0 СЕ, т.е. наблю-

дава се незначителното развитие 

на мастната тъкан (табл. 2). Тази 

характеристика е обусловена до 

голяма степен от расовите особе-

ности на играчите, горещия и сух 

климат, но също така и от стан-

дартния им хранителен режим. Не 

се установяват особени различия  

в ендоморфния компонент на със-

тезателите от  отделните игро-

ви позиции. Най-високи са стойно-

стите при вратарите (2,24 СЕ), 

следвани от халфовете (2,08 СЕ), 

защитниците (1,88 СЕ), напада-

телите (1,83 ЕС). Статистическа 

значимост в разликите има само 

между първата и останалите гру-

пи футболисти.

Мезоморфията е съществе-

на категория при спортистите 

предвид информацията относно 

относителното мускулно-скелет-

но развитие. Високите над 5 СЕ 

илюстрират телесен тип с до-

бре развита мускулатура, масив-

на костна система и оптимално 

количество мастна тъкан. Този 

компонент е определящ в почти 

всички видове спорт, тъй като 

дава информация и за активната 

телесна маса.

При нашия контингент уста-

новяваме със загриженост ниски-

те стойности на този показател, 

обусловен основно поради недос-

татъчно развитие на мускулна-

та маса. Средните стойности на 

този показател са 2,39 СЕ, като 

те са най-високи при халфовете 

(3,25 СЕ), почти еднакви при вра-

тарите и защитниците (2,49 и 

2,48 СЕ) и най-ниски при нападате-

лите (2,33 СЕ), от които очаква-

ме по-добри показатели на този 

признак.

Ектоморфията, информираща 

както за относителната удълже-

ност на телесните пропорции, 

така и за отношението ръст  

тегло, показва сравнително по-

високи стойности (3,3 СЕ) при из-

следваните футболисти. Те пред-

ставляват компактна група по 

този признак, който варира от 

3,19 СЕ при халфовете; 3,01 при за-

щитниците и почти без разлика  

ектоморфният компонент е при 

нападателите (2,98 СЕ) и врата-

рите (2,95 СЕ). Според някои ав-

тори (Йорданов, И., 2006) подоб-

на телесна структура е типична 

за черната раса.

Сумарният соматотип е цен-

трален, а именно 2,0 – 2,36 – 3,3, 

който при графичното изобразя-

ване на соматокартата е разпо-

ложен в нейния център (табл. 3). 

Там се позиционират и сомато-

типните оценки на вратарите 

(2,24 – 2,49 – 2,95); защитниците 

(1,88 – 2,48 – 3,01); халфовете (2,08 

– 3,25 – 3,19) и нападателите (1,83 

– 2,33 – 2,98). Получените данни са 

твърде сходни, като само халфо-

вете се отличават със сравнител-

но по-масивна телесна структура. 

Таблица 3

Тя показва, че всички изследва-

ни футболисти са с малка охране-

ност, слабо развита мускулатура 

и удължени пропорции. Сравнени-

ето с резултатите на цитирани-

те по-горе автори установяват 

значителни различия в сомато-

типните оценки.

ОБОБЩЕНИЕ

Добре известно е, че фактори-

те на спортното майсторство 

имат многокомпонентен харак-

тер, но морфологичните признаци 

са със съществена значимост за 

успеваемостта във футболната 

игра. Те са с доказана роля за фи-

зическата дееспособност, което 

налага заключението, че судански-

те футболисти биха имали добри 

спортни успехи при подходяща 

селекция и оптимален тренировъ-

чен режим.

Соматотип на судански футболисти

Пост Ендоморфия Мезоморфия Ектоморфия

Вратари 2,24 2,49 2,95

Защитници 1,88 2,48 3,01

Халфове 2,08 3,25 3,19

Нападатели 1,83 2,33 2,98

Среден соматотип 2,0 2,36 3,3
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Едно от най-големите събития в областта на 

футболната медицина е конференцията на Isokinetic 

group, подкрепена от FIFA, където ежегодно се раз-

глеждат клинични случаи на професионални атлети 

и се представят съвременните тенденции и направ-

ления в спортната медицина. През годините тези 

конференции убедително се утвърдиха като най-ма-

щабното и значимо събитие в света на футболна-

та медицина; притегателно място за най-големите 

имена на планетата; място, където се показват и 

налагат стандартите в модерната футболна меди-

цинска наука.  

По традиция конференцията се провежда на 

различни стадиони из Европа, като през 2018 бе на 

“Камп Ноу”. Тазгодишното XXVIII издание на събити-

ето се проведе на легендарния стадион “Уембли” в 

периода 27-29 април, а мотото на конференцията 

бе „Футболната медицина среща вселената на спор-

та”. Концепцията беше свързана с това, какво може 

да „научи“ футболната медицина от останалите 

спортове. Засегнаха се практически всички аспекти 

на медицинското осигуряване на футболната игра 

– превенция, диагностика, лечение, рехабиитация и 

връщане на състезателя на терена след контузия, а 

регистрираните участници бяха над 3000 футболни 

лекари, физиотерапевти, кондиционни специалисти, 

спортни физиолози и анализатори, изследователи и 

други от всички континенти.

По време на конференцията имахме честта и 

възможността да чуем презентации, представени 

от най-добрите съвременни спортни лекари, както 

и конкретни клинични казуси на световноизвестни 

атлети – д-р Родас представи случая с мускулните 

реконтузии на баскетболната звезда Хуан-Карлос На-

варо поради избързване и неспазване на времевите 

рамки за възстановяване и „натиск“ от страна на 

треньора; д-р Зонери-Коте ни запозна с уникалното 

по себе си завръщане на ски-пистата на Вероника Зу-

зулова и участието й в олимпийски игри само 5 ме-

сеца след скъсване на предна кръстна връзка, а д-р 

Манделбаум акцентира върху силата на волята при 

бързото възстановяване на Дейвид Бекъм. 

Българското участие в конференциите на 

Isokinetic group е поставено преди 8 години от   д-р 

Бисер Бочев, като постепенно българската група 

се увеличава не само като пасивни слушатели, но 

и като презентации и представени клинични слу-

чаи. Ортопедичният екип д-р Бочев, д-р Василев, 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Българската следа в конференцията на 
Isokinetic group 2019, Уембли, Лондон
Д-р Здравко Тарълов, д-р Бисер Бочев
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д-р Лашков, д-р Филипов  представиха клиничен слу-

чай за успешната рефиксация на предна кръстна 

връзка при 13-годишен футболист, който предизвика 

изключително голям интерес предвид спецификата 

на материята. Д-р Силвия Паскалева показа постиг-

натите резултати с Калипаин при възстановяване 

от дискова херния, а доц. д-р Иван Груев – разработ-

ка, свързана с антропометричните характеристики 

на футболисти от елитното ни първенство.

Ежегодно в рамките на конференцията се про-

вежда и надпреварата за най-добър клиничен случай. 

От множеството предварително изпратени канди-

датури журито на Isokinetic group избира 14, които 

да бъдат представени с устни презентации в рам-

ките на конгреса. Изключително постижение бе, че 

разработката на д-р Тарълов, доц. д-р Груев, доц. д-р 

Терзийски и доц. д-р Симова на тема „Роля на кардио-

пулмoналния тест с натоварване при пациент със 

сменена аортна клапа” бе избрана сред първите 14. 

Но истинската изненада и гордост настъпи, когато 

след устните презентации журито начело с д-р Пи-

тър Брукнер (един от най-титулуваните съвремен-

ни спортни лекари), д-р Хесус Олмо (“Реал” Мадрид), 

д-р Фабрицио Тенконе (“Ювентус”) и д-р Джеф Конин 

единодушно присъди първо място на бъларския пред-

ставител. За победата си на “Уембли” д-р Тарълов 

получи грамота и чек за 1500 паунда, които му бяха 

връчени пред аудиторията на конференцията лич-

но от журито и организатора на конференцията и 

от президента на Isokinetic group д-р Стефано Де Ла 

Виа. С това огромно постижение се показа, че бъл-

гарската футболна медицина и българските футбол-

ни лекари са не само добри специалисти, конкурент-

ни на останалия свят, а и че е крайно време науката 

да бъде трайно имплементирана в родната ни фут-

болна практика. 

Следващото издание на конференцията на 

Isokinetic group ще бъде проведено в Лион, 24 -26 

октомври 2020 г., където на преден план ще бъ-

дат футболистите, а участниците в конференци-

ята ще могат да видят спортната медицина през 

техните очи.
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