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COVID-19 И СПОРТЪТ

Преценката на ситуацията във 

връзка с пандемията от COVID-19 е 

динамична и непредсказуема както 

по отношение на нейната епиде-

миология, така и по естеството 

на противоепидемичните мерки, 

наложени от националните прави-

телства. Въпреки че е невъзможно 

да се създаде напълно безрискова 

среда по време на спортни състе-

зания, целта е да се намали рискът 

чрез прилагане на актуални меди-

цински съвети и най-добри меди-

цински практики.

За сезон 2021/2022 г. Прото-

колът за провеждане на футбол-

ни мачове под егидата на УЕФА е 

адаптиран въз основа на опита, 

натрупан през последната година, 

като са разработени нови принци-

пи, отчитащи развитието на епи-

демиологичната ситуация, вклю-

чително появата на варианти на 

вируса и изпълнението на програ-

ма за ваксинация в цяла Европа.

Протоколът на УЕФА включва 

медицински и оперативни задълже-

ния за всички страни, които участ-

ват и/или организират мачовете 

на УЕФА. Тези задължения трябва 

да се прилагат от организатори-

те на мачове при подготовката 

на срещите, при спазване на всич-

ки допълнителни мерки, наложе-

ни от властите на конкретната 

страна.

За да се гарантира, че Прото-

колът на УЕФА се прилага правил-

но, всички медицински изисквания 

са изпълнени и че оперативните 

принципи на протокола са надлежно 

прилагани и са въведени някои нови 

длъжности по време на футболни 

срещи - медицински служител за 

връзка (MLO), служител отговорен 

за спазване на протокола (PCO), 

служител по хигиената (HO). Освен 

това делегатът на мачовете на 

УЕФА (UMD), наред с другите задачи, 

е отговорен като цяло да контро-

лира прилагането на Протокола на 

УЕФА и изпълнението на хигиенните 

мерки на място.

ПРОТОКОЛ НА УЕФА: 
МЕДИЦИНСКИ ПРИНЦИПИ

1. Принципи на физическо дис-

танциране и хигиена
Физическото дистанциране 

се счита за най-ефективният на-

чин за минимизиране на риска от 

предаване на COVID-19 заедно с 

добрите хигиенни практики като 

редовно миене на ръце и носене на 

предпазни маски. На всички фут-

болни мачове трябва да се спазва 

физическо разстояние от 1,5 м по 

всяко време в закрити помещения 

и в никакъв случай по-малко от ука-

занията, препоръчани от местни-

те власти.

2. Програма за тестуване на 
УЕФА

За да се повиши сигурността 

и доверието на всички, участва-

щи във футболните мачове под 

егидата на УЕФА, особено когато 

физическото дистанциране или 

други мерки за предотвратява-

не на инфекции са затруднени, до 

миналата състезателна година в 

сила бе специална програма, която 

да се следва от всички участващи 

в състезанието, включващи:

 Отбори: Всички играчи, потен-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Covid-19, футбол, пандемия.
KEY WORDS: The Covid-19, football, pandemic

Организация на допинг контрол 

на футболни срещи по време на 

пандемия от Covid-19

РЕЗЮМЕ

Разпространението на Covid-19 блокира в началото и все още за-
труднява нормално протичащия ежедневен процес в любимата ни 
игра – футбол. 
Отрази се много и на хората, борещи се за честна и чиста 
игра – антидопинг агенции и допинг-контрол офицери, предимно 
организационно, във връзка с пътувания, контакт и вземане 
на проби. 
Всичко това доведе до изграждане на нова, единна стандартизация 
на целия футболен и антидопингов процес.

SUMMARY 

Organizing doping control at football matches during the Covid-19 

pandemic

The spread of Covid-19 has, since the very beginning to this day, been an 
obstacle to the normal routine in our favourite sport of football.
The pandemic has also impacted the organizations and people fighting 
for fair and clean sport – anti-doping agencies and doping control 
officers – and, most of all, the organizational aspect of their fight: travel, 
establishing contact with people and sample collection. 
All of this resulted in the establishment of new and unified standardization 
of football and anti-doping processes.

Проф. д-р Георги 

Попов

Д-р Валентин 

Великов
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циално участващи в мачовете 

на УЕФА, заедно с техническия 

и оперативния персонал като 

треньори, асистенти, лекари, 

прес-офицери и мениджъри на 

мачове.

 Съдии: Реферът, помощните 

съдии и четвъртият съдия, 

както и VAR и помощник VAR, 

когато са назначени.

 Офицери на мачовете на УЕФА 

(когато са назначени): делегат 

на УЕФА, съдийски наблюдател, 

служител по сигурността, до-

пинг контрол офицер и служи-

тел по медиите.

 Медицински екип на стадиона: 

спешен лекар и екипи за носил-

ки.

 Персонал за медийно излъчване: 

персонал на водещо излъчва-

не, работещ в зона 1 на MD-1 и 

MD.

 Охрана/стюарди: всеки персо-

нал по сигурността или стю-

ард, който работи в зона 1.

От септември тази година на 

предмачово тестиране подлежат 

само лицата от посочените групи, 

които не притежават серификат 

за ваксинация срещу COVID-19.

Неваксинираните членове на 

делегацията на отбора подлежат 

на тестване преди всеки мач на 

УЕФА. Всеки отбор е отговорен 

да организира и поеме разходите 

за събиране на проби и тестване с 

акредитиран доставчик на тест-

ващи услуги, включващи PCR за 

SARS-CoV-2 не по-рано от MD-3 или 

антигенен тест за SARS-CoV-2, не 

по-рано от MD-2.

Изисквания за достъп на стади-

он (зона 1).

За да получат достъп до съ-

ответното място за мачове на 

УЕФА, отборите и служителите 

трябва да представят при прис-

тигане в стадиона на документ 

за самоличност със снимка, при-

дружен от цифров сертификат за 

COVID-19 тест или официално удос-

товерение, издадено от съответ-

ните компетентни органи, което 

доказва, че индивидът:

 е напълно ваксиниран срещу 

SARS-CoV-2;

 се е възстановил от COVID-19;

 е получил отрицателен PCR 

тест, проведен не по-рано от 

MD-3, или отрицателен анти-

генен тест, проведен не по-ра-

но от MD-2.

ПРОТОКОЛ НА УЕФА: ОПЕРАТИВ-
НИ ПРИНЦИПИ

1. Международни процедури за 
пътуване

1.1. Състезателите, технически 

и оперативен персонал.

Препоръчва се пътуването за 

мачовете на УЕФА да се извършва 

с чартърни полети. Всички други 

придружаващи лица като пътува-

щи телевизионни оператори или 

медии, семейства, гости и/или 

спонсори трябва строго да бъдат 

изключени от такъв чартърен по-

лет. Във всички останали случаи 

при използване на редовни полети 

трябва да се прилагат допълни-

телни предпазни мерки:

 Използване на предпазни маски 

за лице във всички обществени 

зони по време на пътуване в са-

молетите и отборните авто-

буси и винаги, когато е възмо-

жен контакт с други хора.

 Физическо дистанциране през 

цялото време, включително в 

рамките на делегацията на от-

бора.

 Редовно използване на дезин-

фектант за ръце.

1.2. Съдии, офицери на УЕФА и 

персонал на мястото.

Съдиите, офицерите на ма-

човете на УЕФА и персоналът на 

мястото трябва да се погрижат 

максимално да спазват строго фи-

зическо дистанциране по време 

на пътуване. Те трябва да носят 

FFP2 маска за лице по време на пъ-

туването си, когато физическото 

дистанциране не е възможно и ре-

довно да използват дезинфектант 

за ръце.

2. Хотели
По възможност на всички члено-

ве на отбора и делегацията тряб-
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ва да бъдат осигурени с отделни 

стаи. Когато даден отбор отсяда 

в хотел, в идеалния случай трябва 

да бъде запазен целият хотел или 

алтернативно отделен етаж или 

крило на хотела. Ако това не е въз-

можно, трябва да се предприемат 

мерки за предотвратяване на вся-

какъв близък контакт между отбо-

ра и другите гости или персонала. 

Това трябва да включва самосто-

ятелна зона за хранене и отделен 

маршрут за достъп.

3. Достъп на зрители
Зрителите имат право да при-

състват на мачовете на УЕФА в 

страни, където това е разрешено 

от властите, които също така оп-

ределят максималния лимит за посе-

щаемост.

4. Дейности по привеждане на 
стадиона в условията на COVID-19

Всеки, който влиза на стадиона, 

трябва да спазва всички изисквания 

за достъп, определени от местни-

те власти. Персоналът трябва да 

бъде адаптиран към приспособява-

нето на стадиона за нуждите на 

състезанието и също така трябва 

да отговаря на всички ограничения, 

свързани с пандемията от COVID-19.

Маските за лице, покриващи ус-

тата и носа, трябва да се носят по 

всяко време от всички, работещи на 

стадиона. Дезинфектантът за ръце 

трябва да бъде осигурен на всички 

точки за достъп до стадиона и на 

входните места към всяка от зони-

те на стадиона.

Всички зони на стадиона, които 

се използват за мача, трябва да бъ-

дат почистени и дезинфекцирани 

преди употреба. Тези зони включ-

ват работни места за излъчване и 

медии, места на стадиона, офиси, 

заседателни зали и санитарни поме-

щения. За тази цел е въведено зони-

ране на стадиона както следва:

Зона 1 - „отборна зона“

Зона 2 - „зона около терена“

Зона 3 - „зони за излъчване и 

медии“

Зона 4 - „трибуни, интериор на 

стадиона и външна контролирана 

зона на стадиона“

Съблекалните, пътищата за дос-

тъп на отборите (коридори, дръж-

ките на вратите, парапетите и 

т.н.), пейките на отбора и техниче-

ските седалки (включително всякак-

ви допълнителни места, използвани 

за поддържане на физическо дис-

танциране) трябва да бъдат дезин-

фекцирани преди пристигането на 

отбора на MD-1, между отборните 

тренировки на MD-1 и преди фут-

болния мач.

ДОПИНГ КОНТРОЛ

В Протокола за провеждане на 

футболни мачове под егидата на 

УЕФА за сезон 2021/2022 г. клубовете 

са задължени да осигурят:

1. Напълно оборудвана допинг 

контрол станция (ДКС), включваща 

зона за тестване и чакални.

2. Допълнителна зона за изчаква-

не или стая (която трябва да е бли-

зо до основната ДКС).

3. Двама независими допинг кон-

трол помощници (шаперони) за на-

блюдение на зоните за изчакване.

4. Огледало в тоалетната, кое-

то да позволи на допинг контроли-

ращия офицер да поддържа дистан-

ция, като спазва разпоредбите за 

взимане на проба от урина.

Столовете в чакалните трябва 

да бъдат разположени на 1,5 м един 

от друг. Когато играчите и пред-

ставителите на отбора пристиг-

нат в ДКС, те задължително трябва 

да носят FFP2 маска и да дезинфекци-

рат ръцете си. На играча се предос-

тавя възможност да носи ръкавици 

по време на процедурата за допинг 

контрол. Всички повърхности и обо-

рудване за събиране на допинг проби 

трябва отново да бъдат почисте-

ни и дезинфекцирани пред очите на 

играча. Когато се взема проба от 

урина, се прилагат стандартните 

процедури, като се имат предвид 

следните инструкции:

 Когато спортистът е готов да 

предостави проба, той трябва 

да измие ръцете си само с вода 

(освен ако не е избрал да носи ръ-

кавици).

 Да се направи всичко възможно, 

за да се поддържа социално/фи-

зическо дистанциране по време 

на вземане на пробите. Да се 

използва огледалото в тоалет-

ната и ако има такова, като 

се регулира според играча. След 

като спортистът даде проба-

та от урината си, той трябва 

да почисти ръцете си със сапун 

и дезинфектант за ръце, преди 

да се върне в зоната за тесту-

ване (или да свали ръкавиците 

си). Както при стандартните 

процедури за събиране на урина, 

играчът трябва да е единстве-

ният човек, който да докосва 

комплекта за допинг контрол до 

приключване на теста.

Ако играчът е носил ръкавици и/

или маска за лице за еднократна упо-

треба, те трябва да се отстранят 

след приключване на процедурата за 

допинг контрол чрез подходящите 

техники и се поставят в специални 

кошчета за биологични отпадъци.

В заключение допинг контроли-

ращият офицер и играчите трябва 

да почистват ръцете си на следни-

те етапи:

 При пристигане на стадиона.

 При започване на тестовата се-

сия преди известието на играча.

 След използване на тоалетната.

 След издухване на носа, кашляне 

или кихане.

 Преди употреба и след отстра-

няване на маски за лице.

 Преди употреба и след сваляне 

на ръкавиците.

 В края на процеса на събиране 

на допинг проби.

Допинг контролиращият офицер и 

играчите трябва:

 Да избягват да докосват лице-

то и очите си.

 Да избягват ръкостискане в на-

чалото или в края на събиране-

то на допинг проби.

 Да избягват докосване на всич-

ки ненужни повърхности и/или 

предмети по време на събира-

нето на допинг проби.
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РЕЗЮМЕ

Пандемията от ковид-19 беше събитие с неочаквано начало и още 
по-неочаквани последствия след това. Спортът беше засегнат в 
огромна степен, а изискванията за дистанция, карантина и редица 
други мерки попречиха на спортистите да се готвят на предпочи-
таното ниво. Всичко това без съмнение провокира редица проблеми 
в психологическата подготовка. Последствията при част от елит-
ните състезатели бяха комплексни и водещи до редица прояви като 
понижена мотивация, тревожност, невъзможност да се поставят 
цели в близка или по-далечна перспектива. Това без съмнение е преди-
зивкателство пред самите спортисти и пред спортните психолози. 
Необходимо е специалистите в тази област да разработят методи 
и стратегии, за да се сведе до минимум негативното въздействие 
на кризата с вируса.

SUMMARY

Psychological aspects of training of elite athletes during a pandemic. 

Guidelines and perspectives

The Covid-19 pandemic had an unexpected beginning and even more unexpected 
consequences. The sport was affected in a huge way, and the necessity for a social 
distancing, quarantine and quite a lot of other measures were a huge obstacle for 
the athletes in order to prepare at the preferred level. All of this without any doubt 
has provoked a certain number of problems in the psychological training. The 
outcome for some of the elite athletes were complex and it was leading to a lot of 
consequences, as a decreased motivation, anxiety, inability to set goals in the near 
future or long term. This is undoubtedly a challenge for the elite sport and for sports 
psychologists. The specialists in this field need to develop methods and strategies 
to minimize the negative impact of the virus crisis.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: психическа подготовка, тревожност, психосоциална идентичност, мотивация, стрес.
KEY WORDS: mental preparation, anxiety, psychosocial identity, motivation, stress.

Психологически аспекти на 
подготовката при елитни 
спортисти по време 
на пандемия. Насоки и 
перспективи

Гл. ас. Иван Иванов

Пандемията Kовид-19 постави 

всички в изключително драматична 

и неочаквана ситуация. Редица сек-

тори от икономиката, образовани-

ето и социалните отношения бяха 

засегнати в една или друга степен. 

И докато част от хората успяха 

да продължат работата си във 

виртуална среда и да се чувстват 

почти изцяло пълноценни, не така 

стоят нещата с професионалния 

спорт. Спортът се оказа една от 

най-засегнатите области, и то до 

степен пълна невъзможност на със-

тезателите да се подготвят и да 

практикуват професията си. Логи-

ката, в голяма степен разбираема, 

е, че здравето и животът са преди 

медалите и купите. Случи се нещо 

безпрецедентно, бяха отложени 

стотици спортни събития, в това 

число и Европейското първенство 

по футбол и Олимиадата, които 

бяха планирани за лятото на 2020 г. 

Има различни фактори, които оказ-

ват влияние на психологическото 

благополучие като например спорт-

ната идентичност и редовното 

участиие в състезания. Целта на 

статията е да изведем основните 

проблемни фактори и области при 

спортистите, които се влияят не-

гативно от последствията на ко-

вид пандемията и съпътстващите 

я ограничения.

Проведени са много проучвания 

за психологическите последствия 

сред хората по време на пандемия 

(9), но в същото време е отделено 

изключително малко внимание на 

специфични групи като спортисти-

те (17, 12). В някои изследвания се 

стига до заключението, че психич-

ното здраве на спортистите се 

повлиява по начин сходен на този 

с останалите хора (7,  14, 12). От 

друга страна откриваме и изслед-

вания, според които спортът се 

оказва среда с предпазващ ефект 

по отношение на психичното здра-

ве. Пример за това е публикация, 

в която се сравняват спортистки 

с жени с други професии (1). Заклю-

чението на публикацията е, че при 

спортистките тревожността и 

депресията се срещат по-рядко, 

отколкото при останалите.

Също така има редица допуска-

ния, че всъщност към менталното 

здраве на елитните спортисти 

няма достатъчно внимание, те не 

са изследвани в достатъчна степен 

поради това, че всички ги възприе-

мат като изключително устойчиви 

и неподдаващи се на проблеми (14).

При много спортисти са нали-

це симптоми на влошено психично 

здраве като дистрес, бърнаут, де-

пресия или нарушен сън, негативни 

мисли и чувства и употреба на ме-

дикаменти (7).

Друг много съществен момент 
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и причина за стрес и негативни 

преживявания при спортистите е 

невъзможността да практикуват 

професията си и свързаната с това 

криза на идентичността. Иденти-

фикацията с ролята на спортист 

е изключително важна. Тази роля 

всъщност се потвърждава от дру-

гите, от социалната среда на спор-

тиста и е важен момент, свързан 

с мотивацията и нивото на вложе-

ни усилия. Спортистите, които са 

с високо ниво на идентификация с 

ролята си, са много по-склонни да 

тренират редовно, да поддържат 

екипировката си в ред и да спазват 

подходящ режим. Следователно, 

когато състезателите нямат въз-

можност да практикуват професи-

ята си, те понижават нивото си на 

идентификация със спорта (18, 2). 

Този феномен е характерен пове-

че за младите, които дори могат 

да спрат с тренировките. Всич-

ко това поставя идентичността 

като един от критичните факто-

ри, които трябва да бъдат осмис-

ляни по време на пандемията от 

ковид. 

В тази връзка е логично да пред-

положим, че в последната една го-

дина се реализираха изследвания, 

които се опитват да установят 

психологическото състояние на 

спортистите (4;  10, 12). Както 

може да допуснем, подобни изслед-

вания са все още малко.

Повечето изследвания от 2020 

година досега показват, че има раз-

лика между индивидуалните и колек-

тивните спортове в техния от-

говор на пандемията. На следащо 

място данните показват, че спорт-

ната идентичност е в пряка връзка 

с психологическия дистрес.

Спортистите от индивидуал-

ните спортове са с по-голям риск 

от несправяне с обстоятелствата 

около локдауните в сравнение с хо-

рата от колективните спортове 

(16, 13). Например индивидуалните 

спортисти обясняват неуспехите 

си много повече със собствените 

си действия, отколкото колектив-

ните, където има дифузия на отго-

ворността (11).

Без съмнение последствията от 

пандемията, последващото ограни-

чаване и мерките носят след себе 

си редица комплексни и разнопосоч-

ни следствия и едва ли е възможно 

да отразим всяко едно, но все пак 

можем да допуснем кои са водещи-

те и най-важните от психологиче-

ска гледна точка проблемни обла-

сти при спортистите:

1. Ограничение в преживяването 

на психосоциалната идентич-

ност. 

От социалнопсихологическа глед-

на точка това е основен мотив 

за практикуване на спортна 

дейност. Преживяването на ро-

лята, разбирането на това как-

во е да си състезател и потреб-

ността да подържаш тази роля 

са от водещо значение. В много 

големи периоди след началото 

на пандемията спортистите 

бяха в пълна невъзможност не 

само да се състезават, а и да 

тренират.

2. Понижаване на мотивацията 

поради липсата на яснота от-

носно провеждането на подго-

товката и състезанията. В Бъл-

гария след първия локдаун през 

пролетта на 2020 година се за-

почна тренировъчен процес, но 

без някаква ясна цел и насока за 

конкретни състезания. Изобщо 

не беше ясно какво ще се случва, 

а както после се разбра, беше 

отложена дори Олимпиадата. В 

такава ситуация е неминуемо 

понижаване на мотивацията, а 

като следствие влошена психи-

ческа надежност и устойчивост 

(15).

3. Липса на преживяване на психич-

но благополучие. Личностен кон-

структ, свързан с владеенето на 

социалната среда, автомност-

та на личността, удоволствие 

от постиженията в личен и 

професионален план. Преживява-

нето на психическо благополучие 

е високо при спортистите, кои-

то се чувстват успешни и реа-

лизирани. Тези, които установя-

ват и поддържат във времето 

удовлетворяващи отношения 

със заобикалящата ги социал-

на среда, преживяват повече и 

по-позитивни емоции и са по-ус-

тойчиви на стрес и напрежение. 

(3). Психичното благополучие 
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зависи от това колко ценни смя-

таме, че сме за другите, а това 

в спорта неминуемо е свързано с 

публиката и феновете.

4. Преживяване за безперспектив-

ност и несигурност относно 

бъдещето. Това само по себе си 

е депресивен симптом. За със-

тезателите, които през 2020 

преди игрите в Токио бяха на 

етап от кариерата си, в който 

са пред приключване с актив-

ния спорт, отлагането се ока-

за с още повече негативи. За 

всички останали отлагането 

на състезания объркваше по-

близката и далечната им перс-

пектива, а също така всичко 

това означаваше по-малки при-

ходи. И ако за спортистите 

от най-високото ниво в комер-

сиалните спортове това може 

и да не е жизненоважно, то за 

определена част от останали-

те означаваше и финансови за-

труднения.

5. Повишена тревожност в еже-

дневието, тренировките и 

състезанията. Когато един 

спортист не е достатъчно под-

готвен, е нормално и очаквано 

да е притеснен за представяне-

то си.

6. Загуба на увереност в способно-

стите и уменията. Липсата на 

тренировки и на състезания по-

ставя спортиста в ситуация да 

се съмнява възможно ли е да си 

върне предишното състояние.

7. Преживяване на цялостен дис-

трес от случващото се. Ситуа-

цията е изпитание за саморегу-

лативните умения на елитните 

спортисти по отношение на 

мислене, емоции и поведение 

(5).

8. Повишена здравна тревожност 

във връзка с евентуално заразя-

ване с вируса. Естествено и раз-

бираемо е да имат притеснение 

да не се разболеят или да зара-

зят свои близки.

9. Повишена тревожност от кон-

тузии. Загубата на кондиция по-

вишава притеснението за адап-

тационните възможности на 

организма и като резултат се 

повишава рискът от травми.

10. Поради дистанция, изолация и 

спазване на мерки – нарушена 

комуникация със съотборници и 

треньори. Стрес и притеснения 

при връщане към обичайното 

ежедневие след седмици на изо-

лация.

11. Употреба на ПАВ. Спортистите 

не са застраховани от употреба 

и дори зависимост, примерите 

в световния спорт са десетки, а 

сегашната ситуация предразпо-

лага към такива проблеми.

Очертаните и описани проблем-

ни области са опит за обобщение 

на най-важните области от психич-

ното функциониране на спортисти-

те и как пандемията и всички по-

следствия от нея оказват влияние 

върху тези области. Без съмнение 

предизвикателството пред спорт-

ните психолози, които работят 

със състезателите и треньори-

те, е голямо и всъщност тяхната 

роля стана още по-важна в ситуа-

ция като настоящата. Също така 

трябва да е ясно, че това, което се 

случва, е ново и за психолозите и е 

необходимо време, изследователска 

и практическа работа, за да се от-

говори на възникналите предизвика-

телства. В перспектива би било до-

бре да се имат предвид описаните 

психични явления и да се насочат 

усилията към справянето с тях. 
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: Kонсервативното лечение, оперативното лечение, фрактури на ключицата.
KEY WORDS: Conservative treatment, surgical treatment, clavicle fracture.

Лечение на фрактурите на 

клавикулата

РЕЗЮМЕ

Консервативното лечение при фрактури на ключицата е предпо-
читан метод от десетилетия. То обаче крие рискове като огра-
ничения във функцията на крайника, козметични дефекти и дори 
образуването на псевдоартроза. През последните години се наблю-
дава промяна в подхода към лечението заради по-добрите клинич-
ни и функционални показатели след оперативно лечение. Днес то 
е предпочитан метод злечение при по-млади и активни индивиди 
особено с фрактура на средната и латералната трета. Изборът 
на адекватно лечение трябва да е строго индивидуално и специфич-
но спрямо всеки индивид. 

SUMMARY

Clavicle fracture treatment

Conservative clavicle fracture treatment has been the preferred method 
for decades. However, it hides a number of risks, such as restricted limb 
functioning, cosmetic defects, and even formation of pseudoarthrosis. In 
recent years, there has been a shift away from this method because of 
other approaches that offer better clinical and functional indications post 
surgically. Today, these new approaches are preferable in younger and 
more active individuals and particularly in patients who have experienced 
a fracture in the middle and the lateral third of the clavicle. Selecting 
adequate clavicle fracture treatment is strictly individual and specific to 
each patient. 

Проф. д-р Пламен 

Кинов

Д-р Илиян 

Ничев

CПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Клавикулата е костта в човеш-

кото тяло с най-голям потенциал 

за зарастване. Често се предпри-

ема консервативно лечение с имо-

билизация и медикаментозна те-

рапия. Оперативното лечение от 

друга страна се налага в много ус-

ложнени случаи и показва по-добри 

функционални резултати заедно с 

по-кратък срок на възстановяване. 

Целта на обзорната статия е да се 

сравнят оперативното и консерва-

тивното лечение при фрактури на 

ключицата. 

Фрактурите на клавикулата са 

често срещани, според някои източ-

ници до 10% от всички счупвания. 

Докато повечето фрактури могат 

да се лекуват консервативно, то 

трудно зарастващите или силно 

разместени фрактури се трети-

рат оперативно. Фрактурите на 

клавикулата се срещат предимно 

при спортните травми. Около 87% 

от случаите на фрактура на ключи-

цата са от падане, и то настрани с 

директен удар в раменната става 

(Bently, Tetall, 2021). Наричат се още 

фракурата на скиора, тъй като 

друг механизъм на травмата е па-

дането настрани и посрещането 

на земята с обтегната мишница. 

Директните удари отпред при по-

контактните спортове също не са 

рядкост в етиологията. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
 

Това е най-честата фрактура в 

детска възраст. Около две трети 

от фрактурите при възрастни са 

при мъже. Поради повърхностното 

разположение на ключицата, тя е 

предразположена към фрактури и 

от директен удар. (фиг. 1)

Средната трета е най-честа-

та локализация, тъй като кост-

ният обем е най-малък там. Фрак-

турите на клавикулата крият и 

сериозен риск за увреда на васку-

ларни и неврологични структури, 

но тя е изключително рядка. Над 

първото ребро минава артерия 

субклавиа, а зад средата част на 

клавикулата минава и трасето на 

брахиалния плексус. Тук се крият 

и част от рисковете при опера-

тивна намеса.

ФРАКТУРИ НА КЛАВИКУЛАТА – 
ЛЕЧЕНИЕ

Поради високата честота на 

фрактурите на ключицата лече-

нието и до днес е дискутабилен 

въпрос. То трябва да отговаря на 

няколко изисквания: 

 Техниката да е проста и безо-

пасна

 Да причинява малко оплаквания

 Периодът на лечение да е кра-

тък

СъавтоСъавтори: К. Каикчиян, Н. Петрова, Р. Симеонов

Фиг. 1
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 След срастване да не се устано-

вява деформация или нарушава-

не на функцията.

Още от времето на Хипократ се 

знае, че фрактурите се наместват 

трудно и репозицията се задържа 

още по-трудно. Поглед назад към 

историята показва, че тези фрак-

тури обикновено консолидират, 

независимо от избрания метод за 

лечение, като при повечето паци-

енти се установява остатъчна де-

формация, скъсяване на клавикулата 

и козметична неудовлетвореност, 

като рядко се наблюдава наруше-

ние във функцията. Несрастването 

е рядко, но сериозно усложнение. 

Други усложнения вследствие фрак-

турите на ключицата са съдова 

и нервна увреда, пневмо/хемото-

ракс. Усложнения, свързани с лечени-

ето, са инфекциите. 

В съвременната ортопедия ре-

шенето за метода на лечение се 

определя от класификацията на 

фрактурата. Известни са редица 

класификации, като най-значими 

са тези на Neer, Craig, AO. Основно 

фрактурите се делят на такива в 

медиалния край, средната трета и 

латералния край. Те от своя страна 

биват неразместени, разместени и 

раздробени. Фрактурите в медиал-

ния и латералния край биват допъл-

нително разделени на вътреставни 

и извънставни. При латералния край 

значение има и местоположението 

на фрактурата спрямо корако-клави-

куларния лигамент. Фрактурите мо-

гат да бъдат изолирани или част от 

политравма (фрактура на скапула, 

хумерус, гръден кош).

По-стари схващания гласят, че 

тези фрактури се лекуват консер-

вативно, като са познати над 200 

метода за лечение, включващи раз-

лични видове меки имобилизации, 

превръзки (Desault, Velpaux), осмор-

ка, триъгълна кърпа, Митела, гипсо-

ва имоблизация. Към консервативно 

лечение се пристъпва при случаи на 

неразместени или минимално раз-

местени фрактури. При тези случаи 

имобилизацията е по-скоро за утеха 

на пациента, като много подробно 

трябва да му бъде разяснен режимът, 

сроковете на лечение и усещанията, 

които ще има през този период.

По отношение на оперативно-

то лечение са известни също редица 

техники. При фрактурите в средна-

та трета с изразена дислокация или 

раздробяване, най-успешно се прила-

га кръвна репозиция и остеосинте-

за с плака (преконтурирани, рекон-

структивни, заключващи плаки и 

др). Описвани са техники с винтова 

фиксация, интрамедуларна и екстра-

медуларна фиксация с К-игли, фиксация 

със серклажи, но те рядко намират 

приложение поради по-голяма често-

та на усложнения. При фрактурите 

в латералния край се изполва т.нар. 

Hook – плака. 

В сравнение с по-старите съоб-

щения в литературата, където зла-

тен стандарт е неопоперативното 

лечение, към днешна дата наблюда-

ваме многократно по-добри резулта-

ти при оперативно лечение на фрак-

турите на клавикулата. 

ИНДИКАЦИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Консервативно
Индикациите са според локализаци-

ята и типа на фрактурата. Фракту-

рите в средната част на клавикулата 

са най-честите показани за консерва-

тивно лечение. Те са с висок потенци-

ал на зарастване, като литературата 

сочи, че едва 0,03 до 5,9% от всички 

подобни фрактури имат трудно за-

растване. Най-предпочитаното ле-

чение в случая е така наречената „ос-

морка“. Скорошни публикувани данни 

показват, че инцидентите на грешно 

зарастване при консервативно лекува-

ни пациенти могат да бъдат до 15%. 

Пациентите често се оплакват от 

нарушена функция на горния крайник, а 

не липсват и случаите на невроваску-

ларна увреда. 

Оперативно
При трудносрастващи, полифраг-

ментни или усложнени фрактури, 

придружени с дислокация, оператив-

ната намеса е показана. Докато при 

консервативното лечение има риск 

от функционални нарушения, то тук 

те са по-редки. Проучванията показ-

ват, че дори и при пациентите, при 

които се налага фиксацията да бъде 

премахната, те страдат от по-мал-

ко усложнения от неоперираните 

пациенти. Оперативната фиксация 

показва и по-добри функционални по-

казатели заедно със скъсен период на 

възтановяване, докато при консер-

вативноте лечение често се налага 

и по-дълъг период на рехабилитация. 

 В последните години хирургиче-

ското лечение е предпочитано при 

атлети в адолесцентна възраст. 

Особено когато имаме разместване 

на фрактурата по-голямо от 2 см, 

оперативното лечение гарантира 

по-добри функционални показатели и 

ранното връщане към спорта.

ДИСКУСИЯ ЗА ПОДБОР НА 
ПРАВИЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Най-честите усложнения при кон-

сервативното лечение са функционал-

ните. Особено при консервативното 

лечение на средната трета или така 

наречените диафизарни фрактури. До 

31% от пациентите имат функцио-

нални дефицити след консервативно 

лечение, включващи намален обем на 

движение, болка продължително вре-

ме след пълното зарастване, бърза 

умора и загуба на сила в горния край-

ник. Не е за пренебрегване и козметич-

ният дефект, който може да е крайно 

смущаващ за по-младите пациенти. 

Консервативно лечение при скъсяване 

на дължината на клавикулата повече 

от 9,7% от първоначалната и дължи-

на (според някои автори повече от 

2 см), води до сериозни функционални 

дефицити. При скъсяване, по-голямо 

от 15%, е възможно и развитието на 

псевдартроза.

Добре документирани са невро-

васкуларните увреди в областта на 

раменния пояс при консервативно-

то лечение на фрактури на клавику-

лата. Псевдоаневризмът, дълбока 

венозна тромбоза или TOS синдром 

(Thoracicoutletsyndrome) са само част 

от възможните компликации след 

натрупването на калус в областта. 

Консервативното лечение е по-пред-

почитано в днешно време в медиал-

ната трета на клавикулата поради 

възможни услонения и в случаите на 

неусложнени фрактури при по-въз-

растни пациенти. Възможността и 

от козметичен дефект трябва да се 

взима предвид.

Пример за успешно консерва-
тивно лечение с ортеза тип „Ос-
морка“.(фиг. 2)

Фиг. 2

Медиална фрактура Зарастване с обилен 

 калус след проведено 

 консервативно лечение с 

 имобилизация тип „осморка“.
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Лечението е успешно с минима-
лен функционален и козметичен де-
фицит. (фиг. 3)

Основните рискове, които 

оперативната намеса крие са са-

мите импланти и възможната 

инфекция. Усложнения, след кои-

то се налага ревизия, не са редки, 

като систематично проучване 

от 2012 г. показва, че до 67% от 

оперативните случаи може да се 

нуждаят от ревизия. Едва под 10% 

е шансът за възпаление, като по-

вечето от тях са повърхностни 

и се третират сравнително лес-

но. Невроваскуларни усложнения 

варират до 38%. Фрактури на 

медиалната трета са с най-голям 

шанс от васкуларни увреди пора-

ди прилежащи на периостеума 

тънкостенни съдове. Появата на 

псевдоаневризма на артериален 

съд се документира до 10 години 

след самата операция. Оператив-

ната намеса особено в медиална-

та част на клавикулата трябва да 

се извършва от опитен екип. 

Най-честите усложнения са свър-

зани със самите импланти – до 64%. 

Механичната повреда или тяхното 

разхлабване не са редки особено при 

по-динамични индивиди. Рефратури-

ране на клавикулата при екстракци-

ята на импланта се наблюдава при 

едва под 5% от случаите. A нерядко 

се налага и дебридмънт на самата 

остеосинтеза.

Лечение с “Hook” плака на фрак-
тура в латералната трета:

Възстановяването е с минимални 

функционални дефицити и дава мно-

го добър резултат. (фиг. 4)

Лечение на фрактура на сред-
ната трета с голямо скъсяване на 
клавикулата. 

Резултатите са отлични, без 

функционални дефицити, а козме-

тичните последствия са минимални. 

Отлична консолидация на фрагмен-

тите. (фиг. 5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От десетилетия насам консерва-

тивното лечение при фрактури на 

ключицата е бил предпочитаният ме-

тод. Системните проучвания в по-

следно време доведоха до промяна в 

парадигмата, като показаха, че опе-

ративното лечение дава многократ-

но по-добри функционални и клинични 

резултати. При млади атлети то е 

предпочитан начин на лечение, тъй 

като гарантира непосредственото 

връщане към спортната дейност и 

по-добри функционални и естетични 

резултати. Потенциалните рискове, 

които оперативното лечение крие, 

го правят по-малко предпочитан ме-

тод при възрастните и не толкова 

активни пациенти. Лечението тряб-

ва да бъде съобразено спрямо локали-

зацията на фрактурата, възрастта 

и нивото на активност на индивида 

и да бъде строго индивидуално.
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УВОД

Около 6% от населението 

имат епизоди на болка в областа 

на ахилесовото сухожилие през 

целия си живот. От тях около 

20-25% са в зоната на залавното 

място на сухожилието. Патологи-

ята включва възпалителни заболя-

вания на меките тъкани и костни 

промени. Основните оплаквания 

включват болка при физическо на-

товарване, оток и скованост, ко-

ято се усилва след период на про-

дължително обездвижване. Това 

ограничава както ежедневните, 

така и спортните дейности на 

пациентите.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Една от „ахилесовите пети“ 

на патологията на ахилесовото 

сухожилие (АС) е самата термино-

логия. През годините тя е търпя-

ла много промени, което води до 

проблеми в изготвянето на кла-

сификация. Първите такива да-

тират от 1976 г. ( Perugia et al.), 

като чак през 1992-ра ахилесовата 

патология се разделя на инсерци-

онна и неинсерционна. В последни-

те години се налага разделянето 

на патологията в инсерционната 

област на АС на 3 групи:

 Инсерционна ахилесова тен-

динопати. Локализирана в 

инсерцията на АС в петната 

кост. Характеризира се с нали-

чието на остеофити или кал-

цификати в дисталната част 

на сухожилието (до 2 см прок-

симално от инсерцията).

 Ретрокалканеарен бурсит. 

Възпаление на бурсата, локали-

зирана между предната част 

на АС и задно-горната част на 

калканеуса. На рентгенография 

обикновено се установява зад-

но-горно калканеарно промини-

ране (Хаглунд деформация). В 

редки случаи бурсата може да 

се възпали първично или вслед-

ствие от инфекциозен агент.

 Суперфициален калканеарен 

бурсит. Възпаление на бурса-

та, локализирана между зад-

ната част на АС и кожата. 

Обикновено се причиняват от 

твърди, неудобни обувки. Спе-

цифичното в случая е, че това 

състояние може да не ангажи-

ра АС.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Инсерционната патология на 

АС е на второ място с честота 

20-25%. На първо място се нареж-

да патологията на средната част 

с честота 55-60% и на последно - 

заболяванията на проксималната 

част (10-20%). Най-често се сре-

ща при млади атлети, практику-

ващи спортове с продължител-

но натоварване (напр. бягане на 

дълги разстояния) и активни хора 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ахилесовото сухожилие, патология, лечение.
KEY WORDS: Achilles tendon, pathology, treatment.

Инсерционна патология на 

ахилесовото сухожилие

РЕЗЮМЕ

Инсерционната патология на ахилесовото сухожилие е често сре-
щана сред спортисти и активни хора над 50 г. Пациентите се 
оплакват от болка, оток и скованост в лезенната става. Причи-
ните могат да бъдат мекотъканни увреди в областта или костни 
изменения на калканеуса. Лечението е различно и зависи от типа 
увреда и функционалните изисквания на пациента. В този доклад са 
посочени предпочитаните методи на консервативно и оперативно 
лечение.

SUMMARY

Insertional of the achilles tendon

The insertional pathology of the achilles tendon is a common condition 
in young athletes as well as active people over the age of 50. The main 
complaints are pain, swelling and stiffness in the ankle joint. The cause 
can be either inflammatory or degenerative conditions of the soft tissues 
or bone deformities of the calcaneus. The treatment is different and 
depends on the type of the damage and the functional preferences of 
the patient. In this medical report we discuss the main conservative and 
operative methods of treatment.
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над 50 г. възраст.

ЕТИОЛОГИЯ 

Рискови фактори за развитие-

то на инсерционна патология са:

 Напреднала възраст

 Системни възпалителни забо-

лявания и продължителна упо-

треба на кортикостероиди

 Анатомични особености на 

петната кост

 Увеличено натоварване 

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Основните оплаквания при ин-

серцонната патология на АС са бол-

ка, предизвикана от физическо на-

товарване, оток и скованост, след 

продължително време на почивка. 

На клиничен преглед се установява 

зачервяване и уплътняване в об-

ластта, както и палпаторна бол-

ка в зоната на увредата. Оплаква-

нията се появяват при различни 

активности в зависимост от 

локализацията на патологията. 

Засилена дорзифлексия обостря 

болката при ретрокалканеарен 

бурсит. Притискането на петата 

от стегнати обувки обикновено е 

причина за оплаквания при наличи-

ето на остеофити в инсерцията 

на АС.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Образната диагностика цели 

да открие причината за оплаква-

нията на пациента. На профилна 

рентгенография може да се уста-

нови наличието на калканеарен 

остеофит в инсерцията на АС 

или Хаглунд деформация на задно-

горния ръб на петната кост (фиг. 

1). Ехографско изследване или ЯМР 

дават данни за налични дегенера-

тивни изменения на сухожилието, 

бурсити и паретендинити (фиг. 

2). Белези за тендинопатия неви-

наги се съпътстват с клинична 

проява. Трябва да се спомене, че 

комбинацията от снемането на 

подробна анамнеза, насочено кли-

нично тестуване и образна диаг-

ностика са от основна важност 

за определяне на причината за 

оплакванията, тъй като невинаги 

налични абнормалности в облас-

тта могат да доведат до клинич-

ни оплаквания.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на инсерционната 

патология на АС включва набор 

от консервативни и оперативни 

методи. 

Консервативната терапия 

включва физиотерапия и медика-

ментозно лечение. Класическият 

физиотерапевтичен подход се със-

тои от ексцентрични движения 

(спускане на петата под стъпа-

ло), както и пасивна дорзифлексия. 

Убедителни данни съществуват 

за ползата от shockwave терапия 

по данни на Rompe et al., като ос-

новен недостатък на терапията 

е дискомфортът на пациентите 

по време на процедурата.

Медикаментозната терапия 

включва приложението на НСПВС. 

Инжекционното приложение на 

кортикостероиди е ограничено 

поради опасността от дегенера-

тивни промени на АС. Приложе-

нието на PRP е с променливи ре-

зултати, като Monto съобщава 

за 96% подобрение при 2-годишно 

проследяване на 30 пациенти, а 

други 2 проучвания представят 

съответно 57% и 60% подобрява-

не на оплакванията след 6-месеч-

но проследяване.

Минималното време за кон-

сервативно лечение с ексцен-

трични движения е 4-6 месеца, а 

с shockwave терапия - 3-4 месеца. 

Ако след изминаването на този 

период пациентът не се повлиява 

от терапията, се дава съвет за 

оперативно лечение.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Оперативнто лечение включва 

открита техника и артроскопска 

такава. Има различни варианти 

на открита операция в зависи-

мост от достъпа и типа интер-

венция. С тази техника може да 

се премахват дегенеративни час-

ти от ахилесовото сухожилие, 

остеофити от задната част на 

калканеуса или Хеглунд деформа-

ция на петната кост. Най-често 

използваният достъп е срединен 

лонгитудинален. Предимствата 

са добрата визуализация на всички 

структури, както и минималната 

увреда на съдове и намален риск 

за n.suralis в сравнение с латерал-

ния достъп. Оперативното лече-

ние често изисква дезинсериране 

на АС, като Kolodjiej публикува 

доклад, според който до 50% от 

сухожилието могат да бъдат де-

зинсерирани без риск. За по-големи 

дезинсерции се препоръчва реин-

серция с костни анкъри. (Фиг 3). 

Поради обема на дезинсерцията, 

необходима за премахването му, 

се налага поставянето на костен 

анкър за реинсерция на сухожили-

ето.)

Leitze публикува доклад, в кой-

то сравнява пациенти, лекувани 

артроскопски и такива с откри-

та операция. Резултатите со-

чат, че артроскопското лечение 

води до висока удовлетвореност 

на пациентите и значително по-

нисък процент постоперативни 

усложнения. Отбелязва се обаче, 

че артроскопската техника е ли-

митираща и неефективна при 

остеофити и дегенеративни 

промени на АС. Това налага ней-

ното използване предимно при 

случайте на Хаглунд деформация 

в горно-задния отдел на петната 

кост с 87-95% удовлетвореност 

сред оперираните с такава.(Фиг 

4). Артроскопски се премахва по-

следният и се извършва калканео-

пластика)

McGarvey et al. докладват за 

положителен ефект от аугмен-

тация със сухожилието на flexor 

hallucis longus (FHL) при пациенти 

над 50 г. с дегенеративни промени 

в сухожилието.

Постоперативните усложне-

ния могат да включват забавено 

зарастване на оперативната рана, 

постоперативен дискомфорт, хи-

пертрофия на раневия цикатрикс, 

руптура на сухожилието, дълбока 

венозна тромбоза, инфекция, нев-
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ропатия. При проучване, включ-

ващо 397 пациенти, усложнения се 

наблюдават при 4,3% от тези, ле-

кувани с открита хирургия, и 0.7% 

от артроскопски лекуваните.

Ранните етапи на постопера-

тивната рехабилитация целят ми-

нимализиране на болката, отока и 

безпроблемното зарастване на опе-

ративната рана. Имобилизацията на 

крайника зависи от типа на извърше-

ната операция и обема на дезинсер-

ция на АС. Късните етапи на реха-

билитация включват упражнения за 

обем движения и сила. Прогресията 

на натоварването зависи от типа 

операция, състоянието на сухожили-

ето и колаборацията на пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инсерционната тендинопатия 

на АС представлява 25% от пато-

логията на сухожилието. Тя включва 

различни патологии в областта на за-

лавното място, които налагат ком-

плексно мултидисциплинарно лечение. 

Това води до липсата на метод, кой-

то може да се определи като „златен 

стандарт“ за лечение.
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Мускулно съкращение и 

транспорт на глюкоза

РЕЗЮМЕ

Основните физиологични стимули, които активират транспорта 
на глюкоза в скелетните мускули чрез транслокация на GLUT4, са 
инсулинът и физическите упражнения. Физическата активност 
увеличава усвояването на глюкоза с ~50 пъти, за да отговори на 
повишените енергийни нужди на мускулите. Инсулинът и упраж-
ненията, които не използват идентични сигнални пътища, имат 
различни вътреклетъчни "складове" на GLUT4. Единият се стимули-
ра от инсулин, а другият се стимулира от упражнения. Основният 
фактор за стимулираното от контракции увеличение на транс-
порта на глюкоза е AMPK, която фосфорилира TBC1D1. Разгледана 
е ролята на калций, SERCA, NO, гликоген и др. в усвояването на 
глюкоза по време на тренировка.

SUMMARY

Muscle contraction and glucose transport

The major physiological stimuli that activate skeletal muscle glucose 
transport by GLUT4 translocation are insulin and exercise. Physical activity  
increases glucose uptake by ~50-fold to meet the increased energy 
demands of muscle. Insulin and exercise, that do not share identical 
signaling pathways, have different intracellular "pools" of GLUT4. One 
is stimulated by insulin and another one is stimulated by exercise. The 
main player for the contraction-stimulated increase in glucose transport 
is AMPK, which is important for TBC1D1 phosphorylation. The roles 
exerted by calcium, SERCA, NO, glycogen etc. in the glucose uptake 
during exercise are emphasized.

Акад. Ваньо 

Митев, дбн

Доц. Ива 

Митева

УВОД

Основните физиологични сти-

мули, които активират глюкозния 

транспорт в скелетните мускули, са 

инсулинът и физическите упражне-

ния. Физическата активност увели-

чава усвояването на глюкоза с около 

50 пъти, за да отговори на повише-

ните енергийни нужди на мускулите. 

За огромната сложност на сигнална-

та мрежа, инициирана от мускулно-

то съкращение, говори фактът, че 

около 1000 фосфорилирани места се 

регулират от мускулните упражне-

ния в хора (5).

Отдавна е известно, че мускул-

ното съкращение стимулира транс-

порта на глюкоза по инсулино-незави-

сим път. Преди повече от 130 г. M. 

Chauveau и M. Kaufmann наблюдават 

усвояване на глюкозата след кон-

тракции на скелетна мускулатура 

при измервания на артериовенозни 

глюкозни различия в мускули на челю-

сти на кон по време на дъвчене (6).

Молекулните механизми на този 

феномен се разплитат следствие 

на интензивна изследователска дей-

ност, въпреки оставащите все още 

многобройни въпроси за получаване 

на пълната картина на този процес. 

Важността за това произлиза от 

факта, че този медико-биологичен 

проблем е в тясна връзка с борбата 

за справяне с диабета и неговите по-

следици. Интензивни епидемиологич-

ни доказателства демонстрират, че 

дълготрайното физическо натовар-

ване значително намалява риска от 

развитието на не-инсулин зависим 

(тип II) захарен диабет (9).

По време на почивка инсулинът е 

най-важен за преноса на глюкозата в 

мускулите. По време на упражнения 

кръвният приток в скелетните мус-

кули може да нарасне до 20 пъти от 

състояние на покой до интензивни 

упражнения. Това е стимул за разши-

ряване на кръвоносните съдове, от-

говарящи за оросяването им, целящо 

увеличаване на наличната площ за 

транспорт на глюкоза.

По време на мускулното съкраще-

ние циркулиращите нива на инсулина 

претърпяват значителни промени, 

в някои случаи даже намаляват. По 

такъв начин мускулните съкращения 

и циркулиращите нива на инсулин 

действат синергично в генериране-

то на сигнали, водещи до транслока-

ция на GLUT4 до мембраната на сар-

колемата и t-тубулите, увеличавайки 

транспорта на глюкоза.

Количеството на GLUT4 в сарко-

лемата и t-тубулите се повлиява от 

екзоцитозните и ендоцитозните 

процеси на GSVs. Инсулинът увелича-

ва количеството на GLUT4 в мускул-

ната мембрана чрез стимулиране на 

екзоцитозата на GSVs. Мускулното 

съкращение води до активирането 

на AMPK, стимулиране на екзоцито-

зата, инхибиране на ендоцитозата 

на GSVs, а освен това стимулиране и 

на експресията на GLUT4! Този фено-

мен обяснява аддитивния ефект на 

упражненията върху действието на 

инсулина при транспорта на глюкоза 

в мускулите.

Има два вътреклетъчни склада на 

GLUT4, единият реагиращ на инсулин, 

другият – на мускулните контрак-
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ции. Контрактилният склад е разли-

чен от този на инсулина, състоящ се 

главно от трансферин рецептор по-

зитивни структури. Наличието на 

два склада GLUT4 е една от причини-

те за адитивния ефект на инсулина 

и мускулното съкращение при транс-

порта на глюкоза.

1. Механизми на физическите 
упражнения върху транспорта на 
глюкоза 

Физическите упражнения имат 

многобройни благоприятни ефек-

ти върху организма и в частност 

скелетните мускули, включително 

увеличена експресия на GLUT4. Уве-

личеният брой на мускулните GLUT4 

в тренирани индивиди допринася 

за повишена чувствителност на 

стимулирания от инсулин пренос на 

глюкоза. Глюкозният транспорт в 

мускули зависи не само от бързата 

транслокация на GLUT4, но и от уве-

личената експресия на GLUT4 в след-

ствие на упражненията. 

Усвояването на глюкоза от съкра-

щаващи се мускули става чрез улеснена 

дифузия, зависима от присъствието 

на GLUT4 на клетъчната повърхност 

и дифузионен градиент за глюкоза. 

Регулацията на този процес става на 

три места: 1) доставяне на глюкоза 2) 

транспорт на глюкоза и 3) метаболи-

зъм на глюкозата (1).

1.1 Влияние на различни фактори вър-

ху стимулирания от мускулното съкра-

щение транспорт на глюкоза

Упражненията и инсулинът из-

ползват различни сигнални пътища, 

водещи до активирането на транс-

порта на глюкоза (фиг. 1). Индуци-

раният от мускулното съкращение 

транспорт на глюкоза включва ре-

дица сигнални молекули като AMPK, 

Ca2+ и NOS в началото на сигналната 

каскада, както и Rab-GTPases, SNARE 

протеините и цитоскелетни компо-

ненти в крайната част. 

1.2 Роля на Ca2+

Независимата роля на Ca2+ в 

транспорта на глюкоза е силно пре-

увеличена и се свежда до вторичен 

ефект: причинява мускулна контрак-

ция и активирайки SERCA (Sarco/

Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase) 

помпите причинява метаболитен 

стрес и активиране на AMPK, което 

стимулира транспорта на глюкоза. 

Освен това, Ca2+/калмодулиновият 

комплекс активира CaMKII, която 

играе важна роля в експресията на 

GLUT4. Кофеинът, чрез стимули-

ране на Ca2+ йонни помпи от сар-

коплазмения ретикулум увеличава 

употребата на АТР, което води до 

активиране на AMPK и транслокация 

на GLUT4 до плазмената мембрана. 

Следователно повлиява увеличеното 

усвояване на глюкозата чрез активи-

ране на AMPK. Стимулираният чрез 

контракция транспорт на глюкоза в 

мускулите се контролира от AMPK и 

механичен стрес, но не от освобо-

дения от саркоплазмения ретикулум 

Ca2+ (3).

1.3 MAPK 

MAP киназите ERK1 и ERK2, p38, и 

JNK се активират по време на мус-

кулни упражнения, но само p38 MAPK 

участва в регулация на експресията 

на GLUT4. 

1.4 Актинов цитоскелет. 

Регулацията на компоненти от 

актиновия цитоскелет е важна за 

индуцирания от контракции транс-

порт на глюкоза. В този процес цен-

трална роля играе малкият G-про-

теин Rac1 от семейството на Rho 

GTPase. 

1.5 Азотен оксид 
Смята се, че азотният оксид 

(NO), който се отделя от съкраща-

ващи се скелетни мускули in vitro, 

стимулира транспорта на глюкоза. 

Синтазата на азотния окис (Nitric 

Oxide Synthase-NOS) е експресирана 

в скелетни мускули и активността 

й както и продукцията на NO са 

увеличени по време на упражнения. 

Ефектът обаче на NOS  изглежда е 

лимитиран само за бързо-съкращава-

щите се мускули. 

1.6 Други фактори

Каликреинът, който катализи-

ра продукцията на брадикинина и 

е потенциален стимулатор на NOS 

също участва в стимулирания от 

контракции транспорт на глюкоза в 

скелетните мускули. 

Съкращаващите се мускули сек-

ретират   аденозин и чрез аденози-

новия рецептор се стимулира синер-

гично транспортът на глюкоза. 

Интересна е ролята на стиму-

лираната от мускулното съкраще-

ние гликогенолиза. Предполага се, че 

транспортните молекули са асоци-

ирани с гликогенови частици в муску-

лите и че хидролизата на гликогена 

освобождава GLUT4 и това води до 

транслокацията им до плазмената 

мембрана. Това е логично, като се 

има предвид, че мускулното съкраще-

ние се нуждае от голямо количество 

глюкоза за синтез на АТР, която идва 

вeднъж от гликогенолизата и втори 

път от увеличения транспорт през 

плазмената мембрана.

1.7 Аденозин монофосфат киназа

Аденозин монофосфат киназата 

(AMPK) принадлежи към семейство-

то на AMPK-свързаните кинази, всич-

ки от които се активират от LKB1. 

Тя е ключова киназа в регулацията 

на множество процеси. От експре-

сираните в скелетни мускули само 

SNARK/NUAK2 е активирана от мус-

кулни контракции и участва в меди-

ирането на транспорта на глюкоза, 

стимулиран от контракции.

Свързването на AMP за 

γ-субединицата може да стимулира 

AMPK алостерично, но това е с уме-

рен ефект (<10-пъти). По-важно е, че 

свързването на AMP води до увели-

чено фосфорилиране на AMPK на T172 

на α−субединицата, което увелича-

ва активността на AMPK повече от 

100 пъти. Увеличеното фосфорили-

ране на AMPK се дължи на инхибира-

не на AMPK фосфатазите от AMP и 

ADP. Главният активатор на AMPK, 

LKB-1, е конститутивно активен в 

мускули. 

Бокс 1 LKB1 и AMPK
Серин/треонин киназа 11 

(STK11), така също известна 

като LKB1 (Liver Kinase B1) или 

Renal carcinoma antigen NY-REN-

19 е протеин киназа, кодирана 

в човек от STK11 гена. Човешки-

ят тумор-супресор LKB1 пряко 

фосфорилира и активира AMPK, 

която е централен метаболи-

тен сензор в клетката.

AMPK e хетеротримерен 

ензим, съставен от катали-

тична α-субединица, регула-

торни  β- и γ-субединици. α- и 

β-субединиците имат по две 

изоформи (α1; α2 и β1; β2), до-

като γ-субединицата има три 

изоформи (γ1, γ2 и γ3).
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1. 8. Малки G-протеини

В адипоцитни GSVs бяха уста-

новени Rab2A, Rab8A, Rab10, Rab11 и 

Rab14. За тях се установи, че са in 

vitro субстрати както за TBC1D4/

AS160, така и за TBC1D1.

В много изследвания се описват 

G-протеин активиращи каскади в 

контрола на везикуларния трафик в 

бозайници и дрожди: TC10 до Rab5, 

Rab11 до Rab8, Rab5 до Rab7, Ras до 

RalA и др.

Rac1 има критична роля в стиму-

лирания от мускулното съкращение 

транспорт на глюкоза. Има данни, 

че AMPK може да употребява сигнал-

ната каскада на Rac1 за стимулиране 

на транспорта на глюкоза в мускул-

ни клетки. За това говори важната 

роля на специфичния GEF за Rac1 - 

Tiam-1, в metformin/AMPK стимулира-

ния транспорт на глюкоза в мускулни 

клетки. Rac1 и AMPK участват заед-

но в транспорта на глюкоза индуци-

ран от ex vivo мускулни контракции, 

но по време на субмаксимални нато-

варвания само Rac1, но не и α2 AMPK, 

регулира усвояването на глюкозата в 

мускулите in vivo.

Канабидиолът (cannabidiol - CBD), 

чрез дезактивирането на Rab-GAP 

функцията на TBC1D4/AS160 може 

да индуцира транспорт на глюкоза. 

Засега не е известно дали това важи 

и за TBC1D1. Откритият през 1940г. 

канабидиол е един от 113 идентифи-

цирани канабиноиди в канабисовите 

растения и представлява до 40% от 

екстракта на растението. Изслед-

вания в животни показват положи-

телен ефект върху протичането на 

диабета, но засега това не е дока-

зано за хора. CBD изглежда намалява 

ключов компонент при диабет тип 

2 - възпалението. За ефектите на 

CBD върху хора текат интензивни 

проучвания.

2. Молекулни механизми на сти-
мулирания от мускулното съкраще-
ние транспорт на глюкоза

2.1 Молекулна регулация на експреси-

ята на GLUT4 в скелетни мускули

И инсулинът, и мускулното съ-

кращение предизвикват трансло-

кация и инсерция на складираните 

във вътреклетъчни везикули GLUT4 

в плазмената мембрана. Сигналните 

пътища, водещи до GLUT4 трансло-

кацията, обаче са различни. Инсули-

новият път включва IR/IRS/PI3K/Akt, 

докато при мускулни упражнения има 

сборен ефект от стимулиране на 

AMPK (AMP-activated Protein Kinase) и 

увеличени нива на цитозолния Ca2+. 

Въпреки че AMPK може да фосфо-

рилира както AS160 така и TBC1D1, 

S237 AMPK място е намерено само в 

TBC1D1.

Редовните упражнения водят до 

увеличен капацитет на инсулин- и 

зависимия от контракции транс-

порт на глюкоза. След упражнения 

се подобрява чувствителността 

на скелетните мускули към инсулин. 

Това е, защото основната реакция 

на скелетните мускули в отговор на 

упражненията е увеличеното количе-

ство на GLUT4.

Ключовите сигнални каскади, ре-

гулиращи експресията на GLUT4, са 

тези на AMPK и CaMKII. Те регули-

рат експресията на GLUT4 чрез оста 

HDAC4/5-MEF2 и взаимодействията 

MEF2-GEF водещи до ядрен износ на 

HDAC4/5, което индуцира хипераце-

тилиране на хистоните на промо-

тора на GLUT4 и увеличават експре-

сията на GLUT4 (фиг. 2).

Бокс 2 Хистон деацилаза 4 и 
MEF2
Хистон деацилаза 4 (Histone 

Deacetylase 4 - HDAC4) се свърз-

ва и инхибира критичния за 

транскрипцията в мускули 

транскрипционен фактор MEF2 

(Myocyte Enhancer Factor-2). 

HDAC4 е критичен модулатор 

на зависимата от MEF2 генна 

експресия в отговор на неврал-

на активност.

MEF2 домейнът е свързващо мяс-

то за семейството транскрипцион-

ни фактори MEF2 (Myocyte Enhancer 

Factor 2). Този домейн е необходим, 

но не и достатъчен за експресията 

на GLUT4. MEF2A и MEF2D изоформи-

те се свързват за GLUT4-MEF2 домей-

на и MEF2A-MEF2D хетеродимерът 

участва в хормоналната регулация 

на гена за GLUT4.

Транскрипционните репресори 

от клас II хистон деацилази (HDAC) 

потискат експресията на гена за 

GLUT4, блокирайки MEF2 домейна. 

Тези ензими участват в поддържа-

не на баланса ацетилиране/деаци-

лиране на ключови остатъци на 

хистоните, асоциирани с хромати-

на. Ацетилирането на тези оста-

тъци позволява по-голям достъп на 

ключови фактори до промоторни 

области, водещо до активиране на 

транскрипцията. 

В гризачи бе демонстрирано, 

че клас IIa HDACs (изоформи 4, 5, 7 

и 9), играят ключова роля в опре-

делянето на мускулния фенотип. Те 

се регулират чрез фосфорилиране, 

което води до ядрения им експорт 

и разграждане в протеазомите. 

По тъкъв начин репресивните им 

функции върху транскрипцията на 

GLUT4 гена отпада. Експресията на 

HDACs 4, 5 и 7 е по-ниска в мускули 

тип I, което е важно за по-високия 

им окислителен капацитет и екс-

пресия на GLUT4. Ключови кинази, 

които фосфорилират клас II HDACs, 

са CaMK и AMPK. Третирането с 

кофеин на C2C12 миоцити води до 

намаляне на ядрените HDAC5, хипе-

рацилиране на хистон H3 близо до 

свързващото място за MEF2 в про-

мотора на GLUT4 и увеличено свърз-

ване на MEF2A за гена на GLUT4.

AMPK е основен сензор, реагиращ 

на упражненията и киназа на транскри-

пционите репресори клас II. Редовни-

те физически упражнения значително 

увеличават транскрипцията на GLUT4 

чрез инактивиране на HDAC4/5 в ске-

летни мускули. Аеробните упражнения 

регулират активността на HDAC4/5 

по AMPKα2-зависим начин. Освен това 

AMPK фосфорилира HDAC5, която 

е експортирана от ядрото и това 

води до активиране на MEF2 и на GEF 

(GLUT4 Enhancer Factor), както и тях-

ното комбиниране. Тези два транскри-

пционни фактори са съществени за 

регулацията на експресията на GLUT4 

в скелетни мускули. По такъв начин 

активната AMPK, от една страна, 

стимулира транслокацията на GLUT4 

до плазмената мембрана, а, от друга, 

стимулира експресията на нови моле-

кули GLUT-4 (фиг. 2).

2.2 AMPK като енергетичен сензор 

в клетката

Физическата активност стиму-

лира транслокацията на GLUT4 към 

плазмената мембрана в скелетната 

мускулатура. Мускулните контрак-

ции активират AMPK, която е от-

говорна за транслокацията на съдър-

жащите GLUT везикули, отговарящи 

на физически упражнения, за осигуря-

ване на транспорт на глюкоза за за-

доволяване на нарастващите енер-

гийни нужди скелетните мускули по 

време на упражнения.

Съкращението на скелетната 

мускулатура изисква ATP и Ca2+. За 

набавяне на ATP мускулът разчита 

няколко секунди на аеробно окис-

ление на глюкозата и запасите от 

креатин фосфат. След това обаче 
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единственият източник на АТР ос-

тава малко продуктивната анаероб-

на гликолиза (2 ATP анаеробен добив 

срещу 38 ATP при аеробен), изисква-

ща голямо количество глюкоза, про-

изхождащо от запасите на гликоген. 

В хора главното количество гликоген 

е складилано в скелетните мускули - 

0.9% (∼400-500g) и черния дроб – 4% 

(∼100 g). При физическо натоварване 

окислението на глюкозата нараства 

10 пъти и след 1 час кръвната захар 

се поддържа в рамките на 4 грама. 

Черният дроб поддържа нивото на 

кръвната захар освен чрез гликоге-

нолиза и чрез глюконеогенеза. Коли-

чеството на глюкозата в кръвта 

остава постоянно 2 часа по време 

на упражнения. Само след екстремни 

продължителни упражнения се стига 

до хипогликемия. Във връзка с мускул-

ното съкращение мускулът започва 

масивно разграждане на гликоген, 

като стимулира ензима киназа на 

фосфорилазата, чиято δ-субединица 

е калций-свързващият протеин кал-

модулин. Съставената от 16 субе-

диници киназа на фосфорилазата се 

активира 100% чрез фосфорилиране 

и свързване на Ca2+ (2). Деполяри-

зацията на T-тубулите води до от-

деляне на Ca2+ от саркоплазмения 

ретикулум (Sarcoplasmic Reticulum - 

SR). Ca2+ има многостранен ефект: 

свързва се с тропонин С (субединица 

на тропонина, която е калмодулин) 

и това води до премахване на инхи-

биращия ефект на тропонина върху 

приплъзването между актина и ми-

озина (мускулно съкращение); макси-

мално активиране на разграждането 

на мускулния гликоген (над 400 пъти) 

поради пълното активиране на ки-

назата на фосфорилазата и накрая, 

роля в увеличения около 50 пъти 

транспорт на глюкоза през мембран-

ните GLUT4 (4).

Енергийният сензор в клетка-

та е отношението между АМР/АТР. 

Увеличеното съотношение АМР/АТР 

стимулира АМР-асоциираната про-

теин киназа (5’-AMP-associated Protein 

Kinase-AMPK). AMPK може да фосфо-

рилира и AS160/TBC1D4 и TBC1D1, как-

то и други неизвестни субстрати, 

допринасящи за увеличения транс-

порт на глюкоза. AS160 и TBC1D1 

имат калмодулин свързващ домейн 

(Calmodulin (CaM) Binding Domain-

CBD). CBD на AS160 участва в глю-

козния транспорт, стимулиран от 

мускулното съкращение, а ролята на 

CBD/TBC1D1 е неизвестна. Увеличени-

ят транспорт на глюкоза следствие 

на мускулното съкращение може да 

включва Ca2+-зависим и Ca2+–незави-

сим процес (5).

Бокс 3 TBC/TBC1D1/TBC1D4 
(AS160)
TBC (Tre-2/Bub2/Cdc16) се иден-

тифицира като консервиран 

домейн на някои протеини 

включващ приблизително 200 

аминокиселини във всички еука-

риоти. TBC е открит сред 

Tre-2 онкогенния продукт и ре-

гулаторите на клетъчния ци-

къл на дрождите. Хората имат 

почти 42 различни протеини 

TBC, като най-известните от 

тях са TBC1D1 и TBC1D4 (AS160). 

AS160 (TBC1D4) и TBC1D1  са два 

протеина с GAP (GTPаза-Aкти-

виращ Протеин) активност, 

с най-голямо участие както в 

инсулин-зависимата (AS160), 

така и в инсулин-независима-

та (TBC1D1) транслокация на 

GLUT4. TBC1D1 е Rab-GAP, други-

ят Rab-GAP TBC1D4 е по-извес-

тен като AS160 (Akt Substrate 

of 160 kDa). През 2002, групата 

на Gus Lienhard идентифицира 

AS160, като субстрат, чието 

фосфорилиране след стимули-

ране с инсулин е важно за увели-

чението на GLUT4  по клетъч-

ната повърхност.

Фосфорилирането на AS160/

TBC1D4 от инсулин, но не и на TBC1D1 

играе главна роля в стимулираната 

от инсулин транслокация на GLUT4. 

Увеличеното фосфорилиране на 

AS160 на специфични за инсулина 

места не е съществено за стимули-

рания от контракции транспорт 

на глюкоза. Обаче AS160-зависими 

механизми, като свързването на 

Ca2+-калмодулин и/или фосфорили-

ране на места, различни от тези 

следствие на действието на инсу-

лин, могат да допринесат за сти-

мулираният от контракции транс-

порт на глюкоза. Фосфорилирането 

на TBC1D1 от AMPK е механизмът 

на AS160-независимия, симулиран от 

контракции транспорт на глюкоза. 

По всяка вероятност, увеличеното 

независимо от инсулина фосфори-

лиране на AS160, но не на TBC1D1, 

играе роля в увеличения инсулин-

стимулиран транспорт на глюкоза 

след упражнения. Важно е да се от-

бележи, че големи различия могат 

да съществуват между мускулите 

в експресията на AS160 и TBC1D1. 

Важно е така също да се идентифи-

цират различията на  фосфопрофи-

ла в AS160 и TBC1D1, субклетъчната 

локализация и свързването с 14-3-3 

протеините. AS160 регулира както 

инсулин, така и управлявания от 

контракции глюкозен метаболи-

зъм в скелетни мускули на мишката 

in vivo. Ефектите на мутантния 

AS160 върху ефектите на инсулина 

и контракциите не са идентични. 

Това показва, че AS160 е критичен 

конвергентен фактор за независи-

ми стимули за усвояване на глюкоза 

в скелетните мускули (8).

Ефектите на упражненията 

и инсулина могат да се съберат в 

AS160 и TBC1D1. Увеличеното фосфо-

рилиране в отговор на инсулина и 

упражненията говори за това. В 

същото време, на това ниво става 

и разделяне на сигналите, което би 

могло да се обясни с различния про-

фил на фосфорилиране следствие 

упражненията и действието на ин-

сулина. Упражненията увеличават 

усвояването на глюкозата в скелет-

ните мускули независимо от инсули-

на. Последни изследвания показват, 

че фосфорилирането на TBC1D1 от 

AMPK по време на упражнения/кон-

тракция е важно за транспорта на 

глюкоза в скелетните мускули в пе-

риода след, а не по време на упраж-

нения/контракция (7). 

Важно за практиката е да се под-

чертае, че физическите упражнения 

стимулират глюкозния транспорт 

и транслокацията на GLUT4 по ин-

сулин-независим път. Единствена 

тренировка може положително да 

повлияе усвояването на глюкозата 

в мускула. Напр. 16 часа след плуване 

се наблюдава увеличена експресия на 

GLUT4 около 50% и увеличено усвоява-

не на глюкоза в упражняваните мус-

кули. Този ефект действа до 48 часа 

след физическата активност, което 

означава, че за постигане на трайно 

увеличение на усвояването на глюко-

за са необходими редовни занимания 

с физическа активност.

Редица сигнални молекули като 

AMPK, Ca2+ и NOS действат в нача-

лото на сигналната каскада, докато 

Rab-GTPases, SNARE протеините и 

цитоскелетни компоненти в крайна-

та част. Специфичния за мускулното 

съкращение сигнален път включва 

AMPK, която се активира в отговор 

на увеличено вътреклетъчно отно-
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шение AMP:ATP, а по нататъшното 

активиране на AMPK се осъществява 

чрез фосфорилирането й от серин/

треонин киназата LKB1. Фосфорили-

рането на TBC1D1 от AMPK е меха-

низмът на AS160-независимия, стиму-

лиран от контракции транспорт на 

глюкоза. (фиг. 1)

Мускулното съкращение акти-

вира ядрената транслокация на α2 

субединицата на AMPK, активира 

CaMK и AMPK и увеличава свързва-

нето на MEF2 и GEF за ДНК. В чо-

вешки скелетни мускули единстве-

но упражнение редуцира ядрените 

нива на HDAC4, HDAC5 и MEF2-асо-

циирания HDAC5, със съпътстващо 

увеличение на GLUT4 mRNA. Освен 

това се увеличава фосфорилиране-

то на MEF2 от MEF2-асоциирания 

PGC-1α и p38 MAPK, които заедно с 

отстраняването репресора HDAC5, 

увеличават MEF2 транскипцион-

на активност. PGC-1α (Peroxisome 

proliferator-activated receptor Gamma 

Coactivator 1α) e транскрипционен 

ко-активатор. Упражнения за из-

дръжливост активират гена на 

PGC-1α в човешки скелетни мускули. 

Индуцираният от упражнения PGC-

1α в скелетни мускули увеличава 

автофагията и разгърнатия про-

теинов отговор (Unfolded Protein 

Response-UPR). (фиг. 2)

GSVs (GLUT4 Storage Vesicle) – Ве-

зикули за транспорт на GLUT4

GLUT4 (Glucose Transporter 4) - 

Глюкозен транспортер 4

AMPK (AMP-activated Protein 

Kinase) - Аденозин монофосфат 

киназата

AS160/TBC1D4  (Akt Substrate of 

160 kDa/ Tre-2/BUB2/Cdc 1 Domain 

family 4)

TBC1D1 (Tre-2/BUB2/Cdc 1 

Domain family 1)

SERCA (Sarco/Endoplasmic 

Reticulum Ca2+-ATPase) 

14-3-3 протеини - свързват 

фосфосерин/треонин на белтъци и 

ги секвестират в цитозола
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В настоящата  статия 

представяме резултати от 

реализирането на научно-из-

следователски проект към НСА 

„Васил Левски“ на тема „ФУНК-

ЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА 

ДЕЦА ОТ НАЧАЛЕН КУРС, СПОР-

ТУВАЩИ ФУТБОЛ”. В проекта 

взеха участие като доброволци 

студентите от специалност 

„Кинезитерапия“ – II курс: Кари-

на Светлозарова, Любослав То-

доров, Найден Найденов, Реми 

Лисицов, Симеон Андреев, Сто-

ян Георгиев, Шади Шуаиб.

Един от рисковите спор-

тове, водещи до увредата на 

ишиокруралната мускулатура е 

футболът (AsklingC.,et al, 2013; 

García-Pinillos F., Ruiz H., et al, 

2015). В България са проведени 

изследвания при баскетболисти 

за скъсяването на ишиокрурал-

ната мускулатура от три из-

ходни положения и са доказани 

статистически значими разли-

ки (Митрев Г., Ташева Р., 2016).

Ишиокруралната мускулату-

ра включва двуставни постурал-

ни мускули (m.semimembranosus, 

m. semitendinosus и m. biceps 

femorisоs) с 1 тип влакна и тен-

денция към скъсяване. Всъщ-

ност ишиокруралната муску-

латура е една от активните 

структури при постуралната 

РЕЗЮМЕ

Целта на изследването е да се приложи тестът за скъсяване на 
ишиокруралната мускулатура от трите положения на ротация в та-
зобедрената става и да се проследи наличието на разлики при деца, 
спортуващи футбол.
Материал и методи

За периода март-август 2020 година са изследвани 76 деца на въз-
раст 7-10 години от футболни клубове „Бароко”, ”Витоша 13”, „Та-
лант”, Царско село. Приложен е тестът за скъсяване на ишиокрурал-
ната мускулатура от изходно положение тилен лег с норма 80° при 
трите позиции на ротация – неутрална, вътрешна и външна. 
Резултати

Сравнителният анализ показа наличието на статистически значими 
разлики и за левия и за десния долни крайници и при трите позиции на 
ротация: неутрална - ляв d -2,63° t-2,723, десен d-2,50 t -2,957; външ-
на – ляв d-4,74t -4,938, десен d-4,74t-5,305; вътрешна – ляв d-4,60 t 
-4,456, десен d-4,27t-4,773.
Заключение

Получените резултати показаха наличие на по-изразено скъсяване 
на ишиокруралната мускулатура при вътрешна и външна ротации 
при изследваните деца, спортуващи футбол. Това доказва необходи-
мостта от прилагането на теста от трите позиции на ротация 
в тазобедрената става. От друга страна все още няма изразена 
асиметрия между двата долни крайника, което доказва навременно-
то прилагане на функционалната диагностика и възможността за 
ефикасна профилактика чрез физиотерапия.

SUMMARY

The effect of the three-positional performance of the hamstrings shortening 

test in children sporting football

The aim of the study was to apply the test for the hamstrings’shortening from the 
three starting positions of hip rotation and to track the presence of differences in 
children playing soccer.

Material and methods

For the period March-August 2020, 76 children aged 7-10 years from soccer clubs 
Baroko, Vitosha 13, Talent, TsarskoSelo were assessed. The test for shortening of 
the hamstrings with a norm of 80° was applied from the supine position at the three 
positions of hip rotation - neutral, internal and external.

Results

The comparative analysis showed the presence of statistically significant differences 
for both left and right lower limbs in the three positions of hip rotation: neutral - left d 
-2.63 ° t -2.723, right d -2.50 t -2.957; external - left d -4.74 t -4.938, right d -4.74 
t-5.305; internal - left d -4.60 t -4.456, right d -4.27 t -4.773.

Conclusion

The obtained results showed the presence of a more pronounced shortening of 
the hamstrings during internal and external hip rotations in the studied children 
soccer players. This proves the need to apply the test from the three positions of 
hip rotation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: деца, ишиокрурална мускулатура, футбол.
KEY WORDS: children, hamstrings, soccer.

Ефектът от трипозиционното 

изпълнение на теста за скъсяване 

на ишиокруралната мускулатура 

при деца, спортуващи футбол
Проф. Румяна Ташева, 

доктор СъавтоСъавтори: Владимир Бахъров, доктор, Крум Ловков, доктор
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Фиг. 1

Тренировка по 

футбол

Фиг. 2 Фиг. 3

стабилизация на тялото. Мус-

кулатурата има ключова роля 

относно осигуряването на ме-

диалната и латералната дина-

мични стабилизации на колянна-

та става (Bahr, Mahlum, 2004). 

Също така ишиокруралните 

мускули функционират като 

флексори в колянната става в 

зависимост от позицията на 

тазобедрена става като m. 

bicepsfemorisоs участва в лате-

ралната ротация на тибията, 

докато m.semimembranosus и 

m. semitendinosus са отговорни 

за медиалната ротация (Таше-

ва Р., 2018). Анализът на ана-

томичните и биомеханичните 

характеристики на бедрените 

флексори на колянната става 

ни провокира при функционал-

ната диагностика да включим 

тестуване на нейното скъся-

ване. 

ЦЕЛТА е да се приложи те-

стът за скъсяване на ишиокру-

ралната мускулатура от три-

те положения на ротация в 

тазобедрената става и да се 

проследи наличието на разлики 

при деца, спортуващи футбол.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През периода март-август 

2020 са изследвани 137 здрави 

деца (1 момиче и 136 момчета) 

от 4 футболни школи от София: 

31 деца от „Бароко”, 50 от „Ви-

тоша 13”, 31 от „Талант” и 15 

от Царско село. Изследваните 

деца са на възраст от 6 до 11 

години, като средната възраст 

по школи е следната: „Бароко” 

– 9 години, „Витоша 13” – 7,9 

години, „Талант” – 8,16 години 

и Царско село – 9, 2 години (фи-

Тест за скъсяване на ишиокруралната мускулатура

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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гура 1). В настоящата статия 

представяме резултатите на 

76 деца.

Приложен е тестът за скъся-

ване на ишиокруралната муску-

латура при трите позиции на 

ротация – неутрална, вътрешна 

и външна. Приема се за норма 

80° (Левит, 1981). Изходното по-

ложение за изпълнението на те-

ста е тилен лег. Първо се стаби-

лизира тазът от тестуваната 

страна. Извършва се пасивна 

флексия в тазобедрената става 

на изследваното лице, като ко-

лянната става е в екстензия и 

стъпалото е в неутрално поло-

жение относно плантарната и 

дорзалната флексия  (фигури 2 и 

3). Пасивната флексия се извърш-

ва до достигане на мекотъканно 

съпротивление. Измерва се с го-

ниометър постигната флексия 

в тазобедрената става. Мето-

дически указания - проследява се 

да не се извършват: колянна фле-

ксия както в изследвания долен 

крайник, така и в контралате-

ралния; компенсаторни движе-

ния с таза и поясния дял на гръб-

начния стълб.

Същото тестово движе-

ние се извършва след това и с 

контралатералния долен край-

ник. Постигането на пасивна 

флексия в тазобедрената ста-

ва по-малко от 80° е показател-

но, че ишиокруралната мускула-

тура е скъсена (Дебрунер, Хеп, 

1996; Левит, 1981).

РЕЗУЛТАТИ

Вариационният анализ по-

казва, че при неутрално поло-

жение средната стойност за 

левия крайник е 77,37 градуса, 

а за десния е 77,50 градуса. Раз-

пределението на признака е 

нормално (Таблица 1).  

Относно външната ротация 

(Rext) за левия долен крайник сред-

ната стойност е 75,26°, като съ-

щата стойност е и за десния до-

лен крайник. Разпределението на 

признака е симетрично.  

При вътрешната ротация (Rint) 

за левия долен крайник е регистри-

рана средна стойност от 75,39°, 

а за десния 75,73°. Разпределение-

то на изследваната променлива е 

симетрично.

Сравнителен анализ на те-

ста за скъсяване на ишиокру-

ралната мускулатура 

При сравнението на полу-

чените данни от извадката с 

предполагаемата норма на по-

пулацията са установени ста-

тистически значими разлики за 

всички изследвани променливи с 

много висока гаранционна веро-

ятност – над 99%.

При сравнението на неу-

тралното положение за извърш-

ване на теста за скъсяване за 

левия долен крайник с нормата 

е установена разлика от 2,63°. 

Разликата е ста тистически 

значима  (Таблица 2).

При сравнението на неу-

тралното положение на десния 

долен крайник с нормата е ус-

тановена разлика от 2,50°. Раз-

ликата е статистически значи-

ма (Таблица 3).

При изследването на външ-

ната ротация на ляв крайник 

е регистрирана разлика от 

нормата от 4,74°. Разликата е 

статистически значима (Табли-

ца 4).

Същата разлика е установена 

и при измерването на външната 

ротация на десния долен край-

ник, която отново е статисти-

чески значима (Таблица 5).

При измерването на въ-

трешната ротация на левия 

долен крайник е отчетена раз-

лика от 4,61° от нормата. Раз-

ликата е статистически дос-

товерна (Таблица 6).

При измерването на въ-

трешната ротация на десния 

долен крайник е регистрирана 

разлика от 4,27° от нормата, 

която е статистически досто-

верна (Таблица 7).

ДИСКУСИЯ

Вследствие на възникнала 

дискусия се уточни, че децата 

тренират на изкуствени тере-

ни. Това показва, че има унифи-

циране на един от факторите 

за проследяване на травматиз-

ма и увредите при трениращи 

футбол.

Анализът на резултатите 

показва, че има скъсяване на 

ишиокруралната мускулатура, 

което е по-изразено при при-

лагане на теста с външна и въ-

трешна ротация в тазобедре-

ната става. От друга страна 

резултатите са обнадеждава-

щи относно липсата на асиме-

трия между двата долни край-

ника, въпреки асиметричното 

им натоварване. Според нас 

липсата на асиметрия е вслед-

ствие на ранната възраст на 

изследваните деца и сравни-

телно краткосрочното трени-

ровъчно натоварване с продъл-

жителност средно 2,05 години.

В съответствие с това тре-

ньорите бяха информирани за 

получените резултати и им 

беше насочено вниманието към 

децата с наличие на скъсяване на 

ишиокруралната мускулатура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получените резултати по-

казаха наличие на по-изразено 

скъсяване на ишиокруралната 

мускулатура при вътрешна и 

външна ротации при изследва-

ните деца, спортуващи футбол. 

Това доказва необходимостта 

от прилагането на теста от 

трите позиции на ротация в 

тазобедрената става. От дру-

га страна все още няма изра-

зена асиметрия между двата 

долни крайника, което  доказ-

ва навременното прилагане на 

функционалната диагностика и 

възможността за ефикасна про-

филактика чрез физиотерапия.
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Таблица 1. Вариационен анализ на резултатите от теста за скъсяване на ишиокруралната мускулатура

Признак N R Min Max Mean S As Ex

Neutral left 76 45 50 95 77,37 8,4 -0,426 0,390

Neutral right 76 35 60 95 77,50 7,4 -0,051 -0,614

Rext left 76 40 50 90 75,26 8,4 -0,366 -0,169

Rext right 76 40 60 100 75,26 7,8 0,172 0,183

Rint left 76 50 50 100 75,39 9 -0,107 0,128

RInt right 75 40 60 100 75,73 7,7 0,444 0,064

Таблица 2. Neutral left

Средна стойност по данни от 
извадката

Предполагаема средна стой-
ност на популацията

Разлика SE Статистическа значимост

d t P(t)

77,36 80 2,63 0,96 -2,723 99,2

Таблица 3. Neutral right

Средна стойност по данни от 
извадката

Предполагаема средна стой-
ност на популацията

Разлика SE Статистическа значимост

d t P(t)

77,50 80 -2,50 0,84 -2,957 99,6

Таблица 4. Rext left

Средна стойност по данни от 
извадката

Предполагаема средна стой-
ност на популацията

Разлика SE Статистическа значимост

d t P(t)

75,26 80 -4,74 0,96 -4,938 100

Таблица 5. Rext right

Средна стойност по данни от 
извадката

Предполагаема средна стой-
ност на популацията

Разлика SE Статистическа значимост

D t P(t)

75,26 80 -4,74 0,89 -5,305 100

Таблица 6. Rint left

Средна стойност по данни от 
извадката

Предполагаема средна стой-
ност на популацията

Разлика SE Статистическа значимост

d t P(t)

75,39 80 -4,61 1,03 -4,456 100

Таблица 7. Rint right

Средна стойност по данни от 
извадката

Предполагаема средна стой-
ност на популацията

Разлика SE Статистическа значимост

d t P(t)

75,73 80 -4,27 0,89 -4,773 100
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Разгледани на функционално равни-

ще, всички синовиални стави имат две 

основни характеристики – стабил-

ност и подвижност. Подвижността се 

детерминира предимно от анатомич-

ния строеж на ставите (геометрична 

форма, степен на конгруентност и 

т. н.) и капсуло-лигаментарните ста-

билизиращи структури (лигаменти, 

фиброзен слой на ставната капсула 

и др.). Стабилността на ставите 

се определя от множество и различ-

ни динамични и статични фактори. 

Някои стави разчитат предимно на 

костна стабилизация поради голямата 

конгруентност на ставните партньо-

ри. Други притежават допълнителни 

извънставни хрущялни структури 

(лабрум) или вътреставни (менискуси, 

менискоиди, ставни дискове) образува-

ния, които подпомагат ставната кон-

груентност и стабилност. Ставната 

капсула и лигаментарният апарат 

притежават основна роля в подсигу-

ряването на статичната стабилиза-

ция и лимитиране на подвижността, 

степените и равнините на движение, 

правилната артрокинематика и т.н. 

Въпреки че взети поотделно, статич-

ните стабилизатори подсигуряват 

унидирекционна стабилност, в повече-

то случаи те действат в синергични 

стабилизаторни комплекси, подсигуря-

ващи мултидирекционна стабилност 

(ПР: капсуло-лигаменто-лабралния ком-

плекс на глено-хумералната става).

Освен споменатите статични 

стабилизаторни системи, важно мяс-

то в подсигуряване стабилността на 

периферните стави и тези на акси-

алния скелет заема т. нар. динамична 

(кинетична) стабилизация. Тя се под-

сигурява от контракцията на муску-

лите, преминаващи през ставата. 

Някои мускули подсигуряват ставата/

ставите, през които преминават 

чрез сухожилията си, други чрез своя-

та контракция, трети чрез вектора 

си на действие, а четвърти, подсигу-

рявайки и обтягайки ставната капсула 

(индиректна стабилизация). Например 

мускулите от ротаторния маншон 

подсигуряват и обтягат ставната 

капсула на глено-хумералната става по-

ради срастване между нея и сухожили-

ята на мускулите, които го формират 

(mm. supraspinatus, infraspinatus, teres 

minor, subscapularis). Способността на 

мускулите чрез своята контракция да 

допринесат за ставната стабилност 

е известна още като функционална 

ставна стабилизация. Динамичният 

баланс между агонистите и антагонис-

тите, действащи в един двигателен 

сегмент (или кинематичен комплекс), 

е основната предпоставка за подсигу-

ряване на мултидирекционна ставна 

стабилност и правилна дистрибуция 

на натоварването върху ставни-

те партньори (Baratta et al. 1988). 

Cholewicki, Panjabi, and Khachatryan 

(1997) демонстрират подсигуряване 

на стабилността на лумбалния дял на 

гръбначния стълб чрез коконтракция 

на флексорите и екстензорите му от 

неутрално положение при здрави инди-

види, т.е. чрез формиране на мускулни 

двойки. За координацията на мускулни-

те синергизми, чрез които се подсигу-

рява функционалната ставна стабил-

ност, най-голяма роля играе локалното 

нервно-мускулно управление и сензомо-

торната система. Динамичната мус-

кулна стабилизация се подчинява на съ-

Физиологични механизми за 

подсигуряване на динамичната 

ставна стабилност

Доц. Ростислав Костов, дм

РЕЗЮМЕ

От механична гледна точка двигателните сегменти на мускулно-ске-
летната система трябва да притежават необходима мобилност в 
условия на достатъчна стабилност. Ставната стабилност от своя 
страна би могла да се разгледа като статична (инертна), която 
е функция от костни и съединително-тъканни фактори и динамич-
на (кинетична) - подсигурявана от действието на околоставните 
мускули. В настоящата статия ще разгледаме някои основни невро-
физиологични фактори за подсигуряване на динамичната ставната 
стабилност, вникването в които е основа за правилно и ефективно 
планиране на рехабилитационния подход при пациенти с установена 
ставна нестабилност.

SUMMARY

Physiological mechanisms for providing dynamic joint stability 

From a mechanical point of view, the motor segments of the musculoskeletal 
system must have the necessary mobility in conditions of sufficient stability. 
Joint stability, in turn, could be considered as static (inert), which is a function of 
bone and connective tissue factors and dynamic (kinetic) -provided by the action 
of the surrounding muscles. In this article we will consider some basic neuro-
physiological factors to ensure dynamic joint stability, the understanding of which is 
the basis for proper and effective planning of the rehabilitation approach in patients 
with established joint instability.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ставна стабилност, рехабилитация.
KEY WORDS: joint stability, rehabilitation 
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щите автоматични механизми както 

глобалните с цел стабилизация на опре-

ден двигателен сегмент в състава на 

дадена кинетична верига. В повечето 

случаи преди извършване на движение 

в дадена става тя първо трябва да 

се стабилизира. Съобразно правилото 

за апроксимация, за да се осъществи 

движение в даден подвижен сегмент, 

то единият ставен партньор тряб-

ва да е неподвижно фиксиран, а дру-

гият - подвижно фиксиран. Така при 

контракция мускулът (мускулите) ще 

придвижи подвижния към неподвиж-

ния костен сегмент. Обикновено се 

налага фиксиране на проксималния ста-

вен партньор, а дисталния се движи 

спрямо него. При обратно фиксиране, 

мускулите проявяват реверзивна мус-

кулна работа. Така се изгражда теори-

ята за първоначална проксимална ста-

билизация преди дистална мобилност. 

В осъществяване на нервно-мускулния 

контрол нужен за подсигуряване на ди-

намичната стабилност ключова роля 

играе проприорецепцията, подсигу-

ряваща нужната обратна връзка от 

двигателния сегмент към централна-

та нервна система. През 1997г. Payne, 

Berg et al. (1997) доказват, че проприо-

цептивният дефицит в областта на 

глезена е съществена предпоставка за 

развитие на глезенна нестабилност, 

което е основа за капсуло-лигаментар-

ни увреди, дисторзии и луксации. По 

аналогия с постуралната стабилизация, 

ставната е също бърз, автоматичен 

и не поддаващ се на активен контрол 

процес на мускулен синергизъм.

Динамичната ставна стабилизация 

не е изолиран физиологичен механизъм, 

а синергично действаща система с не-

контрактилни, пасивни стабилизира-

щи структури. През 1995г. Guanche et 

al. доказват стато-динамичен синер-

гизъм, основан на рефлекса на обратна-

та връзка между мускулите от рота-

торния маншон на глено-хумералната 

става и глено-хумералните лигаменти. 

Същата взаимовръзка, Solomonow 

(1987) и Tsuda (2001) доказват между m. 

quadriceps femoris, ligamentum cruciatum 

anterior и ишиокруралните мускули в 

областта на коляното. Динамичната 

стабилизация на коляното Buchanan, 

Kim, and Lloyd (1996) доказват, че се 

дължи предимно на рефлекторно от-

ключване на протективните механи-

зми на мускулна контракция, при ини-

цииране на движение и поддържане на 

определено положение на коляното. 

Същите механизми се активират и 

при електрическо дразнене на колате-

ралните лигаменти на коляното, кое-

то доказва синергизма между статич-

ните и динамичните стабилизаторни 

ставни структури.

При стимулиране на механорецеп-

торите, разположени по плантар-

ната повърхност на ходилото Aniss, 

Gandevia, and Burke 1992, Nakajima et 

al. (2006) установяват рефлекторно 

повишаване на тонуса на мускулите, 

стабилизиращи тало-круралната ста-

ва. През 2007 г. Sayenko et al. устано-

вяват рефлекторно активиране на m. 

soleus при стимулиране на плантарно 

разположените кожни рецептори.

През 2002 г. Cresswell, Grundstrom, 

и Thorstensson доказват повишаване 

на тонуса на m. transversus abdominis 

с цел увеличаване на интраабдоми-

налното налягане и стабилизиране на 

лумбалния отдел на гръбначния стълб 

при движения на тялото и заемане на 

пози в пространството. Holm, Inhahl, 

and Solomonow (2002) установяват по-

вишаване на тонуса на mm. multifidi и 

m. longissimus dorsi при дразнене на ин-

тервертебралните дискове, лигамен-

ти и ставни капсули на 1-2 ниво над и 

под зоната на стимулацията с цел ди-

намично стабилизиране на тези регио-

ни. Аналогично Solomonow et al. (1998) 

доказват активиране на mm. multifidi в 

лумбалния дял на гръбначния стълб при 

електрическа стимулация на супраспи-

налните лигаменти, а резултатът е 

стабилизация на 3 лумбални сегмента, 

каудално разположени от мястото на 

приложеното електрическо дразнене.

Hoffer et Andreassen  (1981) ус-

тановяват, че е необходимо не 

повече от 25% от максималната 

сила, развивана при активна изо-

метрична мускулна контракция за 

стабилизиране на гръбначния стълб. 

Нещо повече, Cholewicki, Panjabi, and 

Khachatryan  (1997) установяват, че 

активна изометрична мускулна кон-

тракция равна на 1% до 3% е доста-

тъчна за стабилизация на лумбалния 

дял на гръбнака при осигуряване на 

постуралната стабилизация. Тези из-

следвания недвусмислено показват, 

че максималната мускулна сила не е 

основният фактор за динамичното 

стабилизиране на гръбначния стълб, 

респ. основна цел за рехабилитация-

та на сегментарната гръбначна нес-

табилност. Ето защо въпреки добре 

развита мускулатура (напр. при спор-

тисти) може също да е налице неста-

билност и травмиране на гръбначния 

стълб. Доказано е, че инерционната 

сила, развивана при т. нар. „камши-

чен удар” е многократно по-бърза 

от активната протективна мускул-

на контракция, което би довело до 

шийни увреди на гръбначния стълб 

дори в случаи на добре развита мус-

кулатура. Затова Попов (2009) пре-

поръчва за протекция от увреждане 

вследствие на камшичен удар осо-

бено при хора предразположени към 

това (напр. спортисти, трениращи 

контактни спортове), да бъдат обу-

чавани към предварителни мускулни 

контракции на мускулите в облас-

тта на цервикалния гръбнак. Вместо 

развитие единствено на максимална 

сила, за рехабилитацията на пациен-

ти с установена спиналната неста-

билност трябва да се обърне повече 

внимание и на рефлекторните, ди-

намични механизми за навременно 

включване на мускулните стабилиза-

торни вериги.

В заключение може да се каже, че 

в клиничната практика би следвало 

рехабилитационните процедури да 

бъдат насочени към укрепване на мус-

кулния корсет и наред с това да се 

подберат най-целесъобразните нерв-

но-мускулни подходи за стимулиране 

на автоматичните механизми за ди-

намична стабилизация и целенасочен 

подход към възстановяване правилни-

те невро-рефлекторни механизми на 

посдигуряване на стато-динамичната 

ставна стабилизация. Само така тера-

певтичният ефект ще е оптимален, а 

резултатите ще са дълготрайни, ко-

ето е и в основата на изграждане на 

комплексния рехабилитационен под-

ход при пациенти с нарушена ставна 

стабилност.
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Проприоцептивна концепция 

след тотална руптура на 

ахилесовото сухожилие

Борислав Чонгов, доктор

РЕЗЮМЕ

Тоталната руптура на ахилесовото сухожилие налага оперативно 
лечение, най-често последващо от гипсова имобилизация за различен 
период, ходене с помощни средства по време на имобилизацията и 
около 20 до 30 дни след нея. Всичко това е предпоставка за наруша-
ване на проприорецепцията и равновесието.
Целта на проучването е проследяване на ефективността от пропри-
оцептивна тренировка след оперативно лечение при тотална рупту-
ра на ахилесовото сухожилие.
Материал и методика: в МЦ „Ортомед“ за период от една календарна 
година проследихме 12 пациенти, лекувани оперативно по повод то-
тална руптура на ахилесовото сухожилие, имобилизирани в плантар-
на флексия в глезенна става за 45 дни. Критерий за започване на про-
приоцептивната физиотерапевтична тренировка приехме минимум 
4+ оценка по ММТ (мануално мускулно тестуване) за всички мускули, 
двигатели на глезенна става и ъглометрия минмум S 10-0-45. Из-
ползвахме тест за статичен баланс със затворени очи и на двата 
крака преди започване на проприоцептивната тренировка и след 10 
процедури. Физиотерапевтичните процедури включват пасивни, ак-
тивни и срещу еластично съпротивление упражнения, ексцентричен 
стречинг, упражнения на баланс борд и нестабилни повърхности 
Theraband, постурални рефлекси. Прогресирахме процедурите от 
по-стабилни към по-нестабилни повърхности и от отворени към 
затворени очи. 
Резултати и анализ: отчетено беше статистически достоверно 
подобрение в продължителността на стоене на един крак със за-
творени очи, субективните оплаквания  и стабилността по време 
на ходене. 
Изводи: Правилно проведената проприоцептивна физиотерапевтична 
тренировка води до подобряване на равновесието, баланса и между-
мускулната синергия. Навременното започване е важен момент от 
гледна точка по-доброто функционално възстановяване и превенция 
от реруптури на ахилесовото сухожилие.

SUMMARY

Proprioceptive conception after total rupture of achilles tendon

Total rupture of achilles tendon imposes operative treatment, most frequently 
followed by immobilization for a different period of time, walking with crutches 
during immobilization and about 20 to 30 days afterwards. All this is a precondition 
for proprioception and equilibrium disturbance. 
The objective of the research is to follow the effectiveness of proprioceptive training 
following achilles tendon rupture operative treatment.
Material and Methods: for an entire year we studied 12 patients treated operatively 
due to a total rupture of achilles tendon, immobilizing for 45 days ankle in plantar 
flexion. As a criteria for starting proprioceptive physiotherapeutic training we settled 
a minimum of 4+ assessments according to ММТ(manual muscle testing) for all 
ankle joint muscles and a minimum of S 10-0-45 ankle AROM (active range of 
motion). We used a test for statics balance with closed eyes on both legs before 
starting proprioceptive training and after 10 procedures. Exercise complex include 
passive, active and against elastic resistance exercises, eccentric stretching, 
balance board and unstable surface (Thera-band) exercises and automatic postural 
reactions. We progressed procedures from more stable to more unstable surfaces 
and from open to closed eyes. 
Results and analysis: a statistically true improvement in one foot standing with 
closed eyes, subjective complaints and stableness while walking were reported. 
Conclusions: The properly conducted proprioceptive physiotherapeutic training 
leads to equilibrium improvement, balance intramuscular synergy. The opportune 
start is an important moment with regards to the better functional recovery and 
prevention of achilles tendon reruptures.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: проприорецепция, ахилесово сухожилие, физиотерапия, след оперативно.
KEY WORDS: proprioception, Achilles tendon, physiotherapy, post-surgery.

Тоталната руптура на ахиле-

совото сухожилие е често сре-

щана увреда при „неделните 

спортисти“ в днешно време. При 

настъпване на травмата имаме 

прекъсване на сухожилния сноп, 

в резултат на което m. triceps 

surae контрахира и раздалечава 

скъсаните участъци. Получава 

се лъжлива проприорецепция от 

мускулните вретена, намиращи 

се в средната трета на мускула 

и телцата на Golgi в мускулно-

сухожилния преход. Най-често 

травмата налага оперативно 

лечение. При класическата от-

крита операция последва гипсова 

имобилизация в пълна плантарна 

флексия в глезенния комплекс и 30 

градуса в колянна става за 30 дни 

и 15 дни само в глезенна става. 
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45-дневната имобилизация и хо-

денето с помощни средства за-

бавя и променя аферентацията 

в една от основните проприо-

цептивни зони - плантарната 

повърхност на ходилото (фиг. 

5). Всичко това е предпоставка 

за допълване на постимобилиза-

ционната кинезитерапевтична 

програма с упражнения за про-

приорецепция, баланс и равнове-

сие, които трябва да се включат 

при наличие на достатъчно сила 

в мускулите двигатели на глезен-

ния комплекс и ходилото (фиг. 1).

MАТЕРИАЛ И МЕТОД

За период от една година в 

медицински център „Ортомед“ 

са проследени 12 пациенти, про-

веждащи постоперативна ки-

незитерапия след оперативно 

лечение на тотална руптура на 

ахилесовото сухожилие. Следопе-

ративно всички са имобилизира-

ни в плантарна флексия в глезенна 

става за 45 дни. През този пери-

од походката е с две помощни 

средства. Всички пациенти бяха 

мъже, от които един е получил 

травмата при бутане на авто-

мобил, а останалите единадесет 

- при практикуване на спорт от 

любителско естество. Осем от 

пациентите получават травма-

та по време на игра на футбол. 

Средната възраст на континген-

та е 37,8 години, като един е под 

30-годишна възраст, седем са на 

възраст между 31 и 40 години и 

четирима са над 40 годишни.

 Критерии за започване на 

проприоцептивната физиотера-

певтична тренировка бяха мини-

мум оценка 4 + по мануално мус-

кулно тестуване (ММТ) за всички 

мускули, двигатели на глезенна 

става и ъглометрия в горна скоч-

на става минимум S 10-0-45. Ки-

незитерапевтичните процедури 

включваха пасивни, активни и 

срещу еластично съпротивление 

упражнения, ексцентричен стре-

чинг за мускулите, двигатели на 

глезенна става. Специалната про-

приоцептивна програма започва-

ше с упражнения на баланс борд 

(фиг. 1) и поетапно включване на 

упражнения с едноопорен сто-

еж на Theraband stability trainer, 

комбинирани със симетрични, 

асиметрични движения с горни-

те крайници срещу еластично 

съпротивление, както и въртене 

на главата вляво и вдясно (фиг. 2, 

3, 4, 5). Прогресирахме процеду-

рите от по-стабилни към по-нес-

табилни повърхности и от отво-

рени към затворени очи (фиг.2).

РЕЗУЛТАТИ

За отчитането на резултата 

използвахме тест за статичен 

баланс, при който пациентът за-

става на един крак, повдига дру-

гия приблизително на 10 см над 

пода, ръцете са поставени на 

кръста и затваря очи. Измерва се 

колко време ще запази равнове-

сие, като резултатът се записва 

в секунди. Тестът се повтаря два 

пъти, като се отчита по-добри-

ят резултат (фиг. 4). За по-дос-

товерна информация тествахме 

и двата крака преди започване 

на проприоцептивните упражне-

ния и след 10 кинезитерапевтич-

ни занимания.

Всеки пациент постигна раз-

лично началните показатели, ко-

ито бяхме приели за започване на 

проучването. Средно статисти-

чески това е около двадесетият 

ден, като се движеше между пет-

надесети и двадесет и шести 

ден. Отчетено беше статисти-

ческо достоверно увеличаване 

продължителността на стоене 

на един крак със затворени очи 

от 3 на 19 секунди, което е по-

казател за добрата работа на 

проприорецепторите, които се 

справят при изключване на зре-

нието при запазване на равнове-

сие. На здравия крак се наблюдава 

приблизително запазване на ре-

зултата с минимално подобрение 

от 12 на 15 секунди, което ни го-

вори за добрата достоверност 

на теста (графика 1).

ДИСКУСИЯ

Равновесието се поддържа от 

три системи: зрителна, вести-

буларна и прориоцептивна. След 

тотална руптура на ахилесово-

то сухожилие, оперативна наме-

са и продължителна имобилиза-

ция се наблюдава деаферентация 

(фиг.3) или промяна в проприо-

цептивната система от стра-

на на травмирания крайник при 

нормална функция на останалите 

системи, изграждащи равнове-

сието. Прилагането на нашата 

методика показва сигнификант-

но подобряване на проприоре-

цепцията в оперирания крайник 

само в рамките на 10 терапев-

тични курса. Ние приемаме за 

основен критерий за започване 

на упражненията за равновесие, 

възстановена мускулната сила 

поне до степен 4 по ММТ. По 

този начин се редуцира болката 

в глезена. Възможността за реци-

диви от страна на оперираното 

ахилесово сухожилие е сведена 

Фиг. 1

Кръгове на 

кръгъл баланс 

борд.
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Фиг. 2 Фиг. 3

Влияние на различни фактори върху стимулирания 

от мускулното съкращение транспорт на глюкоза.

Едноопорен стоеж на Thera-band stability trainer  с разтваряне 

ръцете в страни срещу еластично съпротивление

Фиг. 4 Фиг. 5

Едноопорен стоеж на Thera-band stability trainer  избутване на 

ръцете напред срещу еластично съпротивление.

Едноопорен стоеж на Thera-band stability trainer с разтваряне 

последоветелно на лява и дясна ръка встрани срещу елас-

тично съпротивление.

Графика 1

Резултати от статичен тест за равновесие на един крак със 

затворени очи, измерен в секунди.

до минимум. Асиметричните уп-

ражнения предизвикват по-голя-

ма активност на постуралните 

мускули. Прилаганата методика 

подобрява междумускулна синер-

гия. Пациентите отчитат су-

бективно усещане за подобрява-

не на походката. Стабилността 

при ежедневната им дейност се 

увеличава. Завръщане към люби-

мите им спортни активности е 

по-бързо.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Мускулно-скелетните дисфункции 

на глезена и ходилото могат да се 

причислят към социално значимите 

заболявания на опорно-двигателния 

апарат поради нарастващата им чес-

тота и значителното им отрицател-

но въздействие върху качеството на 

живот на пациентите (Парашкевова 

П., Кинезитерапия при мускулно-ске-

летни дисфункции на глезенно-ходил-

ния комплекс, Русенски университет, 

2020 г.)

Навяхванията в областта на гле-

зенната става са едни от най-чес-

тите мекотъканни увреди на опор-

но-двигателния апарат. Те често се 

приемат като „невинни“ и „банални“ 

увреди, но в същия момент могат да 

причинят последици за функцията на 

самата глезенна става. Обхваща общо 

75% от всички травми на ходилния 

комплекс. То се свързва с преразтеже-

ние или разкъсване на връзките поради 

действащите сили при ходене, бягане, 

скачане, директен удар, падане с усук-

ване, форсирано разгъване с усукване 

на стъпалото и др. Посоченият меха-

низъм на травмиране е характерен за 

спортистите (Иванов Т., 2020).

Структурата на глезенно-ходил-

ната област е съобразена с осигуря-

ване на стабилност и подвижност в 

дисталната част на долния крайник. 

Ходилото трябва да бъде стабилна 

основа и да понася тежестта на тя-

лото при стоеж с минимален разход 

на мускулна енергия. То трябва да е 

в състояние да абсорбира силите на 

реакцията на опората и да се адап-

тира към неравностите на земната 

повърхност, а също и да бъде ригиден 

механичен лост, който осъществява 

оттласкване на тялото напред при 

ходене и бягане, (Попов Н., 2009).

В ежедневието плантарно-флекси-

онната позиция (както при носене на 

обувки на висок ток или приземяване 

на пръсти след отскок) е нестабилна и 

предразполага към дисторзии, (Попов 

Н., 2009).

В търсене на възможности за оп-

тимизиране на възстановителния 

процес след дисторзио на глезенната 

става разработихме и изследвахме 

ефекта от прилагането на  иноватив-

ната система CAMPER (Cryotherapy, 

Aqua-under water exercices, Mobilization 

of the joints, Protection, Elevation, Rest).

Методика на изследването
На случаен принцип 10 пациенти са 

разделени поравно в две групи - работ-

на и контролна, всички с дистрозио 

на глезенната става първа и втора 

степен в остра фаза, диагностици-

рано от ортопед травматалог. При 

първата (работна) група бе приложе-

на системата CAMPER и се проследи 

функционалният ефект от нея. При 

втората (контролна) група бе рабо-

тено по базова рутинна методика – 

характеризираща се основно с покой 

и криотерапия. И при двете е напра-

вено функционално изследване преди и 

след процедурите и е приложена кине-

зитерапевтична програма на лечение 

в остър стадий. Базите, в които се 

работи с пациентите, са МЦ „Медика 

Експерт“ – Русе, и ЦСРИ „Детелина“- гр. 

Борово. Работи се по методиките от 

ден 3 до ден 10 – 7 календарни дни.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: физиотерапия, дисторзио, глезен, рехабилитация, CAMPER.
KEY WORDS: Physiotherapy, distorsio, ankle, rehabilitation , CAMPER.

Изследване ефекта от прилагане 

на системата „CAMPER” при 

кинезитерапия след дисторзио на 

глезенната става

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия е предложен иновативен метод на лечение 
при дисторзио на ходилно-глезенния комплекс в първите дни след 
травмата. Изследвана е ефективността от прилагането на инова-
тивна специализирана кинезитерапевтична методика – CAMPER.
Системата CAMPER (Cryotherapy, Aqua-under water exercices, 
Mobilization of the joints, Protection, Elevation, Rest) се приложи при ра-
ботната група от петима пациенти, като резултатите се срав-
няват с традиционната масово прилагана консервативна методи-
ка RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation).

SUMMARY

Study of the effect of the application of the "CAMPER" system in 

kinesitherapy after distortion of the ankle joint“

This article proposes an innovative method of treatment for distortion 
of the ankle complex in the first days after injury. The effectiveness of 
the application of an innovative specialized kinesitherapeutic technique - 
CAMPER was studied.
The CAMPER system (Cryotherapy, Aqua-under water exercices, Mobilization 
of the joints, Protection, Elevation, Rest) was applied in a working group of 
five patients, and the results were compared with the traditional widely used 
conservative methodology RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation).
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Преди и след процедурите всички 

пациенти бяха изследвани за оценка 

на функционалното състояние, като 

се отчете средноаритметичните 

стойности по групи за всеки показа-

тел. Използвани бяха сантиметрия, 

гониометрия, визуално аналогова ска-

ла, субективно оценана  от 0 до 10 

точки Тест на Kaikonen за функционал-

на оценка на комплексната функция на 

глезенна става.

Методика на кинезитерапията
Цел на прилаганата кинезитерапия 

беше оптимално възстановяване на 

функцията на глезенната става и на 

целия долен крайник.

Задачите на кинезитерапията: На-

маляване на болката и отока, увелича-

ване обема  на движение в глезенната 

става, увеличаване подвижността и 

контрола на мускулите и сухожилия-

та, увеличаване силата на мускулите 

и подобряване на цялостната функция 

на глезена.

Контингентът на работа от две-

те групи отговаря на максимално-про-

тективна фаза (остър период).

При първата (работна) група се 

приложи системата CAMPER 

Започва се с криотерапия при пов-

дигнат крак. Криотерапията се из-

пълнява по схемата - 3 пъти на ден, 3 

минути лед, 3 минути почивка, така 

3 пъти. 

Местната криотерапия е подхо-

дяща като предварителна подготов-

ка на пациенти преди кинезитерапия. 

Причината е, че след приложението 

на криотерапия се намалява спастици-

тетът на мускулите и по-лесно и без-

болезнено се извършва лечебната гим-

настика. Освен това се подобрява и 

движението в ставите, което улесня-

ва работата при пациенти с контрак-

тури. при „прясно” образували се хема-

томи (кръвонасядания). Причината е, 

че студът оказва съдосвиващ ефект  и 

съответно се редуцира количеството 

на кръвта, която преминава в извънсъ-

довото пространство при разкъсване 

на кръвоносните съдове.

При остри възпаления криоте-

рапията оказва както вазоконстри-

ктивен ефект, имащ отношение към 

намаляване на възпалението, така и 

обезболяващ ефект. При възпаление се 

води до увеличаване пропускливостта 

на стената на кръвоносните съдове 

и съответно отделяне на различни 

медиатори на възпалението в засег-

натия участък. Чрез прилагането на 

студени апликации се намалява съдо-

вата пропускливост и съответно се 

забавя постъпването на медиатори 

на възпалението.

Обезболяващият ефект е момен-

тен и е свързан с моментна загуба на 

чувствителност в мястото на прило-

жение на студените апликации. Освен 

това се ползва за понижаване на нерв-

ната проводимост.

Следва 20 мин. упражнения под 

вода, в безболезнен обем на движение. 

Упражненията под вода се правят в 

големи тангенторни вани при темпе-

ратура на водата 33 градуса. Движе-

нията в глезена бяха плантарна и дор-

зална флексия. Избягва се супинация и 

пронация. Цели се активиране на голе-

мите мускулни групи, за да се активи-

ра мускулната помпа и да се дренират 

лимфата и кръвта. Използва се както 

съпротивелението на водата, така и 

подемната й сила. Получава се релак-

сация на мускулатурата и ставите. 

Водните упражнения са много ефек-

тивни и резултатни, защото съпро-

тивлението, създаващо се от водата, 

прави дори и най- простите движения 

по-сложни за изпълнение. Благодарение 

на подемната сила на водата, човек се 

чувства в безтегловност в нея, което 

помага за по-плавни движения, подо-

бряване на гъвкавостта и намаляване 

на риска от травми. Упражненията 

във водна среда се правят от изходно 

положение седеж, като се започва от 

проксимално към дистално, последова-

телно се  изпълняват  флексия в тазо-

бедрена става, флексия и екстензия в 

колянна става, дорзална и плантарна 

флексия в глезена и тройфлексия.

След така изпълнените упражне-

ния се прави 10 минутна почивка, като 

кракът е повдигнат над нивото на 

сърцето, за да увеличим венозното 

връщане към системната циркулация 

и намалим хидростатичното наляга-

не. По този начин намаляваме отока и 

отстраняваме отпадните вещества 

от мястото на травмата.

 Следват мобилизационни техни-

ки за талокруралната, субталарната 

и медиотарзалните стави. Тъй като 

ходилото е изградено от множество 

плоски ставни сегменти, при които 

доминира аксесорната подвижност, 

то прилагането на ставна мобилиза-

ция е от съществено значение за въз-

становяването на артрокинемати-

ката. Основните техники, които са 

приложени, са следните:

За талокруралната става: дистрак-

ция, дорзално и вентрално плъзгане. 

В максимално-протективната фаза 

е приложена степен на въздействие І 
по Kaltenborn, чрез което, раздвижвай-

ки ставната течност, се подобрява 

ставната трофика и се отстраняват 

ноцистимулите. За субталарната ста-

ва: дистракция, вентрална мобилиза-

ция, латерално и медиално плъзгане. За 

тарзо-метатарзалната става: обща 

мобилизация, дорзално и вентрално 

плъзгане.

Почивката е след процедурите, 

като кракът се държи повдигнат 
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над нивото на сърцето. Протекци-

ята се осъществява чрез кинезио-

тейпинг и натоварване на крака до 

степен да бъде без болка. При по-

ява на болка може да се използват 

помощни средства (канадки), като 

ако е една, то тя се носи от здра-

вата страна.

Кинезиотейпингът е метод, при 

който се  осигурява подкрепа и ста-

билност на мускулите и ставите без 

ограничаване на тялото и обема на 

движение, както и осъществяването 

мекотъканни манипулации, за да удъл-

жи ползата от мануалната терапия, 

прилагана в клиничната практика. 

Движението на лимфната течност 

изцяло зависи от активността на 

скелетната мускулатура. Именно за-

това при нарушаване функцията на 

мускулите се създават предпоставки 

за възникване на редица други симпто-

ми. Лентата дава възможност да се 

осъществява физическа активност с 

функционална помощ. Улеснява лимфа-

та 24 часа в денонощието. Техниката 

е показна и в острата форма на да-

дено заболяване. Може да се ползва за 

подпомагане оздравителни процеси, 

стабилизиране на ставите и муску-

лите без нарушаване циркулацията и 

обема на движение, при оттоци, на-

малява възпалението, компресията и 

болката (Wallis J., 2003). 

При втората (контролна) група 

по препоръка на лекуващия лекар се 

работи по системата RICE. Нейната 

концепция включва последователно 

прилагане на почивка, лед, компресия и 

повдигане на крайника над нивото на 

сърцето.

РЕЗУЛТАТИ

Началните и крайните средни ре-

зултати при двете групи са изобразе-

ни на диаграми – 1, 2, 3, 4. Има разлика 

в крайните показания на двете групи, 

като промяната е по-изразена при ра-

ботната група.

 Приложението на ставни мобили-

зации, редуцирането на отока и дви-

женията под вода водят до увеличе-

ние обема на движение. 

Предполага се, че целенасоченото 

приложение на кинезиотейпинг, на 

криотерапия и елевация на крайника 

над сърцето доведе до по-добри резул-

тати при работната група.

 Използваната иновативна ме-

тодика доведе до намаляване на 

субективните нива на болката при 

пациентите, по-изразено при работ-

ната група. Раздвижвайки ставната 

течност, се подобрява ставната 

трофика и се отстраняват ноцис-

тимулите.  

Степента на функционална дис-

функция преди и след процедурите 

беше отчетена с теста на Kaikonen. 

Бързото връщане към социалните, би-

товите и работните дейности води 

до по-малки икономически загуби и по-

добряване на психо-емоционалния ста-

тус. Приложената методика се прие 

добре от пациентите и те участваха 

с желание в учебния процес.

Въпреки положителната нор-

модинамика, поради малкия брой на 

участниците в двете групи тези хи-

потези не могат да бъдат преверени 

статистически.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За лечение на дисторзио на гле-

зенна става в практиката най-често 

използван е консервативният подход, 

характеризиращ се основно с спазване 

на покой, обездвижване и приложени-

ето на криотерапия. Изхождайки от 

резултатите на контролната група 

и анализа на литертатурата това 

води до контрактури, задържане на 

течности, намалена функционалност 

и високи нива на болката. Налага се 

навременно лечение със средства и 

методи, които бързо да възстановя 

функционалността на крайника преди 

образуването на сраствания и преди 

по-сериозни нарушения в кинетичната 

верига на долния крайник и тялото. 

От проведеното научно изслед-

ване може да се каже, че системата 

CAMPER субективно се приема много 

добре от пациентите. 

Включването на упражнения под 

вода и ставна мобилизация може да до-

веде да подобряване на резултати при 

лечението на дисторзио на глезенна ста-

ва. Препоръчва се задълбочено експери-

ментиране на иновативната CAMPER 

методика в комбинацията с различни 

средства на физикалната терапия за 

оптимизиране на резултатите.

Резултатите сочат, че седемднев-

ният период на процедурите е недос-

татъчен. С цел оптимално функцио-

нално възстановяване се препоръчва 

продължаване на кинезитерапията в 

амбулаторни условия.
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СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Кардиак арест е внезапна сър-

дечна смърт, която се проявява в 

спиране на сърдечната дейност 

и невъзможност за изпомпване на 

кръв към тялото.

Проявява се почти безсимптом-

но, може да настъпи по всяко вре-

ме и да засегне всеки, дори и здрави 

индивиди. 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

 52-136/100 000 жители или около 

400 000 - 700 000/ жители в ЕС 

на година.

 Преживяемостта е около 10%.

 Камерно мъждене е най-честа-

та причина около 50%.

Във футбола според FIFA:

В периода 2014 - 2018 г. от 67 

държави са докладвани 617 случая 

на кардиак арест на хора между 16 

и 34 г. (96% от тях са мъже), случа-

ите са по време на футболен мач 

или до час след края на физическата 

активност. Аутопсиите доказват 

коронарна артериална болест при 

76% от случаите, 22% от случаите 

са вследствие на внезапна сърдечна 

смърт, а около 6% от случаите са 

вследствие на Commotio cordis (удар 

в стернума), 142 са преживели.

След оказване на кардиопулмо-

нална реанимация с използване на 

АЕД (автоматичен външен дефи-

брилатор) на място на терена в 

първите минути преживяемост-

та нараства с 85%, при оказване 

на КПР, без АЕД преживяемостта е 

35%.

ЕТИОЛОГИЯ

Исхемична коронарна болест 

е водещата причина за кардиак 

арест. Известни са две форми: 

асистолично (около 20%) - предста-

влява арест на синусовия възел или 

на проводен блок и тахисистолич-

но (около 80%) - спиране на сърцето 

вследствие на камерно мъждене, 

трептене или високочестотна ка-

мерна тахикардия.

Аритмията е в резултат от 

абнормална електрическа актив-

ност, електропроводната система 

на сърцето контролира бързината 

и ритъма на съкращенията на ми-

окарда, а при нарушение ритъмът 

може да се ускори, забави или да 

стане аритмичен.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Играч, съдия или треньор, пад-

нал на терена или извън него, без 

контакт с друг човек, препятствие 

или топка, изобщо не реагиращ на 

никакви физически или вербални 

стимули, без дишане, без сърдечна 

дейност (може да се наблюдават 

кратки клонично-тонични гърчо-

ве), възможни са различни видове 

дихателни нарушения (чести и дъл-

боки вдишвания, хъркащо дишане и 

други).

Лечение:

Кардио-пулмоналната ресусци-

Кардиопулмонална реанимация 

при кардиак арест на терена 

Д-р Теодор Цанков 

РЕЗЮМЕ

Сърдечният арест е зачестяващо състояние, което се среща както 
на терена, така и извън него. Установен е точен и ясен алгоритъм 
на поведение, със следването на който всеки може да се включи в 
оказването на медицинска помощ. Употребата на AED – автомати-
чен външен дефибрилатор и ранната дефибрилация, преди пристига-
нето на медицинските специалисти има доказана полза и значимо 
увеличава възможността за преживяване.

SUMMARY

Cardiac arrest and CPR in the pitch

Cardiac arrest is an increasing condition that occurs both on and off the field.  An 
accurate and clear algorithm of behavior has been established, following which 
everyone can get involved in providing medical care.  The use of an AED - an 
automatic external defibrillator and early defibrillation, before the arrival of medical 
professionals, has a proven benefit and significantly increases the possibility of 
survival.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Кардиак арест, КПР, автоматичен външен дефибрилатор.
KEY WORDS: Cardiac arrest, CPR, Automatic external defibrilator. 
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тация (КПР) е процедура, която се 

извършва, когато играчът е без сър-

дечна дейност или без дихателни 

движения за повече от 10 секунди.

Протоколът за извършване на 

КПР според Европейската кардиоло-

гична асоциация е в пропорция 30:2 

или тридесет извън гръдни компре-

сии, последвани от две последова-

телни вдишвания уста в уста (за-

пушва се носът при вдишване). Ако 

на терена има добре оборудвана 

спешна медицинска раница, обдиш-

ванията се извършват с балон (тип 

АМБУ с подходяща за пострадалия 

маска).

Процедурата се стартира след 

оценка на съзнание, дишане и сър-

дечна дейност. 

След като пристъпите при по-

страдалия, хванете ръката му и я 

стиснете с другата ръка го хванете 

за делтоидния мускул, притиснете 

силно и задайте въпроса “Чувате ли 

ме”. Ако играчът не реагира на бол-

ката и не отговори на въпроса ви, 

поставите ухото си на 1-2 см меж-

ду носа и устата му, ако до 10 се-

кунди не чуете или усетите издиш-

ване, поставете двата си пръста 

на а. каротис (сънна артерия). При 

случай че не усетите пулсации за 5 

секунди, веднага повикайте помощ 

(позвънете на 112 и включете теле-

фона на високоговорител, ако сте 

сам/а или посочете някой, който да 

се свърже със Спешна помощ)!

Започнете извънгръдни притис-

кания, като съберете ръцете си и 

ги поставите с дланите една вър-

ху друга на стернума, между двете 

мамили. Притисканията трябва 

да бъдат ритмични и силни, a ори-

ентир за правилното им изпълне-

ние е потъването с около 5 см на 

гръдната кост. Ако имате наличен 

АЕD (автоматичен външен дефи-

брилатор), залепете по оказания 

начин електродите и следвайте 

инструкциите на апарата. Ако 

теренът е мокър, не стойте на 

колене по време на дефибрилаци-

ята и по възможност поставете 

пострадалия на гумена повърх-

ност (меката носилка за изнасяне 

на футболисти), не допускайте 

никого в радиус 30-60 см от по-

страдалия, ако играчът е поразен 

от мълния, подсигурете вашата 

безопасност! Ако вали дъжд или 

ирачът е на мокър, подсушете гър-

дите му). При възстановяване на 

пулса след няколко цикъла, КПР ще 

се възстанови и дишането, а след 

още няколко секунди ще се възста-

нови и съзнанието. Не отделяйте 

електродите на дефибрилатора 

(няма да се проведе шок, ако не е 

необходимо!). Ако нямате наличен 

AED и не се възстанови дишане и 

сърдечна дейност, не спирайте 

КПР до идване в съзнание или до 

пристигането на Спешна помощ!

В зависимост от причината, ко-

ято е довела до състояние на сър-

дечен арест, е възможно до няколко 

минути след възстановяване на съз-

нанието колапсът да се повтори и 

отново да се наложи да бъде про-

ведено КПР и дефибрилация! Цик-

лите се повтарят колкото пъти е 

необходимо до идване в съзнание, 

пристигане на линейка и след това 

до пристигането в спешно отделе-

ние.

ПРОВЕЖДАНЕ НА БАЗИСНА ТЕХНИ-

КА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИВОТА 

АВС 

ОТ НЕМЕДИЦИ

1. Подсигуряване на проходими ди-

хателни пътища A-irway.

2. Подсигуряване на дишане диша-

нето B-rething .

3. Подсигуряване на циркулация и 

ранна дефибрилация с АED (ав-

томатичен външен дефибрила-

тор).

Поддържане на живота по схе-

мата3 АВС, DE, FGH. 
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ОТ МЕДИЦИ

1. Подсигуряване на дихателните 

пътища А-irway.

2. Подсигуряване на дишането 

В-reathing.

3. Подсигуряване на адекватна 

циркулация С-irculation

напреднала техника за провеждане 

от лекари.

4. Поставяне на венозен източник 

D-rug and fluids.

5. Провеждане на Е-cg.

6. Провеждане на дефибрилация 

F- fibrilation treatment

 в спешно отделение.

7. Обследване на пациента 

G-gaurin

8. Провежда се церебрална ресус-

цитация Н-human mentation 

9. Провежда се I-cu интензивно 

лечение.

A Подсигуряването на проходими 

дихателни пътища се осъщест-

вява, като отворите устата на 

играча, ако не е възможно поради 

стегната мускулатура, ползвай-

те прийома на Есмарх - поста-

вете играча по гръб, сложете 

дланите на двете си ръце на че-

лото на играча, а показалците и 

средните си пръсти под ушите 

му на темпоромандибуларната 

става, притиснете силно и при-

ведете главата в дорзална фле-

ксия така, че мандибулата да 

се отвори и долните резци да 

преминат пред горните. След 

като се отпусне мускулатура-

та на устата, проверите дали 

в нея има чужди тела, клатещи 

се или избити зъби, стомашно 

съдържимо и ако има, премахва-

нето им е задължително, ако па-

циентът е в безсъзнание поради 

опасността от аспирация! 

 Ако играчът диша нормално, го 

поставете в странично положе-

ние (легнал наляво) и следете за 

промени в дишането!

 Ако играчът не диша, започнете 

КПР по системата АВС.

B Последните проучания препо-

ръчват употребата на орални 

супраглотични въздуховоди. 

На терена е възможно, лесно и 

удобно използването на въздухо-

вод на Гьодел, който се поставя 

при Commotio cerebri, колапс от 

всякакъв произход и продължи-

телно безсъзнание със запазено 

спонтанно дишане и след вече 

почистени дихателни пътища! 

Чрез него имате постоянен дос-

тъп до устната кухина, профи-

лактирайки западане на корена 

на езика (гълтане на езика) и 

дава възможност за по-бърза 

ларингоскопия, ако е наложител-

на.

Ползването на ай Гел маска или Ком-

битуб е изключително лесно и 

удобно за ползването на терена 

или в спортната зала, поставя 

се директно “на сляпо” (без ла-

рингоскопия), подсигурява добре 

дихателните пътища, дава въз-

можност за обдишване с балон 

и едновременно достъп до сто-

маха за сондиране при необходи-

мост.

Златният стандарт в протекция-

та на дихателни пътища оста-

ва ЕТИ (ендотрахеалната инту-

бация), но е сложна за изпълнение 

процедура, изискваща спокойна 

обстановка и много добре под-

готвен екип.

C Подсигуряването на адекватна 

циркулация на терена се осъ-

ществява само при провеждане 

на КПР, като съображението е 

извън гръдните притискания да 

хлътват около 5 см, а цикълът 

30:2 да се проведе 3 пъти за 1 

минута.

D Поставянето на венозен източ-

ник е препоръчително да бъде 

с колкото е възможно по-голям 

лумен поне G-20 (розов), препо-

ръката е за G-18 (зелен).

E Провеждането на ЕКГ запис с 

12 канала за установяване на па-

тологичен ритъм.

F Лечение на фибрилация или асис-

толия, медикаментозна или 

чрез дефибрилатор:

1. Адреналин 1 mg i.v. на всеки 3-5 

мин. до максимална обща доза 

от 5 мг.

При поява на камерна тахикардия 

или труден за определяне сърде-

чен ритъм: Amiodarone 300 mg 

i.v., след което повторна дефи-

брилация.

При поява на надкамерна тахикар-

дия с бедрен блок: 6 mg Adenosine 

i.v. при неуспех отново 12 mg 

Adenosine i.v., при неуспех още 

12 mg Adenosine i.v.

G Преценка за състоянието на:

При започване на КПР, то продъл-

жава най-малко 30 мин, считано 

от последното спиране на сър-

цето! 

Рискове от провеждането на 

КПР

 Счупване на ребра над над 80%

 Счупване на стернума над 40%

 Травми на вътрешни органи 

(само при много силно притис-

кане на стернума над 6 см)

 Изгаряния или удар от ток при 

неправилно използване на ману-

ален дефибрилатор, при работа 

с AED дефибрилатор няма данни 

за шок при неподходящ сърде-

чен ритъм.

ПРОВЕЖДАНЕТО НА КПР ПРИ ДЕЦА 

И ЮНОШИ

Разликите в провеждането на 

КПР при деца е съществена! Започва 

се с 5 вдишвания уста в уста (като 

се запушва носът или се обхващат 

устата и носът едновременно от ус-

тата на спасителя) или чрез балон за 

обдишване (АМБУ с детска маска!), 

следва да направите 15 извънгръдни 

притискания, последвани от 2 вдиш-

вания и повтаряйте цикъл 15:2, дока-

то не пристигне помощ.

Употребата на AED дефибрила-

тор в детска възраст е показана 

при деца над 1 година, а някои дефи-

брилатори имат инсталирана ин-

тегрирана педиатрична система 

за ресусцитация.
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УВОД

В съвременния свят необходимост-

та от умения за оказване на първа по-

мощ e все по-належащa. Инциденти се 

случват нерядко и вероятността човек 

да стане очевидец на такъв се повиша-

ва значително. Особено внимание се по-

ставя върху спортните събития, по вре-

ме на които спортисти или зрители от 

публиката все по-често получават ВСА. 

Времето за реакция, в което човек със 

спряло сърце може да бъде върнат към 

живот, е по-малко от 8 минути. Ето 

защо е важно присъстващите да могат 

да разпознаят ВСА, да реагират мигно-

венно, а спортните съоръжения като 

стадиони и зали да са обезпечени с АВД 

с цел намаляване на здравните последи-

ци от това състояние. Важността на 

уменията за оказване на първа помощ в 

случаите на ВСА се налага и от факта, 

че дори най-бързите линейки в света не 

могат да пристигнат на мястото на 

инцидента в рамките на под 5 до 8 ми-

нути. Според статистика, представе-

на от Националната здравна служба на 

Великобритания (National Health Service, 

2017), средното време за пристигане 

на линейка на мястото на инцидента в 

случай на ВСА не може да се сведе под 7 

минути. Поради тази причина е от из-

ключителна важност за оцеляването на 

пострадалия очевидците на инцидента 

да започнат да оказват първа помощ 

Европейски практики за 

намаляване на здравните 

и социалните последици от 

внезапен сърдечен арест (ВСА)
Андриан Георгиев

РЕЗЮМЕ

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец 
(МФЧКЧП) определя Норвегия, Германия и Австрия като най-опитни-
те страни в подготовката на населението в случай на инцидент. 
Целта на това проучване е да направи преглед на опита, който тези 
страни имат по отношение на ранната автоматична външна де-
фибрилация (АВД), в случаите на внезапен сърдечен арест (ВСА). В 
допълнение, през последните години се увеличиха случаите на ВСА по 
време на спортни събития както сред спортистите, така и сред 
публиката. Ето защо проблемът с оказването на първа помощ и 
необходимостта от обучение става все по-актуален сред спортна-
та общност. Използваните материали са налични доклади в област-
та на първа помощ, местни изследвания и статии, свързани със 
законодателството в Норвегия, Германия и Австрия. Използваните 
методи са анализ, синтез на данни и сравнение на характеристиките 
на изследваните обекти. Резултатите показват, че развиването на 
програми за АВД е показател, по който трябва да се надгражда, за да 
се намалят жертвите на ВСА, като водещите в разработването и 
внедряването им са общините и общинските структури. Инвести-
цията в обучение е рентабилно усилие, което би увеличило процента 
на преживяемост и ще намали тежестта върху здравеопазването, 
под формата на икономии на разходи за последващи болнични прес-
тои лечение поради усложненото състояние на пациентите.

SUMMARY

European practices for reducing the health and social consequences of 

sudden cardiac arrest (SCA)

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
identifies Norway, Germany and Austria as the most experienced countries in 
preparing the population in the event of an accident.The purpose of this study is 
to review the experience that these countries have with early automatic external 
defibrillation (AED) in cases of sudden cardiac arrest (SCA).Additionally, in recent 
years, cases of SCA during sporting events have increased, both among athletes 
and the fans. That is why the problem of first aid and the need for training is 
becoming increasingly relevant among the sports community. Materials used 
are available reports in the field of first aid, local studies, and articles related to 
the legislation in Norway, Germany, and Austria. Methods used are analysis, data 
synthesis, and comparison of characteristics of the studied objects. Results show 
that the development of AED programs is an indicator that needs to be upgraded 
in order to reduce the SCA casualties, as the leaders in their development and 
implementation are the municipalities and municipal structures. Investing in training 
is a cost-effective effort that would increase survival rates and reduce the burden 
on health care, in the form of cost savings for subsequent hospital stays/treatment 
due to the complicated condition of patients.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: добри практики, законодателство, курсове, първа помощ, реанимация, дефибрилация.
KEY WORDS: good practices, legislation, courses, first aid, resuscitation, defibrillation.
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до пристигането на спешния екип.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Цел на проучването
Изследване и определяне на до-

брите практики в областта на АВД в 

три от най-добре икономически разви-

тите държави в Европа. Това включва 

законова регулация и наличие на АВД за 

обществено ползване. На база на това 

изследване се обобщава приносът на 

тези страни и се предлага приложени-

ето му в държавите, които биха могли 

да се възползват от този опит.

2. Използванa референтна система, 
материали и методи за постигане 
целите на проучването.
Използванaта референтна система 

и материали са достъпни доклади на 

европейски организации, под формата 

на изследвания, анализи или годишни 

отчети за дейността –МФЧКЧП, Евро-

пейски референтен център за обучение 

и образование по първа помощ, Евро-

пейската асоциация за спешни номера 

и др.За постигане на целите на проуч-

ването като метод се използва преглед 

на наличната и достъпна вторична ин-

формация – специализирани публикации, 

отчети от изследвания, съществува-

щи доклади от тестови разработки 

и др. Събраната информация се синте-

зира и анализира, като на база на това 

се изготвят две групи критерии. Група 

1 – критерии за подбор на изследвани-

те обекти в проучването и Група 2 – 

критерии за разглеждане и сравняване 

на изследваните обекти. Получените 

резултати се обобщават и се правят 

изводи за „поведението“ на обектите, 

като  се констатира наличието/от-

съствието на слаби/силни места.

3. Критерии за подбор на изследвани-
те обекти – Норвегия, Германия, 
Австрия (Група 1)
Изборът на изследваните обекти се 

позовава от наличната и общодостъп-

на вторична информация, използвайки 

данни от една от най-авторитетни-

те организации в областта – МФЧКЧП, 

Таблица 1. Сравнителна характеристика на Норвегия, Германия и Австрия

№ Показател Норвегия Германия Австрия

Законова регулация, регламентираща употребата на автоматични външни дефибрилатори (АВД)

16 Употреба на АВД от немедицински лица ✓ ✓ ✓

17 Законова рамка, която урежда употребата на АВД Няма данни ✓ ✓

18 АВД достъпни на обществени места ✓ ✓ ✓

19 Дружеството на Червения кръст участва в обучението на немедицински лица за употре-
ба на АВД

✓ ✓ ✓

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
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публикувани през 2009 година в доклада 

„First aid for a safer future Focus on Europe 

- Advocacy report 2009“. По негова оцен-

ка проучването разглежда и приема 

критерий процент на населението, 

подготвено да окаже първа помощ в 

22 европейски държави (IFRC, 2009). За 

да се стесни обхватът на изследване-

то, се въвежда втори критерий – праг 

от над 80% обучено население. За цели-

те на проучването се приема, че дър-

жавите с най-висок процент обучено 

население имат и най-добри практики 

в подготовката по първа помощ. На 

тази характеристика отговарят само 

три от изследваните държави, което 

свежда фокуса на този обзор до Норве-

гия, Германия и Австрия.

4. Критерий за разглеждане и срав-
няване на изследваните обекти – 
Норвегия, Германия, Австрия
Изборът на този критерий се фор-

мира от два принципа – наличност на 

информация и значимост на показате-

лите. Сведения за обезпечеността с 

АВД се откриват в специализирани из-

дания на организации, които работят 

в областта. По отношение на значи-

мостта на използваните критерии 

избраните такива дефинират състоя-

нието на всяка една от изследваните 

страни по следния показател:“Законова 

регулация, регламентираща употреба-

та на автоматични външни дефибри-

латори (АВД)” (Таблица 1) (IFRCReferent 

center, 2016).

5. Достъпност до автоматични 
външни дефибрилатори за об-

ществено ползване
Преди да се направи преглед на на-

личието на обществени АВД и техния 

брой е важно да се даде контекст за 

важността от използването на тези 

устройства.

Всеки човек може да се окаже в си-

туация, която изисква бързина, знания 

и умения. Но когато тази ситуация е 

животозастрашаваща, правилната ре-

акция може да бъде животоспасяваща. 

Такъв е случаят при ВСА. Сърцето спира 

да функционира правилно и най-лошото 

е, че това може да се случи без никакви 

признаци и симптоми, без предизвес-

тяване и на видимо здрав човек. Един-

ственият начин да се върне сърцето 

от това състояние (т. нар. вентри-

куларни фибрилации) е да се приложи 

навременна АВД. Ранната АВД, между 3 

до 5 минута от внезапното спиране на 

сърцето, предоставя шанс за оцеляване 

между 50 до 70% (European Resuscitation 

Council). В извънболнична среда, без из-

куствено дишане и сърдечен масаж и 

употребата на АВД шансовете за оце-

ляване на пострадал са едва между 5-8% 

(TrappeHJ, 2005), тъй като само този 

процент от хора успяват да стигнат 

до болница и са съживяеми.

При наличието на АВД на общест-

вени места, прецизно картографирани 

и/или използвайки мобилно приложение 

за бързото им откриване при нужда, 

случаите на ВСА в извънболнична среда 

биха могли да бъдат значително нама-

лени.

Общата оценка за хората, постра-

дали от това състояние, според ЕСР, 

цитирано в проучването EuReCaTwo, 

което се провежда в 27 европейски 

държави, са както следва: 3000 случая на 

година за Норвегия (0,06% от население-

то), 100 000 случая за Германия (0,12% от 

населението) и 6000 случая за Австрия 

(0,06% от населението) (Gräsner J, et al, 

2016). Според същото това проучване 

случаите на ВСА в Европа са 350 000 и 

100 000 от тях биха могли да бъдат спа-

сени, ако КПР са приложени незабавно и 

преди пристигането на линейка. Това 

означава, че случаите с успешен завър-

шек могат да се повишат с 31%.

Към април 2017 г. оценката за Нор-

вегия е, че страната разполага с над 20 

000 АВД (Norway Today, 2017). Логичният 

въпрос на хората, които преминават 

обучение за работа с тези машини е 

къде се намират те. Страната въвеж-

да национален регистър за местополо-

жението на дефибрилаторите. Съв-

местно със службите, които обслужват 

спешния номер на Норвегия и на които 

човек може да се обади за линейка, съз-

дават приложение (Help 113 App, https://

norskluftambulanse.no/hjelp113/) на сай-

та на 113 (www.113.no). Целта е повече-

то спортни зали/клубове, компании и 

институции да регистрират налични-

те си АВД, като по този начин се улесни 

значително достъпът до тях в случай 

на нужда. Данните за Германия обаче не 

са категорични. Скорошен доклад на Ев-

ропейската асоциация за спешни номе-

ра коментира, че броят на обществе-

ните АВД на територията на цялата 
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страна не е известен, но със сигурност 

надхвърля 40 000, като това е броят на 

онези машини, които се поддържат от 

Фондация Björn Steiger (MichaelR, 2020). 

Вероятната причина да няма точен 

брой на инсталираните машини е, че 

въпреки че в Германия съществува ре-

гулация за тях и тяхната употреба 

(Medical Device Directive (MPBetreibV)) 

докладът на EENA 112 съобщава, че в 

страната не е задължително да се док-

ладва на властите, в случай че устрой-

ство бъде инсталирано. В Австрия има 

повече яснота. Според доклада на EENA 

112, в страната не е задължително да се 

докладва на властите за инсталиране-

то на АВД, но е препоръчително. Това 

от своя страна дава по-ясна възмож-

ност за проследяване общия брой на ин-

сталираните машини, който възлиза на 

5000 бр. По този начин се предоставя 

по-лесна възможност наличните АВД да 

бъдат картографирани и съответно 

достъпът до тях да се улесни. Допълни-

телно предимство е, че според общин-

ския сайт на град Виена съществува мо-

билно приложение („Samaritan“), което 

може да бъде инсталирано безплатно 

(City of Vienna, 2021). То използва GPS сис-

тема, за да локализира потребителя и 

след това да предложи най-близко нами-

ращото се АВД. Приложението дава и 

инструкции за оказване на първа помощ 

в случай на ВСА.

Най-впечатляващата добра прак-

тика в Норвегия за по-бърза и ефектив-

на реакция при ВСА е потенциалната 

възможност за въвеждането на ино-

вация - дронове, които биха могли да 

транспортират АВД до мястото на 

инцидента. В подробен доклад Томас 

Рутуелт от Норвежкия университет 

по наука и технологии разглежда как 

тази иновация може да бъде приложена 

(Rootwelt Т, 2016). Към настоящия мо-

мент идеята е доста амбициозна, тъй 

като, от една страна, изисква сериозна 

финансова инвестиция, а, от друга, ще 

засегне много правни области, включи-

телно и регулации по отношение на 

въздухоплаването на безпилотни апа-

рати. Въвеждането на подобна техно-

логия може значително да повиши про-

цента на оцелели в случаи на сърдечен 

арест, значително скъсявайки времето 

от спиране на сърцето до първата 

дефибрилация. Демонастративна си-

мулация за това как би изглеждала тя 

може да бъде разгледана тук: https://

www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc. 

По отношение достъпността на апа-

ратите, освен вече описаното прило-

жение, което работи съвместно със 

спешния номер 113, съществуват и дру-

ги приложения като Staying Alive, което 

също може да се свали безплатно от ап 

сторовете на Android и iOsоперацион-

ни системи за мобилни устройства. Ха-

рактерна специфика на Staying Alive при-

ложението е, че ако човек е обучен да 

оказва първа помощ при състояние на 

ВСА, то той се регистрира с телефона 

си и може да получава известия. 

Добър пример за окуражаването 

на хората да не се притесняват да 

използват АВД в Германия е облекче-

ният режим, при който могат да се 

инсталират машините. Няма кон-

кретни изисквания относно специфи-

кацията на АВД, като тази регулация 

важи както за корпоративния сектор, 

така и за обществено достъпните 

машини. За да може използването им 

да е лесно и навременно, местата 

на които са поставени, трябва да 

бъдат обозначени със съответните 

отличителни знаци и достъпът до 

кутиите, в които се съхраняват ус-

тройствата, да не бъде затруднен. 

По този начин всеки човек, в случай на 

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
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нужда, може да го използва, като не се 

налага да преминава предварителен 

курс на обучение. Възможно е човек, 

който никога не е работил с АВД, да 

го използва правилно, тъй като ма-

шината дава ясни гласови команди на 

съответния местен език. Разбира се, 

това не отлага препоръката хората 

да бъдат образовани по темата, тъй 

като със сигурност преминаването 

през образователни програми за пра-

вилната употреба на АВД повишава 

тяхното спокойствие и готовност 

да помогнат в случай на ВСА.

В същата посока, но с малко по-раз-

лични нюанси е ситуацията в Австрия, 

според доклада на EENA 112. Практичес-

ки всеки човек може да закупи и инста-

лира АВД. Подобно на Германия, в Ав-

стрия не е задължително да се докладва 

това събитие, но е със силено препо-

ръчителен характер. За да се окуражи 

докладването за новоинсталирани АВД 

и съответно да се подобри картогра-

фирането на наличните машини, всеки 

човек може да регистрира апарата си 

на сайтаhttps://definetzwerk.at/. Всички 

налични АВД се картографират на сай-

та www.144.at/defi. Докладът отбеляз-

ва, че при задължителните курсове по 

първа помощ за придобиване на пра-

воспособност за управление на мотор-

но превозно средство всеки кандидат 

трябва задължително да премине през 

обучение за оказване на КПР с/без АВД. 

Поставя се и ясна граница за употреба-

та на автоматични и неавтоматични 

(болнични) дефибрилатори. Вторият 

вид може да бъде използван само от ме-

дицински лица (Спешна помощ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развиването на програми за АВД 

е показател, по който трябва да се 

надгражда, за да се намалят жертви-

те от ВСА. Водещите в разработ-

ването и внедряването на програми 

за ранна дефибрилация са общините 

и общинските структури, което 

според европейски доклади все още 

липсва в много държави членки на ЕС 

(Michael R, 2020). Задължителни по-

казатели за успешно въвеждане на 

АВД е стратегическо разположение 

на АВД за лесна достъпност (тър-

говски центрове, метростанции, 

гари, летища, училищаи др.); кар-

тографиране на вече разположени-

те АВД; обучение на потенциални 

потребители на АВД; включване на 

обучени хора в аварийни планове; 

създаване на регистър за успевае-

мостта от употребата на АВД; 

провеждане на информационни и 

образователни кампании за бързо и 

ефективно разпознаване на ВСА и 

прилагане на ранна КПР и АВД и др. 

Практики, с изпълнението на които 

ще намаляват и жертвите на ВСА. В 

заключение, подготовка и обучение 

на населението по първа помощ на 

всяка една страна е оправдан и рен-

табилен разход. Инвестицията от 

това със сигурност ще увеличи про-

цента преживяемост и ще намали 

последващите разходи за болнично 

лечение и престой.
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Наскоро прикючилото Европейско първенство по футбол 

2020 ще остане завинаги в историята – не само че за пръв 

път такъв формат се проведе в 11 различни държави, и то 

в ситуация на пандемия, но и паднаха редица рекорди във 

футбола, както и тези за голове, автоголове и дузпи, което 

направи шампионата изключително зрелищен. За жалост 

един от най-запомнящите се моменти от това първенство 

завинаги ще остане колабирането на Кристиан Ериксен 

на терена по време на мача Дания – Финландия, където 

единствено и само изключителният професионализъм, 

организация, характер и поведение на медицински екипи, 

съотборници и длъжностни лица успяха да спасят играча и 

да не помрачат развитието на турнира. Макар това да не 

е първият и единствен случай на внезапна сърдечна смърт 

(ВСС) на играч на терена, случилото се на такъв голям форум 

с международно излъчване остави трайна следа и изостри 

вниманието към този донякъде подценявам проблем, 

като накара всеки един от нас да си зададе въпроса „А ние 

подготвени ли сме да реагираме в такава ситуация?“

От 2012 г. UEFA започна програмата Football Doctors 

Education Programme с цел повишаването на медицинското 

обслужване и профилиране на лекари в областта на 

футболната медицина, а водещ модул в това обучение е 

именно спешната помощ и поведение на терена. В крак с 

тези тенденции, медицинската комисия към Българския 

футболен съюз (БФС) обърна внимание на проблема, като 

водещи специалисти по спортна медицина и кардиология 

започнаха регулярно изнасяне на лекции и организиране на 

курсове, свързани с поведението при спешна ситуация на 

терена, а изискването за наличие на дефибрилатори на 

стадионите на елитните ни клубове стана задължително.

На 16 август 2021 г. Медицинската kомисия на БФС 

организира поредното обучение по спешна помощ на терена, 

като фокусът беше изцяло насочен към поведението при 

внезапна сърдечна смърт на терена. Участници в курса бяха 

представители от всичките ни елитни отбори, както 

и националните формации. Програмата бе открита от 

изпълнителния директор на БФС г-н Борислав Попов, който 

Курс обучение „Спешни 

ситуации на терен“

София, 16 август 2021

Д-р Здравко Тарълов, дм

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
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приветства присъстващите, изказа благодарността си към 

активността и неспирната работа на българските футболни 

лекари и пожела успех. Той бе последван от кратко въведение 

в проблема от секретаря на Медицинската комисия към 

БФС и доайен на Българската футболна медицина д-р Михаил 

Илиев, чиято заслуга бе и организацията на тази сбирка. 

Той припомни важността от наличието на квалифицирани 

кадри и необходимостта от организация и възможност 

за поведение при инцидент на терена, подобен на този, 

който видяхме по телевизията. Програмата продължи с 

още няколко кратки лекции. Д-р Бисер Бочев като член на 

Медицинската комисия на УЕФА направи кратко резюме 

относно приоритетите на УЕФА за повишаване нивото 

на eвропейската футболна медицина и в часност спешната 

помощ на терена. Накратко разясни за наличието на MMR 

(minimal medical requirements) – минималните изисквания, 

които има УЕФА за материално и кадрово обезпечаване на 

една футболна среща, като те стриктно се проверяват 

преди всеки мач. Д-р Бочев внесе яснота по перфектната 

организацията на медицинското осигуряване на срещата 

Дания – Финландия, в която голяма роля изигра и д-р Валентин 

Великов (който също беше от участниците в събитието), 

като именно тази организация и подготовка доведе до 

структурирано поведение на терена, с ясно изпълнение на 

индивидуалните роли и задължения на медицинския екип и в 

крайна сметка спасяването на Кристиан Ериксен.

Програмата продължи с презентация на д-р Здравко 

Тарълов, който накратко разясни същността на 

споменатата по-горе UEFA FDEP – Football Doctors Education 

Programme, който (както и д-р Бочев) има успешно изкарани 

и трите модула на програмата. Обърна се отново внимание 

на спешната помощ на терена и структурираните и 

изготвени от УЕФА ясни правила и препоръки за поведение, 

следващи стъпките A-airways (въздухоносни пътища), 

B-breathing (дишане), C-circulation (циркулация), D-disability 

(увреждания), E-extraction from field (изнасяне от терена), 

които са изцяло насочени в запазване живота и здравето 

на играчите във всеки един детайл на поведение. Наблегна 

се на необходимостта от наличие на автоматични 

дефибрилатори на терена, които са единственият шанс 

за благоприятен изход в случай на ВСС на терена. Наред с 

това д-р Тарълов обърна внимание и върху друг сериозно 

подценяван проблем във футбола, а именно възникването 

на комоцио при удар в главата на футболист и възможните 

скрити последици от това. На този етап УЕФА е в процес на 

разработване на структурирани препоръки за поведението, 

диагностиката и рехабилитацията на такива играчи с цел 

избягване на по-сериозни, дългосрочни усложнения. 

Проф. д-р Иван Груев, водещият спортен кардиолог 

на страната ни, изнесе подробен доклад за причините, 

профилактиката, диагностиката и лечението на внезапна 

сърдечна смърт, като наблегна на необходимостта 

от задължителен предсезонен скрининг на играчите, с 

достатъчен обем от изследвания, който може значително 

да понижи причините за ВСС на терена, както е доказано 

в редица държави. Въпреки това, дори и добрият скрининг 

не може винаги да открие подлежаща патология или случаи 

на идиопатични ВСС, без подлежащ анатомичен субтрат, 

какъвто на този етап е и случаят с Кристиан Ериксен. 

Именно затова е необходимо да има необходимата 

апаратура, организация и модел на поведение на терена, за 

да може дори при случай на ВСС да се направи най-доброто 

за спасяването на играча. Проучванията показват, че след 

въвеждането на такива програми и дефибрилатори на 

терена, смъртността от сърдечно-съдови инциденти по 

време на спортни мероприятия е намаляла значително.

Програмата завърши с 2 презентации на водещи 

фирми в разработването и продажбата на автоматични 

дефибрилатори, които запознаха присъстващите със 

спецификите и възможностите на апаратите, като 

фокусът беше хвърлен върху това, колко лесни за използвани 

и от не медицински лица са тези апарати и същевременно 

колко ефективни са те. 

След тази теоретична част бе проведено практическо 

обучение с манекени и дефибрилатори от екипа на FirstAidBG 

Team за първа помощ и поведение при ВСС „Първите три 

минути“. Тези изключителни професионалисти представиха 

нагледно наръчниците за поведение, след което всеки един от 

участниците имаше възможността „да окаже първа помощ“ 

в реална ситуация върху манекен, с прилагане на кардио-

пулмонална ресуститация и използването на дефибрилатор 

под зоркия контрол и съвети на инструкторите. 

В заключение, ВСС на терена е доскоро подценяван 

проблем, пряко засягащ живота и здравето на играчите. 

Наличието на дефибрилатори и обучени кадри за поведение 

при случай на инцидент е от изключително значение и 

единствен шанс за благоприятен изход от ситуацията. 

Медицинската комисия към БФС ще продължи да обръща 

внимание на проблема и организира обучителни курсове с 

цел повишаване стандарта на медицинско обезпечаване 

на терени и грижата за здравето на футболистите, като 

следващият такъв курс е предвиден за края на тази есен.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
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