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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Позиционна
нестабилност
на раменната става
Доц. д-р Aспарух Аспарухов

РЕЗЮМЕ
Позиционната нестабилност на рамото представлява клинично
видима промяна в положението на лопатката спрямо гръдния кош.
Изразената торакална кифоза, неправилно зараснало счупване на
ключицата или травматична повреда на акромио-клавикуларната
става са обичайните костни причини, които предизвикват това
състояние. Най-често обаче дискинезията на скапулата е резултат от промяна в мускулната активация и координация. Промяна
в позицията на скапулата може да настъпи и вследствие контрактура около рамото.
Повечето от случаите с позиционна нестабилност на раменната
става се повлияват добре от физикална терапия и целенасочена
рехабилитация.

SUMMARY
Positional shoulder instability
Scapular dysfunction or scapular dyskinesis is defined as observable
alterations in the position of the scapula in the relation to the thoracic
cage. Excessive thoracic kyphosis, malunions of clavicular fractures or
acromio-clavicular joint injuries are the bony reasons for the condition.
Most often the dyskinesis of the scapula is the result of alteration of
muscle activation and coordination. Contractures of the shoulder can
also affect the position and function of the scapula.
Most of the cases with scapular dysfunction can be treated successfully by
physical therapy and accurate rehabilitation protocol.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: нестабилност на раменната става, мускулен дисбаланс, cavitas glenoidalis.
KEY WORDS: shoulder instability, muscle imbalance, glenoid cavity.

C

odman ЕА,1934, въведе понятието “скапуло-хумерален ритъм”
и днес без възражение се приема
от специалистите, че нормалната
функция на рамото е резултат от
координираните действия на скапуло-торакалната и на глено-хумералната става. Клинични и рентгенологични проучвания доказват, че
при 68 до 100% от пациентите с
нестабилност на раменната става
се наблюдават отклонения в движенията и в позицията на лопатката
(Leffert RD и съавт.,1987; Ozaki J,1989;
Warner JJP и съавт.,1992). Те са причина за нарушена функция в рамото,
означена като “scapula dysfunction”
(Kibler WB и съавт.,1998). Загубата
на контрол върху позицията и движенията на лопатката бяха определени от Warner JJP и съавт.,1992,
като “дискинезия на скапулата”
(”Scapular dyskinesis”). Днес е актуално да се говори за “позиционна нестабилност на рамото”.
На скапулата нормално се приписват четири основни функции
(Kibler WB и съавт., 2003):
1. Елемент от глено-хумералната става. Подходящото разполагане на cavitas glenoidalis позво-

лява оптимална функция както на
костните структури, така и на
околоставната мускулатура за концентрични движения в глено-хумералната става.
2. Извършва движения около
гръдния кош. Ротирайки се навън
или навътре или премествайки се
напред, скапулата осигурява подходяща позиция за раменната кост, за
да може крайникът да осъществи
определени движения на хвърляне
или удар при спортистите, респективно тласкане или дърпане при
физическа работа.
3. Елевиране
на
acromion
scapulae. Това повдигане осигурява
безпрепятствено движение на ротаторния маншон под акромионa
и предотвратява impingement
на маншона спрямо
корако-акромиалния свод. Елевирането на
acromion scapulae се нарушава както при лезия на маншона, така и
при слабост на възходящата част
(pars ascendens) на m.trapezius и на
m.serratus anterior.
4. Елемент от т. нар. “кинетична верига”. Включва последователно активиране на определени
мускулни групи за стабилизиране на

скапулата и увеличаване на контрола върху нейните движения и позиция, докато крайникът извършва
определени функции. В този смисъл
скапулата се отъждествява като
проводник на сили от тялото, гърба и крайниците към ръката.
Три са направленията, по които могат да настъпят скапуларни
дискинезии: костни отклонения в
стойката на тялото или костни
увреди около рамото, нарушаване
функцията на околоставната мускулатура и контрактури в раменната става.
Ексцесивна кифоза в торакалния
сегмент на гръбначния стълб или
увеличена шийна лордоза могат да
причинят протракция на скапулата
и депресия на акромиона с потенциален риск от impingement. Зараснали със скъсяване или ангулиране счупвания на ключицата или увреди на
акромио-клавикуларната става нарушават нормалната кинематика
на скапулата. Поради това считаме, че тази патология трябва неизменно да се включи в протокола за
изследване на пациента с раменна
нестабилност и да се има предвид
Медицина и Спорт 
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при оценяване на причините, довели до нестабилността, както и при
определяне на лечебния подход.
Синергичното активиране на
няколко мускулни групи около рамото контролира строго определени движения на лопатката, което
е предпоставка за извършване на
съответни движения в крайника.
Така за стабилизиране на лопатката се изисква едновременно активиране на възходящата и низходящата част на m.trapezius, на
mm. rhomboideus и на m.serratus
anterior. Елевирането на скапулата се осъществява от m.serratus
anterior и от възходящата част на
m.trapezius, при синергичното действие на mm.rhomboideus и на низходящата част на m.trapezius. Всички
отклонения в нормалната функция
на един или повече мускули около
рамото разстройват нормалната
механика на скапулата, респективно на раменната става. Същевременно слабост на мускулатурата
с двигателна инсуфициентност се
наблюдава при почти всеки случай
с раменна патология (Fleisig GS и съавт.,1996; Glousman R и съавт.,1988;
McQuade KJ и съавт.,1998; Paletta GA
и съавт.,1997). Извършените от нас
проучвания показаха, че най-често
ангажирани са m.serratus anterior и
възходящата част на m.trapezius
(Аспарухов А, Русев Р- непубликувани сведения). Настъпващата
от това дискинезия на скапулата,
както отбелязват
Kibler WB и
McMullen J,2003, е по-скоро неспецифичен отговор на едно болезнено
състояние в рамото, отколкото на
специфична реакция към определена глено-хумерална патология. Този
факт се потвърждава и от находките за дискинезия на скапулата в 68%
от пациентите с увреда на ротаторния маншон, в 94% със скъсване
на гленоидалния лабрум и в 100% с
глено-хумерална нестабилност (Аспарухов А, Русев Р- непубликувани
сведения, Burkhart SS и съавт.,2000;
Paletta GA и съавт.,1997; Warner JJ
и съавт.,1992). Засега остава неясна причината за тази реакция на
организма към острата или хроничната болка в раменната става.
Неспецифичният отговор навежда
на мисълта за проприоцептивен
механизъм с промяна в аферентния
път на сигналите от телцата на
Golgi (Kibler WB и съавт.,2003). Със
сигурност може да се твърди, че
капсулно-лигаментарните увреди
6 
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предизвикват разстройство във
функцията на механорецепторите
и защитния мускулен рефлекторен
отговор (Gaunche C и съавт.,1995;
Jerosch J и съавт.,1993,1996; Knatt
T и съавт.,1995; Nyland JA и съавт.,1998).
Контрактурата на мускулите и
капсулно-лигаментарните структури около рамото несъмнено повлиява позицията и движенията на скапулата (Burkhart SS и съавт.,2000;
Harryman DT и съавт.,1990; McClure
PW и съавт.,2001; Tyler TF и съавт.,2000). Затова възстановяването на скапуло-хумералния ритъм
чрез преодоляване на ставната контрактура наред с функционалното
балансиране на мускулатурата приемаме като задължително условие,
преди да предприемем конкретни
действия за оперативно стабилизиране на ставата. В този смисъл
елиминиране на болката в рамото
ще прекъсне порочния кръг със скапуларната дискинезия.
Съобразявайки се със съвременната концепция за т. нар. “позиционна нестабилност” или дискинезия
на скапулата вследствие разстроения мускулен баланс около рамото,
считаме, че върху пациента с нестабилно рамо заедно с класическите тестове непременно трябва да
се изследват и тестовете, описани
за диагностициране на това патологично състояние. Преди това
обаче трябва да се определи тежестта на дискинезията по предложената от Kibler WB и съавт.,2003
класификация. При степен І проминира angulus inferior scapulae с дисталната част на медиалния край на
лопатката. Степен ІІ се характеризира с изпъкване на целия медиален контур на лопатката в резултат на патологичното й ротиране
около вертикалната ос. При степен
ІІІ лопатката е изместена проксимално с проминиране на angulus
superior scapulae и проксималната
част от медиалния й ръб.
Чрез т. нар. “Тест за подпомагане на лопатката” (“Scapular
assistance test”) се оценява участието на скапулата и на акромиона в
субакромиалния impingement. Пациентът се подканя бавно да елевира
крайника напред или да го отведе
до хоризонтално положение, при
което изследващият стабилизира с
едноименната си ръка скапулата и
ротира долния й ъгъл бавно навън
в синхрон с отвеждането на край-

ника (Kibler WB и съавт.,2003). Този
маньовър имитира съвместните
действия на m.serratus anterior и
възходящата част на m.trapezius.
При положителен тест изчезва
симптоматиката от субакромиалния impingement.
“Ретракционният тест на скапулата” (“Scapular retraction test”) се
извършва, като медиалният край на
лопатката се задържа от изследващия върху торакса на пациента, докато последният елевира и ротира
навън крайника. Освобождаване от
симптоматиката на задно-горния
impingement позитивира теста.
С “Теста на латерално изместване на лопатката” (“Lateral scapular
slide test”) се определя количествено стабилизиращата сила на скапулата (Kibler WB и съавт.,1998). За
целта се измерват три позиции на
лопатката на здравата и засегнатата страна спрямо фиксирана точка
върху гръбначния стълб. Първата
позиция е при висяща край тялото
мишница – определя се долният
ъгъл на лопатката и се маркира върху кожата. Измерва се разстоянието в мм спрямо фиксираната точка. При втората позиция ръцете се
поставят на хълбоците с приблизително 10º екстензирани мишници и
посоченото разстояние се измерва
отново. Същият протокол се повтаря и при отведени 90º и максимално ротирани навътре мишници.
Асиметрия от 15 мм и повече, която най-често се установява при
третата позиция, е доказателство за дискинезия на лопатката.
Ефектът на скапуларната дискинезия върху стабилността на раменната става понастоящем може
да се приеме за изяснен. Загубата
на пълна скапуларна протракция
около стената на гръдния кош в резултат на нарушен мускулен баланс
около рамото увеличава силите на
децелерация в раменната става,
като при движения в крайника променя сигурната зона на контакт
между костния cavitas glenoidalis
и раменната глава (Happee R и съавт.,1995; Nieminen H и съавт.,1995;
Pink MM и съавт.,1996; Poppen NK и
съавт.,1976; Young JL и съавт.,1996).
Нарушената протракция на скапулата прeдизвиква функционална
антеверзия на cavitas glenoidalis,
като намалява ефективността на
нормалната костна “спирачка” и
е предпоставка за изместване на
раменната глава напред. В този

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
смисъл приемаме, така както и
Weiser WM и съавт.,1999, че дискинезията на скапулата, независимо
от причината за нейното получаване, може да засили стреса върху
предните капсулно-лигаментарни
структури и гленоидалния лабрум
и да предизвика тяхното първично скъсване или при вече налични
увреди – да ги задълбочи. Същевременно повишената антеверзия
на cavitas glenoidalis създава условия за impingement на ротаторния
маншон към задно-горния сегмент
на cavitas glenoidalis при ротирана
навън и отведена до 90º мишница
(Burkhart SS и съавт.,2000). В резултат на тази хронична болка в рамото дискинезията на скапулата
се задълбочава. Негативно на това
патологично състояние влияе и
ограничената елевация на акромиона вследствие нарушена функция
на m.serratus anterior и възходящата част на m.trapezius, която засилва картината на задно-горен
impingement.
В съгласие с тези разсъждения
анатомичните стойности на хоризонталната и вертикалната инклинация на cavitas glenoidalis и причинната им връзка с нестабилността
на раменната става считаме, че
трябва да се разглеждат критично.
Изводи:
1. Инсуфициентност на скапуло-торакалната
мускулатура
(m.trapezius, m.serratus anterior)
може да предизвика в различна
степен отклонения в позицията и
движенията на лопатката с всички биомеханични последствия с
невъзможност да се осигури една
стабилна гленоидална “платформа”
за главата на раменната кост при
движения в раменната става.
2. Недостатъчната костна опора може да причини необичайно
обременяване на капсулно-лигаментарните структури и да предизвика тяхното първично или вторично
увреждане с дестабилизиране на раменната става.
3. Своевременното диагностициране на дискинезията на лопатката и прилагането на рационална
програма за рехабилитация за скапуло-торакалната мускулатура и
ротаторния маншон е предпоставка за възстановяване на нормалния
скапуло-торакален ритъм в смисъла, посочен от Codman EA още през
1934 година.
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Компликации след
оперативно лечение
на Морбус де Кервен
Д-р Борис Матев

РЕЗЮМЕ
Тендовагинитът на де Кервен е едно сравнително често срещащо
се заболяване. То не отминава и елитния спорт. Затова и нашата
цел е да посочим най-честите грешки и последващи усложнения
при оперативното лечение на Морбус де Кервен. Да посочим алтернативите за тяхното отстраняване. Последователно сме описали
анатомичните особености, хирургическата техника и следоперативните компликации. Представяме начините за недопускане постоперативните усложнения.

SUMMARY
Postoperative complications of tenosynovitis de Quervain
The de Quervain tenosynovitis is one common desease. The tendons in
the first dorsal compartment m.abductor pollicis longus and m.extensor
pollicis brevis are involved. Professional athletes are affected as well.
The aim of this study is to point out the complications resulted by the
surgical treatment errors. The anatomical variations, surgical technique
and postoperative complications are describe. The way of avoiding it is
suggested.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Тендовагинит на Де Кервен, следоперативни усложнения, първи дорзален канал.
KEY WORDS: Tenosynovitis de Quervain, postoperative complications, first dorsal compartment.
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ендовагинитът на Де Кервен е едно
сравнително често срещащо се заболяване. Засягат се сухожилията на първи
дорзален канал: м.абдуктор полицис лонгус
и м.екстензор полицис бревис. В етиопатогенезата му значителна роля играят
дегенеративните изменения в сухожилно-влагалищния апарат. Заболяването започва с ограничено асептично възпаление
синовията на влагалището и сухожилията,
причиняващо умерена болка. Постепенно
настъпват фиброзни изменения, които водят до стеснение на засегнатия участък на
вагината /1/ и задебеление на сухожилието.
В резултат на тези изменения настъпва
затруднение в преминаването на сухожилията през първия остеофиброзен канал.
Това резултира до нарушаване функцията
на работоспособността на ръката. Много
често единствената опция за лечение се
явява оперативното.
Тендовагинитът на Де Кервен не
отминава и професионалния спорт /2/.
Оперирали сме състезатели по спортна и
художествена гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, гребане и дори плуване.
Между тях олимпийски шампион по плуване, национални състезатели по футбол
и волейбол.
Затова и целта на нашето съобщения
е да посочим най-честите грешки и последващи усложнения, допускани при оперативното лечение на Морбус де Кервен
и да предложим алтернативи за тяхното
отстраняване.
За правилно разбиране на проблема е
необходимо да припомним някои базисни
моменти: анатомичните особености, хирургичната техника и да ги свържем със
следоперативните компликации.

АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
През първи остеофиброзен (дорзален)
канал преминават сухожилията на м.абдуктор полицис лонгус и м.екстензор полицис
бревис. Подкожно се ситуира рамус суперфициалис на н.радиалис, както и венозно
сплетение на вена цефалика.
М.абдуктор полицис лонгус се състои
от 3-4 ленти (4). М.екстензор полицис бревис преминава понякога в самостоятелен
канал (5).
Хирургическа техника - операцията се
извършва под Есмарх и по правилата за атравматична хирургическа техника. Оперативният разрез може да бъде кос (6), дъговиден, S-образен или Z-образен. Желателно
е да следва кожните линии. Прониквайки в
дълбочина, се идентифицират и протектират повърхностният клон на н.радиалис и вена цефалика. Вагината се отваря
изцяло (3). Проверява се дали сухожилието
на м.екстензор полицис бревис минава през
отделен канал и ако има такъв, се отваря.
Ексцизират се най-увредените части на
синовията. Задължителни са щателна хемостаза, възстановяване на подкожието.
Кожният шев трябва да се извърши с фини
конци, показан е и естетичен шев. Следоперативно се поставя воларна гипсова шина,
поддържаща китката в дорзи флексия от
20º и палеца във физиологично положение.
СЛЕДОПЕРАТИВНИ КОМПЛИКАЦИИ
1. Неотваряне на самостоятелен канал за
м.екстензор
полицис бревис води до персистираща болезненост в областта на І дорзален канал и
последваща реоперация.
2. Срязване на рамус суперфициалис н.радиалис – причинява невромна болка, хиперс-

тезии и анестезия в зоната на инервация.
3. Срязване една от лентите на м.абдуктор полицис бревис - може да доведе до
персистиране на болковия синдром с блокиране движенията в канала.
4. Болезнен хипертрофичен кожен ръбец
– причинява се при неадекватен кожен разрез, използване на груб шевен материал.
5. Сублуксация на сухожилията – наблюдава
се при невъзстановяване на подкожието
(7) или непоставяне на имобилизация постоперативно.
6. Хематоми – задължителна е щателната хемостаза.
7. Макар и рядко, сме наблюдавали прекъсване на самите сухожилия, преминаващи
през първи дорзален канал. Изразява се в
дефицит на екстензията и абдукцията на
палеца.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Проф. д-р Мария Тотева

Морфологични проблеми
в спортно-медицинската
практика – състав
на телесната маса

РЕЗЮМЕ
Морфологичният контрол в спорта включва изследването на
състава на телесната маса. В настоящата статия са описани схематично основните методи за определяне на отделните
й компоненти. Теоретичният материал се подкрепя от научни
резултати, които се отнасят до елитни български състезатели
– представители на пет групи спортове, според функционалния
им работен капацитет.

SUMMARY
Morphological problems in sports medicine practice-contents of body
composition
The morphological control in sports contains the estimation of body
composition. The current article briefly describes the main methods of
defining body composition features. The theoretical data is supported
by scientific results which are derived from elite Bulgarian competitors,
representatives of five groups of sports. The division into these groups is
done on the basis of functional working capacity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: състав на телесната маса, методи за определянето й, елитни спортисти.
KEY WORDS: body composition, methods, elite athletes.
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ъставът на телесната маса е
един от основните признаци на
човешкия организъм. Той представлява важен проблем за всички медицински области както в теоретичен,
така и в практически аспект. Отделните компоненти на телесния
състав имат голямо значение при
милионите индивиди с наднормено
тегло и измършавяване, при болните със сърдечно-съдова патология,
раково болни, пациенти с травматологични проблеми, при хронични
заболявания и т. н. В областта на
спортната медицина комплексните
морфологични изследвания задължително включват методи за определяне състава на телесната маса
(A. F. Roche et al., 1996; W. Heyward,

L. Stolarczyk, 1996; R. Eston, T. Reilly,
2004). Резултатите от наблюдения
върху спортисти обогатяват знанията за конституцията на човека
предвид голямото многообразие от
телесни структури на индивиди с
диференцирана двигателна активност. От практическа гледна точка
проблемът е от съществено значение за спортния подбор, селекция и
периодичен морфологичен контрол,
тъй като съставът на телесната
маса има значителна роля за нивото
на физическия работен капацитет.
ПОНЯТИЯ И МЕТОДИ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА
ТЕЛЕСНАТА МАСА
Строежът на човешкото тяло

Схема 1
10 
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може да се разглежда на различни
нива или т. нар. модели. Те са атомичен, молекулярен, клетъчен, тъканен
(анатомичен), като при всеки един
от тях се използват специфични
методи за изследване. Като цяло организмът е балансирана биологична
система, чиито строеж и взаимозависимости между отделните компоненти са представени на схема 1.
ПОНЯТИЯ
Най-често използваната терминология в спортно-медицинските изследвания са:
 FFM – свободна от мазнини тъкан, включваща вода, мускули, кости,
съединителна тъкан, вътрешни органи.
 LBM – свободна от мазнини тъкан, която включва и есенциалните
липиди.
 АТМ – активна телесна маса (отговаря на понятието LBM).
 ПМТ – подкожна мастна тъкан.
 %ТМ – процент телесни мазнини.
 АКТМ – абсолютно количество
телесни мазнини.
 %ММ – процент мускулна маса.
 АКММ – абсолютно количество
мускулна маса.

???????????????
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
методи, което дава възможност за
съответния избор.

ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПРОЦЕНТ ТЕЛЕСНИ
МАЗНИНИ*
ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПРОЦЕНТ
ТЕЛЕСНИ
МАЗНИНИ*
• По Parizkova % ТМ (м) = 22,32.log X–29.25
(за спортисти)
(ж) = 39,57.log X–61,25
• По Katch % ТМ (17-26 м) = 0,43.Х4+0,58.Х5+1,47
(17-26 ж) = 0,55.Х4+0,31.Х5+6,13
• По Slaughter % ТМ (момчета) = 0,61(Х4+Х13)+5,1
(момичета) = 0,735 (Х4+Х13)+1,0
• По Мьор и Милев %ТМ (неспортуващи)
(м) = 17,305.logКГтрицепс+12,012. log(КГпод лоп+КГ Х-то ребро)+6,293.logКГкорем –20,9
(ж) = 9,367.logКГтрицепс+13,462. log(КГпод лоп+КГ Х-то ребро)+5,298.logКГкорем –16,2
• По Hartobagyi et al % ТМ = -55,2 + 0,481.тегло-0,468.ръст.
(при футболисти).
* - кожни гънки.
Определяне на абсолютното количество телесни мазнини (АКТМ)
е по формулата:
% ТМ.телесна маса (кг)
АКТМ =
100
Схема 2
 МОМ и МОБ – мускулни обиколки
на мишница и бедро.
МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СПОРТНО-МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
 Подводно теглене, чрез което се
определя плътността на тялото.
Това е точен, но трудоемък метод,
изискващ допълнително отчитане
на остатъчния белодробен обем,
както и въздуха в храносмилателната система. Почти не се прилага в
рутинната практика.
 Двойно рентгенова абсорбциометрия – използва се за определяне
на костната и меката тъкан на цялото тяло и негови части. Ограничено е многократното приложение
поради рентгеновото облъчване на
организма.
 Метод на инфрачервени лъчи, чийто принцип е светлинна абсорбция в
12 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСТНАТА
ТЪКАН ЧРЕЗ КАЛИПЕРМЕТРИЯ
Най-широко използваният подход
в спортно-медицинската практика е
измерването на кожните гънки чрез
калиперметрия. Този метод е лесно
приложим, бърз и сравнително найевтин. Съществуват разнообразни
модели калипери, като основното
изискване към тях е да бъде осигурен
стандартен натиск от 10 г/мм2.
Отделните автори предлагат изследване на различен брой кожни
гънки (2,3,5,7, 10 и т.н.). Най-често
у нас при спортисти се използват
следните: на бузата пред ушния отвор, под брадичката, върху големия
гръден мускул, на триглавия мускул
на мишницата (по средата), под
долния ъгъл на лопатката, на предната подмишнична линия – ниво Хто ребро, на корема – 2 см от пъпа
по-ниско, върху предното горно хълбочно бодило, над колянното капаче,
под колянната ямка (в горна трета
на бедрото), на двуглавия мишничен
мускул, на бедрото, на подбедрицата – вътрешна страна.
Въз основа силната зависимост
между подкожната мастна тъкан и
общата телесна маса са разработени регресионни уравнения - пет от
които цитираме в схема 2.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МУСКУЛНАТА
МАСА
Освен цитираните апаратурни
методи за определяне състава на
телесната маса, особено често се
използва антропометричният метод. Той включва измерване обиколките на мишница, бедро, подбедрица, предмишница и кожните гънки на
посочените топични области. Предварителен етап е изчисляването по
формули на мускулните обиколки на
мишница (МОМ) и бедро (МОБ), които носят и самостоятелна информация.
Стойностите на посочените
признаци се използват за определяне на абсолютната маса (АКММ)
съобразно съответни формули.

тъканите със съответна реакция на
различните компоненти на телесния
състав.
 Ядрено-магнитен резонанс – точен, но скъп метод.
 Биоелектричен
импеданс–чрез
отчитане на различното съпротивление на телесните тъкани спрямо
преминаващия нискочестотен ток
през тялото. Предимство се явява
информацията за общото количество вода. Прилага се все по-често в
клиничната и спротно-медицинската практика.
 Антропометричен метод, при
който се измерват кожни гънки (калиперметрия), обиколки на тялото и
костни диаметри. Най-достъпен за
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОСТНАТА
рутинни изисквания.
МАСА
В ред публикации се коментират
Освен апаратурни методи костпредимствата, недостатъците и
ната
тъкан може да се определи чрез
информативността на отделните

антропометричния метод, като се
използва формулата на Матейка:
Абсолютна костна маса =
L.О2.1.2.0,001, където
L – дължина на тялото; О2 – средна аритметична на дисталните диаметри на мишница, предмишница,
бедро и подбедрица.
В спортномедицинската практика костната маса рядко се определя,
а се използва комплексна оценка за активната телесна маса (АКМ).
АТМ = телесна маса – АКТМ (кг)
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СЪСТАВА
НА ТЕЛЕСНАТА МАСА ПРИ
СПОРТИСТИ
В България съществуват дългогодишни традиции в проучване състава на телесната маса при спортисти (П. Слънчев, Л. Томов, М. Тотева,
П. Игнатов, Ст. Петков, Д. Димитрова, И. Мазнев и др.).
Фигурите, с които илюстрираме
българския опит в тази насока, са въз
основа резултатите на автори от
Националната спортна академия и
Центъра “Спорт и здраве” към Министерството на младежта и спорта. Данните са подбрани за представители от петте групи спорт,
диференцирани по функционалния им
работен капацитет.
Най-често изследваният признак
е процентът на телесните мазнини, тъй като той дава възможност
за мотивирани заключения относно
развитието на мастната маса (фиг.
1). Повечето автори се обединяват
около мнението, че при неспортуващи средният процент ТМ е 15% за
мъже и 23-25% за жени. Според T. J.
Lohman (1992) при стойности под 5%
(м) и 8% (ж) съществуват всички рискове на недохранването, а над 25%
(м) и 32% (ж) – на затлъстяването.
Спортистите са селектирана
група от индивиди, които, подложени на системни физически натоварвания, достигат до невероятна
адаптация към изискванията на съответните спортни дисциплини,
което се отнася и до оптималната
телесна маса. По наши данни %ТМ
варира от под 3% при състезатели
по културизъм и художествена гимнастика до 35% при сумисти от найтежките категории.
Определянето на абсолютното
количество на телесните мазнини
(АКТМ) задълбочава познанията отМедицина и Спорт 
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скелетната мускулатура при неспортуващи мъже е около 35-40% от телесното тегло, а при жените – 30%.
Видът физическа активност обуславя диапазона в стойностите на посочените признаци при спортисти,
което е илюстрирано на представената фигура 5.
Активната телесна маса (АТМ)
е обобщаваща характеристика на
всички безмастни структури на тялото. Проучените корелационни зависимости на АТМ с максималната
кислородна консумация и спироергометричните показатели показват,
че те са много по-големи, отколкото
между тези функционални признаци и
отделните компоненти на телесната маса. Поради това много често
мускулната маса не се определя детайлно, тъй като АТМ дава косвена
информация за нея (фиг. 6). Продължаващите изследвания за ролята
на АТМ в биологичния модел на човешкия организъм насочват японски
автори (N.Tsunawаke et al, 2004) към
съобразяване с основните морфологични признаци (ръст и тегло) и определяне на отношенията АТМ/ръст
и АТМ/тегло.

носно състава на телесната маса
(фиг. 2). Получените резултати са
от особено значение в клиничната
и спортно-медицинската практика,
свързани с регулиране на теглото.
Не трябва да се забравя, че масивният скелет и голямата мускулна маса
обуславят по-високи стойности на
теглото, които могат да доведат
до неподходящи заключения за неговото намаляване. Препоръки в тази
насока могат да се направят само
след определяне на точното количество АКТМ, тъй като в противен
случай редукцията на теглото ще
бъде в резултат от загуба на мускулна маса.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА
НА МУСКУЛНАТА МАСА
Мускулните обиколки на крайниците се явяват важни характерис14 
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тики за развитието на мускулната
маса. Според M. Martin et al. (1990)
те имат много висока корелация
(r=0,900-0,960) със съответен дисекционен материал, поради което
получените антропометрични данни могат да бъдат използвани като
достоверен маркер за развитието
на мускулатурата (фиг. 3). Освен
самостоятелно, те дават възможност за сравнение със стандартните обиколки на крайниците, т.е.
колкото разликите между тях и мускулните обиколки са по-малки, толкова мускулната маса в съответните
топични области е по-голяма и обратно (фиг. 4).
Процентът мускулна маса (ММ)
и абсолютното количество мускулна
маса (АКММ) най-често се интерпретират заедно предвид еднопосочната информация. Техните рубрики за

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съставът на телесната маса има
своята генетична обусловеност, но
наред с това се характеризира и с
голяма екочувствителност. Това налага периодичен контрол на отделните телесни компоненти с оглед
доброто здравословно състояние и
физическа дееспособност както на
цялата популация, така и на спортистите в частност.
БИБЛИОГРАФИЯ
Игнатов, П., Тотева, М. Телесна структура на
висококласни волейболистки. Спорт и наука, 5,
2004.
Heyward, W. H., Stolarczyk, M.L Applied body
composition assessment. Human Kinеtics, 1996.
Lohman, T. G. Advances in Body Composition
assessment. Current issues in exercise science series.
Monograph, Champaing, IL Human Kinetics, 1992.
Martin, A. D., Spenst, l. F., Drinkwater, D. T., Clarys,
J. P. Anthropometric estimation of muscle mass in
men. Medicine and Science in Sports and Science,
Am. College of Sports Medicine, 1990.
Roche, F. A., Heymsfield, B. S., Lohamn, G. T. Human
body composition. Human kinetics, 1996.
Tsunawake, N., Tahara, Y., Moji, K. et al. Body
composition and physical fitness of female volleyball
and basketball players of the Japan inter-high school
championship teams. J. of Physiological anthropol.
And Appl. Hum. Sci., 22, 2003.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Проф. д-р Мария Тотева, д.м.н.,
Национална спортна академия

Медицина и Спорт 33
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Спортно сърце структурни
и функционални особености
Доц. д-р Иван Мазнев

РЕЗЮМЕ
За разкриване на структурните и функционалните особености на
спортното сърце са прилагани различни методи за изследване. С
навлизането на ехокардиографията в практиката се решават редица неизяснени въпроси.
Многобройните ехокардиографски проучвания през последните 20
години показват, че спортното сърце се характеризира с увеличени размери на сърдечните кухини и дебелина на левокамерната
стена при нормална систолна и диастолна функция на лявата
камера, като степента на морфологичните промени зависи от
редица фактори – пол, спортна дисциплина, спортен стаж, спортна квалификация, употреба на анаболни стероиди и др. Посочените белези на спортното сърце имат физиологичен характер.
Съществуват критерии за отдиференциране на физиологичната
от патологичната хипертрофия на лявата камера–при физиологичната хипертрофия промените обичайно не са високостепенни, систолната и диастолната функция са нормални, хипертрофията е симетрична, съотношението между дебелината
на левокамерната стена и диаметъра на камерата е нормално.

SUMMARY
The athlete’s heart-structural and functional characteristics
There are diiferent methods aplied to disclose the structural and functional
characteristcs of the athlete’s heart. Echocardiography now answers many
of the unanswered practical questions.
Numerous echocardiographical studies conducted on athletes during the
last 20 years have helped to elucidate the issue of the morphological
and functional characteristics of the athlete´s heart. Athlete’s heart
is generaly characterized by enlarged size of the heart chambers and
increased left ventricular wall thickness with normal systolic and diastolic
left venticular function. The stage and degree of morphological changes
depends on a number of factors - gender, sport discipline, length of active
sport experience, sports qualification, anabolic steroid use, etc. Reliable
criterias are avilable to differentiate sports (physiological) hypertophy
from pathological left ventricular hypertrophy. In cases of physiolocgical
hypertrophy changes are not of a high-degree, systolic and diastolic
functions are normal, hypertrophy is symetrical, the ratio of the left
ventricle wall thickness to chamber diameter is normal.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортно сърце, ехокардиография, левокамерна хипертрофия-физиологична и паталогична.
KEY WORDS: athlete’s heart, echocardiography, left ventricular hyperthrophy-physiological and pathological.

Д

искусията по проблема “спортно
сърце” датира от края на ХІХ век.
За първи път то е дефинирано от Хеншен, който го определя като физиологичен феномен [37].
Въпреки поразително точното
заключение на Хеншен, направено на
базата на съвсем елементарен физикален метод за изследване – перкусия,
десетилетия наред се водят спорове
дали спортното сърце е резултат на
физиологична адаптация, или представлявя патологично състояние. Всяко въвеждане на нови методи за изследване
в кардиологията отново разгаря този
спор и е предпоставка за провеждането на многобройни проучвания в тази
област.
С най-голяма доказателственост по
отношение на морфологичната характеристика на спортното сърце са патологоанатомичните проучвания. От
тях особено внимание заслужава изследването на Kirch [18] при 35 спортисти,
16 
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починали внезапно, проведено още през
трийсетте години на ХХ век. Той установява наличие на хипертрофия и дилатация не само на лявата камера, но и
на дясната. Масата на сърцето не надхвърля 500 г, но това е граница, определена на базата на малък брой случаи, и
то по време, когато тренировъчните
натоварвания са несравними с днешните. Има и редица други патологоанатомични проучвания, но те разглеждат
основно причините за внезапна сърдечна смърт при спортисти и данните от
тях не дават представа за морфологията на спортното сърце.
Приблизително по същото време са
и първите изследвания на сърцето при
спортисти чрез рентгеновия метод.
Moritz извършва за първи път планиметрично измерване на сърцето, а по-късно
Rohrer[36] и Kahlstorf [16] измерват сърдечния обем. Рентгеновото изследване
на сърцето не дава възможност за отдиференциране на хипертрофията от

дилатацията, а също и на състоянието
на отделните сърдечни кухини.
Навлизането на ултразвуковата диагностика в кардиологичната практика
дава нов тласък на проучванията относно морфологичните особености на
спортното сърце. Първото съобщение
за прилагане на ехокардиографията при
изследване на спортисти е направено
от R. Rost et al. [38]. В началото се допускат и редица грешки, най-вече поради
несъвършенството на ултразвуковата
апаратура през седемдесетте години
на миналия век.
Стотиците ехокардиографски изследвания, извършени през последните
20 години с по-съвършена ултразвукова
техника, изясняват в голяма степен различни въпроси относно морфологията и
функцията на сърцето при спортисти.
Най-големите
ехокардиографски
проучвания недвусмислено показват, че
левокамерните размери при спортисти
са по-големи в сравнение с неспортува-

щи - не само като абсолютни, но и като
относителни стойности спрямо телесната повърхност [13, 14, 31, 32, 34, 39,
43, 44]. Най-често се наблюдава едновременно увеличение на теледиастолния
размер на лявата камера (ТДРЛК), междукамерната преграда (МП) и задната
стена на лявата камера (ЗСЛК), което
резултира в значително нарастване на
левокамерната мускулна маса (ММЛК).
Стойностите на ТДРЛК са средно с около 10% по-високи при спортистите в
сравнение с неспортуващи, стойностите на ЗСЛК – с около 15 – 20%, а стойностите на ММЛК – с около 45% [23, 29,
33, 30, 34, 39].
Въпреки че левокамерните размери
са по-големи при преобладаващата част
от спортистите, наднормените стойности са относително рядко явление.
А. Pelliccia et al. [32] намират стойности
на ЗСЛК 13 mm или повече само в 1,7% от
947 изследвани спортисти, представители на 27 вида спорт. Максималната
измерена стойност е 16 mm. Преобладаващата част от тях са гребци и колоездачи. Честотата на случаите със стойност на ТДРЛК над 54 mm сред същите
изследвани лица е 38%. Едновременно
с това някои автори намират наднормени стойности при много по-голяма
част от изследваните от тях спортисти [14, 35, 43, 44]. Tехните проучвания
обхващат най-често професионални
колоездачи и гребци. Като пример можем да посочим данните на J. Rodriguez
Reguero et al. [35], които установяват
стойности на ММЛК над 130 g/m2 при
58% от 40 професионални колоездачи, а
стойности на ЗСЛК над 13 mm Hg – при
50% от тях. В един от случаите дебелината на ЗСЛК достига 19 mm.
Представените по-горе данни дават възможност за категоричното
заключение, че увеличението на размерите на лявата камера е закономерно явление при спортисти, като при
елитни състезатели от някои спортни
дисциплини честотата на случаите със
стойности на ТДРЛК, ЗСЛК и ММЛК над
определените в клиничната практика
норми е голяма.
Систолната функция на лявата камера, оценена посредством стойностите на фракцията на скъсяване и изтласкване и на ударния обем, е нормална при
спортисти. Това становище се потвърждава от всички по-големи проучвания
през последните години [13, 14, 31, 32,
34, 39, 43, 44]. Диастолната функция,
оценена чрез Доплерова ЕхоКГ на базата
на скоростта на диастолния кръвоток
през митралната клапа в ранната (Евълна) и в късната (А-вълна) диастола и
тяхното отношение, също е нормална
[2, 4, 21, 26, 27, 28]. Нещо повече, някои
от авторите [26, 28] намират по-ви-

сока Е-вълна и по-голямо отношение
Е-вълна/А-вълна, което обясняват с подобрия къмплайънс на левокамерния миокард при спортуващите. Изложените
заключения относно диастолната функция се подкрепят и от данни, получени
от Доплерово изследване по време на
Стрес-ЕхоКГ [9]. Докато при неспортуващи умереното физическо натоварване води до повишаване на А-вълната и
до намаляване на отношението Е-вълна
- А-вълна, то при спортисти тази промяна е значимо по-малка. Посочените
показатели имат нормални стойности,
включително и при спортисти с изразена левокамерна хипертрофия [10, 20].
При сравнителни проучвания на
спортуващи мъже и жени от една и
съща спортна дисциплина [29, 40, 43, 44]
се установява, че мъжете имат значително по-големи левокамерни размери.
Това се отнася не само за абсолютните,
но и за относителните стойности на
показателите. Случаите с наднормени
стойности на размерите на левокамерната кухина, дебелината на септума,
задната стена на камерата и мускулната маса на лявата камера сред спортистките са изключение. Например A.
Urhausen et al. [44] намират най-голям
индекс на левокамерната маса 170 g/m2
сред 64 елитни гребци, докато сред 71
също елитни гребкини най-високата
стойност на този показател е 133 g/
m2. По-малките сърдечни размери при
спортуващите жени се потвърждават
и от проучванията, обхващащи голям
брой лица от различни спортни дисциплини [31].
Различната физиологична характеристика на спорта също има отношение към левокамерните размери [7, 22,
29, 32, 34, 39]. Най-често авторите
разделят спортните дисциплини на
три групи според качеството, което
развиват - издръжливост, силова издръжливост и сила. Те откриват най-големи левокамерни диаметри, дебелина
на левокамерните стени и мускулна
маса на лявата камера при представителите на спортни дисциплини, характеризиращи се с качеството силова
издръжливост (гребане, колоездене).
При спортовете, развиващи качеството издръжливост (дълги бягания,
маратон и др.), авторите наблюдават
увеличаване предимно на ТДРЛК и съразмерно нарастване на дебелината на левокамерната стена. От физиологична
гледна точка това е обяснимо поради
преимуществено обемното обременяване на сърцето при тези спортове.
Хипертрофията в случая е резултат на
повишения левокамерен стрес, свързан
с увеличения диаметър на камерата (закон на Лаплас). Не трябва да се забравя
и фактът, че по време на аеробни на-

товарвания систоличното артериално
налягане нараства до 160 – 220 mmHg.
Силовите спортове се характеризират с преимуществено нарастване на
дебелината на левокамерната стена.
Обичайно стойностите са по-ниски в
сравнение със спортовете, развиващи
качеството силова издръжливост. Теледиастолният левокамерен диаметър е
по-голям в сравнение с неспортуващи,
но стойностите му са по-ниски по отношение на представителите на другите групи спорт. От казаното става
ясно, че по всяка вероятност “чиста”
концентрична хипертрофия не се наблюдава. Това е обяснимо, тъй като в
съвременния спорт тренировъчните
натоварвания имат смесен характер.
При някои проучвания [3, 8, 19] е открита значителна левокамерна хипертрофия при силови спортисти, включително и при жени тежкоатлетки [11].
Не трябва да се забравя обаче, че при
тези спортове често се употребяват
анаболни стероиди.
Можем да допуснем, че извън спортната дейност има и други фактори,
които водят до увеличаване на сърдечните размери. Основание за това твърдение ни дават различните стойности
на ехокардиографските параметри при
лица от една и съща спортна дисциплина. Редица автори [5, 24, 42] коментират влиянието на анаболните стероиди върху левокамерните размери,
особено върху дебелината на левокамерната стена. Повечето от тях установяват по-силно изразена хипертрофия при употребяващите хормонални
препарати от тази група. Спортната
квалификация също има отражение. H.
BjЁornstad et al. [1] регистрират по-голяма мускулна маса на лявата камера при
професионални състезатели в сравнение
с представители на университетски
отбори. J. Karjalainen et al. [17] съобщават за по-силно изразена хипертрофия
на лявата камера при спортисти, на които са измерени по-високи стойности
на артериалното налягане при физическо натоварване, въпреки че в покой то
е в границите на нормалното.
Логично е обемното обременяване
на сърцето при спортисти да засяга не
само лявата камера, но и останалите
сърдечни кухини. Някои автори [12, 13,
25, 45] съобщават за по-големи размери на дясната камера. Този факт потвърждава казаното още от Хеншен, че
сърцето при спортисти е увеличено не
само вляво, но и вдясно. Установено е
и увеличение на размерите на лявото
предсърдие [12, 25, 41].
Посочените морфологични характеристики на сърцето при спортисти
са неразривно свързани с големите му
функционални възможности. Най-висок
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сърдечен минутен обем при спортист
е описан от Ekblom и Hermannsen – 42,3
l/min [6]. Същите автори регистрират
и най-голям ударен обем–205 ml. Посочените стойности са реалистични, тъй
като е известно, че при спортисти максималната кислородна консумация може
да достигне два пъти по-високи стойности в сравнение с неспортуващи.

Представените по-горе данни дават възможност да се направи заключението, че спoртното сърце съществува
като физиологичен феномен. Неговите
основни морфологични характеристики са хипертрофията и дилатацията
на сърдечните кухини, обусловени от
повишеното обемно и тенсионно обременяване във връзка със спортната

дейност. Типичните структурни особености на спортното сърце резултират
в значително увеличение на функционалните му възможности.
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Вариативност
на скоростно-силовата
подготовка
във футбола

РЕЗЮМЕ
Скоростно-силовите качества имат огромно влияние върху
съвременната футболна игра, заедно с традиционните фактори
– техника, тактика и морално-волева подготовка. Скоростно-силовите качества като общ термин дават представа за възможностите на футболиста да проявява по време на игра действия
с максимална сила, осъществени в кратки периоди от време.
Например: да стартира рязко, да сменя постоянно ритъма на
играта, да печели борбите за топката.
От физиологична гледна точка проявлението на скоростно-силовите способности по време на игра зависи в най-голяма степен
от нарастващата скорост на мускулната работа, извършвана
под определено напрежение. Доказано е, че усъвършенстването
на скоростно-силовите качества влияе позитивно на физическата и техническата подготовка на футболистите, на способността да концентрират успешно по време на игра усилията си
във времето и пространството.

SUMMARY
Variation of speed-strength preparation in football
Speed-strength qualities influence to great extend the modern football
game along with the traditional factors (tactics, techniques, and
resourcefulness).
The speed-strength qualities – as a collective term – describe the abilities
of the football player to show activities with maximum power done in
short moments of time. For example: to start sharply, to change instantly
the rhythm of the game, to win the fights for the ball.
From physiological point of view, the speed-strength capabilities concern
those qualities whose manifestation depends on the speed increase of
the muscle work under pressure.
Perfecting the development of speed-strength qualities prove to influence
– in a positive way – the physical and technical preparation of the
football players; namely, the ability to concentrate their efforts in time
and space.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: скорост, сила, подготовка, футбол.
KEY WORDS: speed, strength, preparation, football
На съвременния етап от развитието на футболната игра, наред с
другите фактори, влияещи на спортния резултат (тактика, техника,
съобразителност), съществено значение имат и скоростно-силовите
качества като комплексно понятие.
Под това понятие се разбира способността на футболиста да проявява
усилия с максимална мощност за кратък интервал от време, да стартира рязко, да сменя бързо ритъма, да
участва с успех в единоборствата.
От физиологична гледна точка скоростно-силовите възможности на
спортиста се отнасят към качествата, проявлението на които зависи
от повишаване скоростта на съкращаване на мускула при определено напрежение. Високата степен на
развитие на скоростно-силовите качества оказва положително въздействие върху физическата и техничес20 
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ката подготовка на футболистите,
на техните способности за концентрация на усилията в пространството и времето.
Недостатъчната силова подготовка се отразява негативно върху
всички компоненти на физическата
подготовка – бързина, сила, отскокливост, обща и специална издръжливост и т. н.. Може определено да се
каже, че силата е “майка” на всички
останали физически качества, тъй
като тя влиза в състава на всяко
едно от тях.
Отсъствието на скоростно-силова подготовка води до рискове от
получаването на контузии поради
това, че мускулатурата, сухожилията и ставите на спортиста не са
достатъчно подготвени за футболната игра, която е спорт с типичен
скоростно-силов характер. В това
отношение показателен е примерът,

който дава известният български
травматолог проф. Шойлев: “Не мога
да разбера защо някои футболисти
влизат в силовата зала едва когато
се контузят?”
Убедително звучат думите и на
капитана на националния ни отбор
по футбол Стилиян Петров, играч
на шотландския “Селтик”, който в
едно свое интервю споделя: “Тук, “в
Селтик”, изключително много се набляга на физическата подготовка, в т.
ч. и на силовата. Дори по време на
състезателния сезон два пъти седмично влизаме в силовата зала – във
вторник, когато се прави по-тежката силовата работа, и в четвъртък,
предимно с по-леки тежести, но с
по-скоростно изпълнение на упражненията. Специални тренировки за
пъргавина на краката и реакции провеждаме в понеделник и сряда.”
При тренировките с насоченост
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към развиване на скоростно-силовите качества във футбола е необходимо да се прилагат всички известни на
спортната практика разновидности
на тази подготовка. Това са скоростно-силови упражнения, силови и упражнения за взривна сила. Приложението
на различните по характера си на
въздействие скоростно-силови средства се обуславя най-вече от етапа на
подготовка на футболистите, както и от спортния календар.
1. Подскочни упражнения, изпълнявани в различна равнина
 В хоризонтална равнина – това са
единични или многократни скокове,
изпълнявани по различен начин: от
крак на крак (крачкови подскоци); на
един крак; на два крака (трупешката).
 Във вертикална равнина – подскоци, изпълнявани предимно на два
крака над конуси, над препятствия,
на въженце, над поредица от футболни топки, популярното упражнение
“прескочи кобила” и т. н.
 В смесена равнина–това са преобладаващо подскоци, изпълнявани по
стъпала – на един крак, на два крака,
през стъпало и др.
2. Упражнения с помощни уреди–
като помощни (спомагателни) уреди
могат да се използват медицински
топки, леки утежнения, специални
колани, гирички, тояжки и др. С тези
22 
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помощни уреди се изпълняват бегови
отсечки или подскоци в различни равнини.
3. Упражнения,
изпълнявани
при
утежнени условия–тук намират място изпълнението на бегови отсечки
и подскоци срущу наклон; бягане и
подскоци в сняг или пясък, във водна
среда (басейн) и др.
4. Подскоци за достигане на високо
поставен предмет–закачена футболна топка. Тези скокове могат да
бъдат изпълнявани от място или със
засилване. Стремежът е след отскока топката да се достигне с глава, а
вратарите с ръка. Акцентира се на
рътъма на последните крачки преди
отскока. Препоръчваме засилването да се извършва от 3 или 5 бегови
крачки.
5. Подскоци, изпълнявани на различна
височина–скринове, колона от атлетически препятствия, с последователно нарастваща височина, гимнастически пейки и др. Може да се каже
определено, че тези упражнения са
с много голям ефект по отношение
взривната сила на краката.
6. Силови упражнения с тежести–
тук вариативността на използваните упражнения е най-голяма. Упражненията в този раздел се изпълняват
предимно с щанга на рамене или с
подходящи тренажорни устройства. Изпълняват се напади в лицева и
странична равнина, полуклек с щанга
на рамене, упражнения на лежанка за

ръце, подскоци с щанга и т. н.
7. Упражнения с футболна топка:
 За коремни мускули. От тилен лег
се изпълняват удари по топката с
глава, като тялото се свива до седеж.
 Сядане, ставане и удар с глава.
Може да се използва стол или гимнастическа пейка.
 Подскоци на място с един или два
крака и удар с глава.
 Удар по топката с глава от различни изходни положения, последвано от отскок, от седеж, клек, тилна
опора, лицева опора, след изпълнение
на кълбо напред и отскок и т. н.
Скоростно-силовите упражнения са
тренировъчни средства с изключително полезно въздействие върху
опорно-ставния апарат на футболистите. Тяхната ефективност се
увеличава чрез нарастващата им интензивност в предсъстезателния и
състезателния период, за сметка на
обема и дозировката на изпълнението им. В посочените периоди тяхната интензивност е необходимо
да бъде контролирана периодически
чрез отчитане на времето за тяхното изпълнение и стремеж към преодоляване на по-голямо разстояние.
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Мaсажът в спортната
практика
( II част - лечебен масаж )
Проф. д-р Иван Топузов

РЕЗЮМЕ
Студията за масажа в спортната практика се състои от три
части, които ще бъдат публикувани последователно в следващите
броеве на сп. “Медицина и спорт”. Големите физически натоварвания са важни за професионалната реализиация на спортистите. Те
изискват високо ниво на физическа подготвеност и са свързани
с ефективна адаптация към екстремни състояния. Комбинациите
от възстановителни процедури включват и масаж. Факт е, че масажът е много добре известен както на западната, така и на източната медицина и на спорта. При масаж се използват специални
техники, които се усъвършенстват непрекъснато. Влиянието на
масажа върху периферните кожни рецептори и целия организъм на
спортистите е доказано. Масажът е мощен фактор за увеличаване на функционалните им възможности, нивото на антиоксидантната им защита и е много важен за ускоряване на оздравителните процеси. Тези ефекти на масажа са резултат преди всичко на
невро-ендокринното повлияване на кожата, мускулите и нервите.
Използването на масажа е показано при болки, възпаления, остри
и хронични спортни травми и за възстановяване на тъканите.
Резултатите зависят от техниката и качеството на масажа,
което пък зависи от опита и квалификацията на специалистите,
които го прилагат.

SUMMARY
The massage in sports practice
The study Massage in the sports practice held of three parts. They will
be publish in the next numbers of journal Medicine and sport. The big
physical activities, as an important part of the professional realization of
the athletes and they require a high level of physical fitness, that is essential
for the effective adaptation in extreme situations. The best combination of
recreational factors include massage procedures. The fact that massage
is the best known area of the traditional West and East medicine and sport
is an example of how rewarding it can be work with special techniques for
many years – with the objective of adopting the benefits. However, massage
is also an example of broad acceptance and frequent application are not in
themselves an adequate criterion for quality and extensive efficiency. The
influence of the massage on the peripheral skin receptors and in the all
organism of athletes is very important. The massage is a mighty factor for
the increasing of the functional capacity, it increase the level of antioxidant
defence system and its very important for the healing process. Thease
functions of massage are result first of all of its nevroendocrine influences by
the skin, muscles and neurons. The use of massage for pain relief, resolution
of inflammation, acute and chronic sports injuries and tissue repair. The
results depend from technique, the quality of the massage administered to
athlete in all cases depends on the qualifications of the specialists.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: масаж, рецептори, травматизъм, антиоксиданти.
KEY WORDS: massage, receptors, traumatisum, antioxidants.
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ротивоболковите и лечебните ефекти на масажа са известни на хората от древността,
но обяснението на дълбоките му
интимни механизми, на неговото
комплексно въздействие върху организма продължава и досега. Днес
звучат повърхностно обяснения
като: подобрява оросяването,
облекчава оттичането, ускорява
обмяната и т. н. С напредъка на
фундаменталните науки стана
възможно вникването в същината на тези лечебни ефекти и неговото универсално влияние върху
целия организъм. Въздействайки
директно върху кожата, масажът
повлиява нея и чрез нея подлежащите тъкани, органи, всички функционални системи и цялото тяло

(A. Slominski, J. Wortsman, 2000).
При лечебния масаж върху тялото се нанасят дозирани механични
дразнения с лечебна цел. Дозираното дразнене върху рецепторния
апарат на кожата, подкожието
и мускулите причинява следните
три вида реакции: 1. Рефлекторна,
свързана с ответни реакции – хемодинамика, трофика, обезболяване и др. 2. Хуморална, при която се
образуват биологичноактивни вещества в обработените тъкани,
като хистамин, опиоиди, витамин D и др. 3. Механично действие
– разнасяне, разтягане, изцеждене
на течности от тъканите и др.
В зависимост от техниката и
силата на масажа може да се въздейства върху мускулатурата по

различен начин: релаксиращо (поглаждане и вибрации), стимулиращо (ударни похвати) и т.н. При
разтриване върху ставната капсула могат да се повлияят ставните контрактури. Масажът може
да въздейства обезболяващо, релаксиращо, той може да повлияе
и възбудно-задръжните процеси
в централната нервна ситема и
конкретно мозъчната кора.
Масажът облекчава и дори
може напълно да потисне болката
в мускулите. Смята се, че мускулната болка се дължи на специален
химически агент – Р-фактор на
Люис. Последният предизвиква
болка, ако концентрацията му е
достатъчно висока. Този фактор
се освобождава преди всичко при
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нарушаване кръвоснабдяването на
даден мускул или на част от него.
За да се потисне болката, трябва
да се намали продукцията на веществото-Р или да се неутрализират рецепторите, с които то се
свързва, за да осъществи болковия
си ефект. Предполага се, че такава
роля играят опиоидите, произведени в самия организъм, тъй като
при масаж, както и при акупунктура се освобождават енкефалини,
които облекчават болката дори и
в отдалечени места на тялото (N.
Pencheva, Iv. Topouzov et al. 2002).
В активния спорт лечебният
масаж се прилага най-вече при наличие на травми на опорно-двигателния апарат. Неговата интензивност и продължителност
зависят от характера на травмата, местоположението и пола,
спорта, дисциплината, категорията. Важен е стадият, ако се касае
за микротравматизъм, както и
фазата на провеждащото се лечение. В почти всички случаи лечебният масаж е щадящ, лек и съобразен с индивидуалното състояние
на спортиста. Целта на масажа
при спортни травми е да подобри
кръвооросяването и трофиката в
засегнатата зона, да намали отока, да подпомогне резорбцията на
евентуалните вътретъканни хематоми, да намали болката и т.
н. При масажиране се увеличава
продукцията на ендогенни опиоиди, а един от основните техни
ефекти е понижаването на чувствителността към болка. Експериментално антиноцицептивният
ефект на опиоидите се манифестира със значително повишаване
на болковия праг у опитни животни. Тези промени корелират с
повишените нива на b-ендорфин
по време на масаж и физическо
натоварване. Опиоидите, освободени при масаж, инхибират синтезата на норадреналин в мозъка
и периферната нервна система
и водят до понижаване на кръвното налягане. Тази инхибиция е
маскирана по време на активното
физическо въздействие, което по
правило стимулира симпатикуса.
След завършване на натоварването модулиращите въздействия на
ендогенните опиати постепенно
започват да превалират, а впоследствие и да доминират, което
обяснява т.нар. post-exercise-/следработна/ хипотензия. В регула24 
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торните механизми, съпътстващи
post-exercise-хипотензията,
участват и опиоиди от фамилията на енкефалините (Ив. Топузов,
2002).
Антистресовото и противоболковото действие на масажа
са от изключително значение за
спортистите. В. Василев (2003),
изследвайки едновременно “количеството стрес” и “качеството
на стресовата мобилизация” при
професионални спортисти, установява, че продуктивността на
работата им в началото на сезона се увеличава с всяко следващо
състезание. От старт към старт
нараства предстартовата възбуда–един от основните компоненти на предстартовата стресова мобилизация. Това показва, че
в първите състезания за сезона
спортистите не достигат оптималното си ниво на възбуда. Самите състезатели усещат това
и казват, “че не могат да усетят
състезанието”.
Оптималното
ниво на предстартова възбуда се
достига едва към VІ–VІІ старт
(мач) за сезона. Успоредно с постепенното нарастване на количеството емоционален и физиологичен
стрес, чувствително намалява
точността при работата, което
е признак на недостатъчна концентрация. С други думи, нарасналата възбуда придобива хаотичен
характер, не може да се овладее
и поради това спортистът не е
достатъчно прецизен и сигурен.
Стресът се овладява постепенно,
но за това е необходимо време.
Оптималният полезен стрес се характеризира с високо ниво на емоционална възбуда и високо ниво
на концентрация (овладяване на
стреса). Само при такова състояние се постигат максималните
резултати за сезона, които, разбира се, са следствие и на максималното равнище на тренираност
– спортна форма.
Масажът, приложен в подходящия момент и по оптималния за
спортиста начин, може да намали
и в известна степен дори да предотврати част от гореспоменатите неблагоприятни ефекти на
стреса. Любопитно е как такова
повърхностно въздействие върху кожата и подкожните тъкани
като масажа повлиява успокояващо и релаксиращо върху целия организъм. Ето защо ще разгледаме

накратко някои от интимните
механизми на антистресовото и
противоболковото действие на
масажа. При стресова ситуация
се получава рестрикция с двупосочни въздействия между епидермиса и дермата. От една страна,
се изменя пропускливостта им и,
от друга, се повлияват сензорните нервни окончания, които ги
свързват. Последните провеждат
импулсите чрез аксон-рефлекси и
освобождават невропептиди от
крайните си окончания. По-късно
вътрекожните комуникационни
механизми ги усещат и препредават до специфичните прицелни
клетки. Активирането на прицелните клетки може да стане чрез
невропептиди, които са синтезирани и освободени от немиелинизираните С-влакна, описвани като
С-полимодални ноцицептори, или
от миелинизираните Аd-влакна.
Ролята на всеки от разнообразните невропептиди, освободени от
нервните окончания, е свързана с
функционалната регулация на епидермалната бариера, имунната
активност на кожата, съдовата
активност и функцията на кожните жлези.
Интересна е хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос (ХХН). Хипоталамусът е върховният регулатор на вегетативните процеси
в организма. Той изпълнява интегративна функция, като получава
импулси от периферията и влияе
върху целия организъм. Кожата
произвежда хипоталамичния кортикорелизинг хормон – главния медиатор на системния отговор на
стреса. Вегетативните реакции
са свързани главно с участието на
адренергичните неврони и нервни
влакна, повлияващи симпато-адреналовата система. Отделените
норадреналин и адреналин в периферните влакна и надбъбречната
медула са пряко свързани със стреса върху организма, както и с адаптивните реакции за неговото
преодоляване. Ендокринната система на кожата чрез цитокините може да повлияе ХХН - оста и
чрез нея да активизира и пътища
в ЦНС. Например при масаж върху кожата може да се изпратят
сигнали до гръбначния и главния
мозък. Още преди да достигне до
мозъка, информацията се модулира от невроендокринните механизми чрез директно активиране

на нервните рецептори от неврохормоните, невропептидите и
невротрансмитерите. Например
свързаните със стреса цитокини
и провъзпалителни вещества могат да предизвикат нервни импулси чрез индиректни механизми,
активиращи аферентните рецептори. Към вътрешните органи
цитокините IL-1, IL-6 и туморнекротизиращият фактор (TNFa) изпращат сигнали по пътя на N. vagus
към ЦНС (S.Gilbert,1997). Същите
сигнали достигат и до гръбначния
мозък и други органи.
Следователно кожата може да
произвежда бързо (чрез нервните
окончания) и бавно (хуморално)
множество сигнали, които да предизвикат отговори на ниво система или цял организъм.
Антистресово и противоболково действие имат и опиоидните пептиди, произвеждани в
кожата (Н. Пенчева, Ив. Топузов,
2002). Те имат отношение и към
емоционалните и поведенческите
реакции. m-опиоидните рецептори имат висок афинитет към
b-ендорфините, а x-опиоидните
рецептори имат висок афинитет
към енкефалините. Всички те са
открити в кожните клетки. b-ендорфините и енкефалините имат
противоболково и имуномодулиращо въздействие. Масажът върху
кожата ги модулира, поради което
може да се разглежда като вид сензорна стимулация или стрес-индуцираща реакция. Той включва един
природен
авто-фармакологичен
отговор, при който се освобождават ендогенни морфин-подобни
пептиди – опиоиди. Това е автотерапия чрез стрес-индуцирани
опиоиди. Освободените опиоиди
участват в модулацията на редица важни физиологични и патофизиологични процеси, за които
стана дума по-горе. Тази модулация се явява част от общия адаптационен синдром в организма на
животните и човека (N. Pencheva,
Iv. Topouzov et al., 2002).
Лечебните ефекти на масажа
се дължат до голяма степен и на
повлияването на метаболизма.
В клетките на епидермиса и дермата, които се подлагат на пряко въздействие при масажа, има
рецептори за възприемане на
почти всички човешки хормони,
медиатори, пептиди и други биологичноактивни вещества. Това

дава възможност на кожата като
орган да реагира на всички тях.
Същевременно според най-новите
открития самата кожа може да
произвежда почти всички човешки хормони и да метаболизира и
активира тези от тях, които са
произведени в основните си органи и жлези в неактивно състояние. Следователно кожата, от
една страна, произвежда хормони,
а, от друга, благодарение на разнообразните си клетъчни рецептори реагира не само на тях, но
и на произведените в други части
на тялото. Всичко това я прави
универсален ендокринен орган и
регулатор на метаболизма, който влияе върху целия организъм
(А.Slominski, J. Wortsman, 2000). Масажът повлиява клетъчната обмяна и посредством някои биологичноактивни вещества. Едно от
тях е калцитонинът. Той се произвежда в околощитовидните жлези
и понижава нивото на Са++ в кръвта. Но същият се произвежда и в
кожата и при масаж нивото му се
увеличава, което води до локална
вазодилатация. При младите организми калцитонинът се произвежда в по-големи количества, което
е свързано с развитието на скелета. Оттук и положителното влияние на масажа върху развитието
и възстановяването на костната
система (в т. ч. при фрактури на
костите).
В някои кожни структури има
11b-hydroxysteroid dehydrogenase
(11HSD), която превръща глюкокортикоидите от техните неактивни форми в активносвързващи
алдостерона с минералкортикоидните рецептори. Потенциалната
роля на тироидните хормони пък
проличава при хипо- и хиперфункция. Те може да се проявят с обилно изпотяване (хиперхидроза) на
дланите, зачервяване (еритема),
и дермопатия, резултат на ускорен метаболизъм в организма.
Известно е, че G-protein-свързващият рецептор повлиява гладките мускули в артериолните
рецептори и води до съдоразширяване на малките и големите
кръвоносни съдове в кожата (А.
Креймер, 1988). Така, увеличавайки съдовата пропускливост чрез
индиректна активация на клетките и стимулирайки продукцията
на NO в ендотелните клетки (с
последваща вазодилатация), може

да предизвика дори кожен едем.
Масажът влияе върху всички кръвоносни и лимфни съдове. Поглаждането, разтриването, размачкването и изстискването ускоряват
кръвотока в съдовете. Чрез масажа периферните кръвоносни съдове се разширяват. Отварят се резервните капиляри, и то не само
в кожата, но и в подлежащите й
мускули. Кръвооросяването се подобрява. Притокът на кислород
и хранителни вещества се увеличава. Венозният ток се ускорява,
което подпомага елиминирането
на натрупания лактат и други
метаболити след физическо натоварване. Това се дължи на намаленото периферно съпротивление в
артериолите, което довежда и до
успоредно спадане на артериалното налягане. Съдовият тонус при
спортистите след масаж се понижава. Това облекчава работата на
сърцето и му създава възможност
за отмора и възстановяване (J.
Flinn et al, 2002).
Следователно, наред с постигане на конкретната цел – лечебен ефект при различни спортни
травми и болестни състояния на
организма, с масажа се постига
общ стимулиращ и оздравителен
ефект, въздействащ благотворно
и на останалите системи, в т.ч.
нервна, ендокринна и сърдечно-съдова.
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Диетичното суплементиране
с креатин не повлиява
максималната кислородна
консумация, но подобрява
спортните резултати

РЕЗЮМЕ
Креатинът е обект на нарастващ интерес в научната литература.
Нашата цел беше да изследваме ефекта на оралната суплементация
с креатинмонохидрат върху максималната кислородна консумация и
показателите на физическата работоспособност при млади състезатели по академично гребане.
В изследването бяха включени 24 гребци. Те бяха разделени на 2 групи:
креатинова група (Сr –група, n=12) и плацебо група (Pl-група, n=12).
Състезателите приемаха креатинмонохидрат (DSM Fine Chemicals,
Austria) или плацебо (малтодекстрин) по следната схема: 5 дни по 20 г
на ден и след това по 5 г на ден 20 дни. Двете групи бяха тренирани 6
дни в седмицата и бяха подложени на контролирана диета.
В началото и в края на експеримента на състезателите от двете
групи бе направен VO2max тест. Бяха проведени Weight-Lifting тест,
Running тест, Rowing-тест на гребен ергометър Concept II UK (2000
м за време). В началото и в края (24 часа след последния тест) на опита на гребците от двете групи бе взета венозна кръв за определянe на
ПКК, урея, креатинин, ензимите AsAT, AlAT, LDH и CPK (Olympus AU400,
Rosche).
Данните бяха обработени статистически с вариационен анализ, а
настъпилите промени бяха анализирани чрез използването на чифтен
t-тест. Беше установено, че 25-дневно приемане на креатинмонохидрат не повлиява VO2max (53.53±4.28 срещу. 53.22±4.76 ml.min-1.kg-1
в Cr-групата, p>0.05, и 53.56±3.96 срещу 53.27±4.62 ml.min-1.kg-1 ,
p>0.05 в Pl-групата). От друга страна, се установи подобряване на
резултатите от weight-lifting-теста (p<0.01), running-теста (p<0.01)
и стандартния rowing-тест (431.43±38.63 срещу 427.55±37.99 s,
p<0.001) само при Cr-групата. Никой от гребците и в двете групи не
показа данни за чернодробна или бъбречна дисфункция, установено на
базата на изследваните серумни ензими и стойностите на уреята.
В заключение 25-дневната орална креатинова суплементация не повлиява VO2max, но повишава физическата работоспособност на младите гребци.

SUMMARY
ORAL CREATINE SUPPLEMENTATION DOES NOT AFFECT THE MAXIMAL
OXYGEN UPTAKE BUT IMPROVES THE EXERCISE PERFORMANCE
Creatine is the object of growing interest in the scientific literature. Our
purpose was to investigate the effect of oral creatine monohydrate
(CM) supplementation on the maximum oxygen uptake and exercise
performance in young competitive rowers.
24 rowers were assigned in the study. They were divided into two groups
– Cr-group (n=12) and Pl-group (n=12).A supplementation scheme (20
g.day-1 for 5 days, and 5 g.day-1 thereafter) with CM (DSM, Austria) was
applied to the Cr-group for 25 days. The Pl-group was supplemented with
placebo (maltodextrine). Both groups were trained 6 days per week and
were exposed on a controlled diet. VO2max-test, middle-distance running
test, weight-lifting, and standard rowing test (2 000 m on a rowing
ergometer Concept II) were performed. Venous samples were obtained
to measure blood urea, creatinine, AsAT, AlAT, LDH, and CPK (Olympus
AU 400 Analyzer, Rosche). All measurements were performed twice – at
the beginning and at the end of the trial. The paired t-test was applied to
measure the statistical significance between the repeated samples.
It was found out that 25-day oral CM supplementation does not affect the
VO2max (53.53±4.28 vs. 53.22±4.76 ml.min-1.kg-1 in the Cr-group,
p>0.05, and 53.56±3.96 vs. 53.27±4.62 ml.min-1.kg-1 , p>0.05
in Pl-group). On the other hand, an improving of the results from the
running-test (p<0.01), weight-lifting test (p<0.01), and standard rowing
test (431.43±38.63 vs. 427.55±37.99 s, p<0.001) was found only in
the Cr-group. None of the rowers from Cr-group showed any evidence for
a liver and renal dysfunction on the basis of serum enzymes and urea
production.
We can conclude that 25-day oral CM supplementation does not affect
VO2max but improves the exercise performance in young competitive
rowers.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: гребане, VO2max , хранителен суплемент, креатинмонохидрат.
KEY WORDS: rowing, VO2max, digestive supplementation, creatinemonohydrate.

П

рез последните години креатинмонохидратът е широко
използвана ергогенна хранителна
добавка главно в силовите спортове. Редица изследвания доказват,
че той подобрява постиженията
при краткотрайни предимно анаеробни натоварвания (21). Данните
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за ефекта му при аеробни и аеробно-анаеробни спортове обаче са
малко.
Креатинът е азотосъдържащо
съединение намиращо се в скелетните мускули, мозъка, сърцето,
тестисите и други тъкани (27). В
скелетните мускули е локализиран

95% от всичкия креатин, като
приблизително ¼ е под формата на
свободен креатин, а останалите ¾
са под формата на фосфокреатин
(PCr) (25,26). Синтезът на креатин
се извършва в черния дроб, бъбреците и панкреаса, в количество 13 г/ден. Допълнително количество
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от 1-2 г/ден се получава с храната,
основно с месото и рибата. В скелетните мускули креатинът необратимо се превръща в креатинин,
който се излъчва с урината в количество 1-2 г/ден (2,18,25,26).
Тоталният креатин в организма е сбор от свободния и креатинфосфата. И двата вида играят
важна роля в анаеробната продукция на АТФ при максимални натоварвания чрез креатинкиназната
система (3). По време на интензивни мускулни контракции инфлуксът
на креатин в мускулите нараства,
което води до бърза продукция на
повече АТФ. Креатиновата хранителна суплементация увеличава
концентрацията на PCr в мускулите с 6-20% (5,9,10,24), което
рефлектира върху нарастване на
обмяната на АТФ при максимални
натоварвания (20).
В допълнение креатиновата
суплементация на диетата може
да увеличи ресинтезата на PCr по
време на почивката между повтарящите се сесии на физическо натоварване (24).
Съществуват и данни, че продължителната употреба на креатин като хранителна добавка
увеличава синтезата на миофибриларните белтъци, което предизвиква нарастване на размера
на миофибрите (14,22), но и увеличава водната ретенция в мускулите, която от своя страна може да
обуславя нарастването на размера
на мускулните влакна (12,23).
Креатинът не фигурира като
забранена субстанция в листите на
National Collegiate Athletic Association
и медицинската комисия на МОК. В
спортно-медицинската практика
се употребява като креатинмонохидрат по схема, включваща 5
дни по 20 г на ден, разпределени
в 4 приема (фаза на “напълване на
депата”) и последващ прием по 5
г/ден еднократно (“поддържаща”
фаза) в продължение на различен
период от време (от 2-3 седмици
до няколко месеца ).
Механизмът, по-който се подобрява
работоспособността
вследствие креатинова суплементация е свързан в два възможни ме28 
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ханизма – увеличена бионаличност
на PCr в мускулите и ускорен ресинтез на PCr в тях.
Позитивните резултати, установени вследствие на употребата
на креатин в типично анаеробните спортове, поставят въпроса
за целесъобразността този препарат да бъде препоръчван и използван в аеробно-анаеробните и дори
в аеробните спортове, което
изисква изследвания в тази посока.
ЦЕЛ
Целта на изследването е да се
проучи ефектът от дълготрайната (25-дневна) хранителна суплементация с креатинмонохидрат
върху максималната кислородна
консумация и показателите на работния капацитет при елитни
състезатели.
МЕТОДИКА
Извършен бе плацебо-контролиран сляп опит, в който бяха
включени 24 състезатели по гребане (12 момчета и 12 момичета)
на възраст между 15 и 18 години с
Body Mass Index между 20,6 и 31,8.
Те бяха разделени в две групи по 12
състезатели (поравно от двата
пола). Едната (Cr -група) получаваше креатинмонохидрат (DSM Fine
Chemicals, Linz, Austria), а другата
(Pl - група) – плацебо (малтодекстрин) по една и съща схема. Експериментът бе проведен по време на
основния подготвителен период,
като участниците бяха подложени
на идентична контролирана диета
(16.0 – 20.0 MJ енергийна стойност
на дневния хранителен прием).
По време на изследването
спортистите провеждаха 90 мин
тренировки: двуразови - 4 пъти
седмично, и едноразови - 2 пъти
седмично, като се почиваше само
в неделните дни. В първите 5 дни
на експеримента състезателите
получаваха ежедневно по 20 г от
съответния суплемент (4 приема
по 5 г дневно), а в последващите 20
дни – еднократно по 5 г дневно.
В началото и в края на експеримента на състезателите от
двете групи бе направен VO2max
тест (с гребен ергометър Concept

II, UK и газанализатор MedGraphics
Gas Analysis System, Medical Graphics
Corp, MN, USA), като се определяше максималната кислородна консумация, бяха проведени Running
тест (800 м за момичетата и 1500
м за момчетата за време), WeightLifting тест (брой повдигания на
30 кг щанга за момичетата и 40
кг щанга за момчетата от лег за
7 минути), Rowling-тест на гребенергометър Concet II UK (2000 м
за време). В началото и в края (24
часа след последния тест) на опита
на гребците от двете групи бе взета венозна кръв за изследване при
спазване на изискванията на Expert
Panel on Theory of Reference Values
(EPTRV) и International Fеderation of
Clinical Chemistry (IFCC)(13). Бяха определени следните хематологични
показатели: брой левкоцити (WBC)
с левкоцитарна формула (ДКК),
брой еритроцити (RBC), количество на хемоглобина (HGB), хематокрит (HCТ), среден обем на еритроцита (MCV), средно количество на
хемоглобин в еритроцита (MCH),
средна хемоглобинова концентрация в еритроцитите (MCHC),
тромбоцити (PLT) (Sysmex K800
Japan), както и следните клиничнохимични параметри – глюкоза, общ
белтък, албумин, урея, креатинин,
ензимите AsAT, AlAT, лактатдехидрогеназа (LDH), α-хидроксибутиратдехидрогеназа (α-HBDH), креатинфосфаткиназа (CPK) (Olympus
AU400, Rosche).
Състезателите бяха изследвани
анамнестично и за оплаквания, които могат да бъдат отнесени към
използването на хранителните
суплементи (диспептични симптоми, диария, мусклулни крампи).
Данните бяха обработени статистически с помощта на вариационен анализ и са представени като
Х±SD, а настъпилите промени бяха
анализирани чрез използването на
чифтен t-тест. Беше използван
статистически пакет StatView 4.51
Statistical Software, Abacus Concepts
Inc., USA.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Антропометрични показатели: както при експерименталната

(Cr), така и при контролната (Pl)
група в края на опита се установи
редукция на BMI (от 25.71±3.82 на
25.38 ±3.77, p<0.02 и съответно
от 23.30±2.08 на 22.85±1.88, p<0.01),
свързана с високия енергоразход
при изпълнение на тренировъчната програма.
Функционални и спортно-технически показатели: както в проучването на Jones AM et al. (2002)[15],
така и в нашето изследване не бяха
установени различия в стойностите на максималната кислородна консумация при проведените
VO2max тестове в началото и в
края на експеримента и при двете
групи: съответно 53.53±4.28 срещу
53.22 ±4.76 ml O2.min-1.kg-1 (p>0.05)
за Cr- група и 53.56±3.96 срещу
53.27±4.62 ml O2.min-1.kg-1 (р>0.05)
за Pl- групата. И двете групи бяха
хомогенни по отношение на този
показател и не бяха установени
индивидуални промени в рамките
на изследвания период. Други наши
проучвания показват, че за настъпване на аеробна адаптация в резултат на системни субмаксимални
натоварвания са необходими поне
6 седмици, като в дадения случай
бе установено, че креатинът не
ускорява адаптационите промени,
в т.ч. и нарастването на аеробния работен капацитет на организма (1).
Редица изследвания показват,
че оралната креатинова суплементация има ергогенен ефект
при определени видове системно,
предимно анаеробно натоварване – колоездачни спринтове, вдигане на тежести и др. (4,6,8,17).
Подготовката на състезатели
по гребане включва подобни, предимно силови анаеробни компоненти. Провеждането на Weight
Lifting теста в началото и в края
на експеримента показа достоверно подобряване на резултатите
при Cr-групата в края на опита 176.5±19.89 срещу 183.5±17.43 брой
повдигания на тежестите от лег
(p< 0.01), докато при Pl-групата не
бе установена промяна (съответно 159.50±30.23 срещу 158.33±29.59
брой повдигания на тежестите
от лег) (фигура 1). Тези резултати
Медицина и Спорт 
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съвпадат и с резултатите от метаанализа, направен от Dempsey
RL et al.(2002)[7], които стигат до
заключението, че комбинацията на
тренировка срещу съпротивление
(каквато е тази при гребането) и
креатинова суплементация подобрява показателите на силовите
тестове при спортисти.
Running тестът се провеждаше в условията на анаеробноаеробна работа. Състезателите
от Cr-група показаха подобряване
на резултата от теста в сравнение с началото (273.67±75.97 срещу
277.83±74.74 секунди (р<0.01). При
Pl-групата постижението в края на
опита не се отличаваше в сравнение с това в началото (277.33±71.85
срещу
278.83±69.91,
р>0.05)
(фигура 2).
Rowling тестът, проведен с
гребен ергометър, се приближава
в най-голяма степен до реалните
състезателни условия за гребците. Той симулира гонка от 2000 м
за време. При Cr- групата бе установено подобряване на времето за
извършване на теста в края на експеримента в сравнение с началото
(427.55±37.99 срещу 431.43±38.63
секунди (р<0.001)). При Pl-групата
постижението в края не се различаваше в сравнение с това в началото на опита (съответно 433.15
±40.62 срещу 432.23±41.90 секунди ,
р>0.05) (фигура 3).
Хематологични и клинично-химични показатели. При Cr-групата
бе установено нарастване на кислород-транспортния потенциал
на кръвта, преценен чрез показателите RBC и HBG . Количеството
на еритроцитите в периферната
кръв при тази група нарасна от
5.18±0.26 x1012/l в началото на проучването до 5.27±0.21х1012/l в края

(p<0.01). При Pl-групата съответните промени бяха 5.19±0.62x1012/l
на 5.22±0.58x1012/, като разликата
не бе достоверна (p>0.05). Количестово на хемоглобина (HGB) при Crгрупата нарасна от 150.67±5.24 на
153.00±4.79 g/l (р<0,02), а при Pl-групата от 144.83±13.65 на 144.93±12.3
g/l (р>0.05) (таблица 1).
Очаквано във връзка с познанията за метаболизма на креатина
бе нарастването на плазмената
концентрация на креатинин при
групата суплементирана с креатинмонохидрат, като стойностите, и след 25-дневно прибавяне на
креатин към диетата останаха в
референтните за този показател
граници (79.40±7.81 µmol/l) (таблица 2).
При Cr-групата бе установено

и нарастване на активността на
CPK, свързана с нарасналия интензитет на метаболизма на креатина в мускулите (от 114.67±22.78 U/l
на 132.17 ±25.37 U/l, p<0.02). Това
е установено и в изследванията
на Hespel et al. (2001)[11]. При Pl-групата промяната не бе достоверна
(таблица 2).
Подобно на изследването на
Mayhew DL et al.(2002)[19] и при нас
не бяха установени данни за хепатотоксичност на креатинмонохидрата, което бе преценено чрез
изследването на трансаминазите
AlAT и АsAT, показателни за функцията на черния дроб. И двата ензима не показаха промени и останаха
в референтни граници и при двете групи (таблица 2).
Потърсихме и анамнестични

Таблица 1. Хематологични показатели на изследваните групи в началото и в края на експеримента.
показател/група

RBCx1012/l

HGBg/l

Cr-група
1.начало
2. край
Р1-Р2<

5.18±0.26
5.27±0.21
0.01

150.67±5.24
153.00±4.79
0.02

Pl-група
1.начало
2. край
Р1-Р2<

5.19±0.62
5.22±0.58
NS

144.83±13.65
144.93±12.30
NS
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екологично чисти продукти
HÀÐÎNOÐVÐÎHÀNÀ

от 2000 м надморска височина

Sideritis Scardica

Rhodiola Rosea

Противовъзпалително, антимикробно и
антибактериално средство

Повишава умствената и физическа
работоспособност

Противокашлично действие

Подобрява кондицията и степента на концентрация

Тонизиращ, общоукрепващ и антиоксидантен ефект

Адаптоген и антиоксидант

Подходящ за приемане и от деца

Ускорява възстановителните процеси
след травми и боледуване

Отлично средство при лечение на:
• простудни заболявания

Добавката е изключително подходяща за:

• възпалено гърло

• пилоти

• грип

• атлети

• бронхити

• хора на физическия и умствения труд; учащи

• заболявания на простата и затруднено
уриниране

• хора, подложени на екстремни натоварвания

• за стимулация на потентността

• психологически и сексуални проблеми

• бъбречни заболявания

• депресия, вялост и бърза уморяемост

• при диети и нередовно хранене

Производител: ЕТ “Ве Пе Пи - Веско Пипев”
HÀÐÎNOÐVÐÎHÀNÀ

гр.Велинград, ул.“Ангел Чопев” 26
тел.: 0359/26628 | тел./факс: 0359/50640 моб.: 0888407398 e-mail: vepe_pi@abv.bg
Медицина и Спорт 

31

МЕДИКАМЕНТОЗНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Таблица 2. Клинично-химични показатели в серума на състезателите от изследваните групи в началото и в
края на експеримента.
показател
Уреяmmo
Креатинин
AsAT
AlAT
LDH
αHBDH
CPK
група
l/l
µmol/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
Cr-група
1.начало
2.край
Р1-Р2<

5.20±0.63
5.50±0.67
NS

63.77±4.90
79.40±7.81
0.001

1
114.67±22.78
27.50±7.83 9.50±5.14 313.33±34.64 152.67±41.5
25.33±4.89 21.17±5.41 294.67±37.42 2162.83±42.84 132.17±25.37
0.02
NS
0.001
NS
NS

Pl-група
1.начало
2.край
Р1-Р2<

5.75±0.66
5.30±0.73
NS

68.12±6.75
66.30±6.72
NS

30.83±5.86 21.67±4.16 278.67±21.37 160.00±33.12
26.00±5.15 25.17±3.38 273.33±17.63 153.83±31.04
0.02
0.001
NS
NS

данни за странични ефекти от
приложението на креатинмонохидрата. В литературата найчесто се съобщава за диария и
мускулни крампи,
вследствие
употребата му като суплемент
към диетата. Редица автори
смятат, че тези крампи могат
да бъдат резултат от водната
ретенция, която се наблюдава в
мускулите (12,16,23). При нашия експеримент нито един от състезателите не съобщи за оплаквания
от страна на гастроинтестиналния тракт или опорно-двигателния апарат по време и след периода на експеримента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Кретинмонохидратът е подходящ хранителен суплемент за
подготвителния период на състезателите от аеробно-анаеробните спортове.
2. Дозировка от 20 г/ден в първите 5 дни на суплементирането
и последваща доза от 5 г/ден за
период от 20 дни не повишава
максималната кислородна консумация.
3. В същата дозировка креатинът повишава кислород-транспортния капацитет на кръвта,
увеличава активността на креатинфосфокиназата и повишава
работоспособността на състезателите.
4. Едномесечен прием на креатинмонохидрат с диетата
в описаната дозировка няма
странични ефекти като диспепсия, диария или мускулни крампи.
Не се установяват данни за неблагоприятно повлияване на чернодробните и бъбречните функции.
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77.67±18.82
87.83±20.51
NS
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Организация на медицинското обслужване в спорта проблеми и тенденции в развитието
му в периода на здравната реформа

Д-р Мариела Сиракова

П

рез последните 4-5 години, след първия етап на здравната реформа –2000
г., се наблюдава хаос в системата на медицинското обслужване в спорта.
Настъпиха структурни промени в лечебните заведения, работещи в сферата
на спортната медицина, а това са бившите спортни диспансери. Те се преобразуваха в търговски дружества по закона за
лечебните заведения като медицински
центрове по рехабилитация и спортна
медицина (МЦРСМ).
Всички МЦРСМ в страната работят
при изключително трудни условия поради липсата на държавно финансиране, от
една страна , а, от друга, поради невключването на специалността спортна медицина в здравната карта и НРД, което изключва възможността за финансиране на
дейността по линия на здравната каса.
Прегледите на спортистите - профилактичните и консултативните, от
безплатни станаха платени, което много
бързо доведе до значително намаляване
на контингента активно спортуващи ,
обслужвани от медицинските специалисти в медицинските центрове по спортна
медицина. Това пък от своя страна доведе до рязко влошаване на качеството и
нивото на медицинското обслужване в
спорта.
Приоритетна задача на спортната
медицина е профилактичната дейност.
Постиженията
на съвременния
спорт, ежедневните високорискови натоварвания и непрекъснатият стрес
изискват динамичен медицински контрол
и засилена профилактична дейност.
Изключително важен момент в спорта е поддържането на състезателите в
добро здравословно състояние, търсенето на скрита патология и вродени патологични аномалии, които в началото
нямат клинична изява. Тук е ролята на профилактиката и най-вече на извършваните
задължителни периодични профилактични медицински прегледи на всички активно спортуващи. Обемът и качеството на
извършваните профилактични прегледи
са от голямо значение за откриването на

скритите патологии и за тяхното своевременно отсраняване. Имено за това е
важно медицинските специалисти, които
извършват тези прегледи, да са работили в сферата на спортната медицина и да
имат познания и практика по отношение
на най-често срещащите се заболявания и
травми в различните видове спорт.
Изискванията към тези профилактични прегледи са подробно описани в Наредба № 8 /18.03.2005 г. на МЗ, която заедно
с други нормативни документи, касаещи
дейността по спортна медицина, бяха
изпратени месец след обнародването й
до всички български спортни федерации,
Българския футболен съюз и спортни клубове в страната.
Прави впечатление, че въпреки наличието на нова наредба по отношение на
профилактичните прегледи продължава
практиката в част от спортните организации да не се следи за извършването
на тези прегледи или те да се извършват формално без необходимия обем и
медицински специалисти.
Това е много порочна практика, която съществува от няколко години, и
за съжаление води до лоши последствия.
През последните години отчитаме значително увеличение на броя на откритите патологични отклонения (около
19%) , особено при активно спортуващи,
които не са минавали на ежегоден периодичен медицински преглед. Имали сме
няколко случая на открити вродени сърдечни аномалии у активно спортуващи
на 16-17-годишна възраст, които са установени при първото посещение в нашия
медицински център, а същите са тренирали и са се състезавали, без да знаят за
здравословния си проблем в продължение
на 6-7 години.
Сериозен проблем в спорта е и нарастващият травматизъм. Много често състезатели обръщат внимание и търсят
лекарска помощ по повод травми едва в
по-късен етап от тяхното развитие, което затруднява лечението и често води
до хронифицирането им. Прегледът от
травматолог или спортен лекар, в обема
на задължителния периодичен преглед, е
от голямо значение именно в тази насока
- да се преодолее нарастващият травматизъм, като целенасочено се търсят от
тези специалисти скритите и неизявени
клинично травми и се лекуват своевременно.
Много важен момент при спортната
селекция – подбора на деца за определен
вид спорт, е прецизно и качествено извършен начален профилактичен преглед
от съответни медицински специалисти.
Ролята на лекаря, който извършва този
преглед, е, от една страна, да установи

здравословното състояние на детето,
което ще започва да упражнява определен вид спорт, а, от друга страна, след
извършване на прегледа да се даде становище за това дали видът спорт е подходящ за това дете, има или няма противопоказания за такъв спорт. Неслучайно в
наредбата е фиксирано, че спортен лекар
прави заключението както на периодичния, така и на началния медицински преглед. В квалификацията на специалиста по
спортна медицина е заложено и познаване на особеностите на отделните видове спорт, което е необходимо условие в
ежедневната му медицинска практика.
Друг съществен проблем е въпросът с
медикаментозното възстановяване и биостимулиране. Наблюдава се тенденция,
особено у младите активно спортуващи
да се занимават сами с медикаментозно
биостимулиране, което в някои случаи е
изключително вредно за тяхното здраве
и води понякога до необратими последствия, а също така и до положителни допингпроби. За съжаление при нас са идвали
пациенти с много сериозни здравословни
проблеми вследствие на некомпетентно
и безразборно използване на всякакви хранителни добавки и медикаменти без елементарни познания за тяхното вредно
въздействие.
Мястото на спортния лекар е именно
тук - да може въз основа на един обстоен медицински преглед на пациента да
даде препоръки за полезните и необходими за неговия организъм медикаменти и
хранителни добавки, които да помогнат
за неговото възстановяване след тренировки, да го стимулират по време на
тренировки и състезания и същевременно да бъдат абсолютно безвредни за
здравето му и без съдържание на допингиращи съставки. Тази тема е изключително в компетентността на добрия спортен лекар, който непрекъснато следи и се
информира за всички нови медикаменти и
хранителни добавки, имащи отношение
към физическата активност.
Всички гореизброени проблеми и тенденции в организацията на медицинското
осигуряване в спорта в основата си съществуват поради липсата към момента на цялостна система за развитието
на тази важна за спорта дейност, както
и за спортната медицина като цяло, на
неадекватното й финансиране и на липсата на медицински контрол по отношение на спортно-медицинската дейност в
страната.
С усъвършенстването на различните спортни дисциплини връзката между
спортната медицина и спорта става все
по-здрава и е необходима като условие за
високи спортни постижения.
Медицина и Спорт 
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5th Biennial ISAKOS
Congress
Д-р Валентин Матев

О

т 3 до 7 април 2005 година в
Westin Diplomat Resort & Spa
Hollywood, Florida, USA, се състоя V
конгрес на ISAKOS. Международното
дружество по артроскопия, колянна
хирургия и ортопедична спортна медицина е създадено през 1995 г. То има
над 1700 членове, като членството е
индивидуално. ISAKOS е най-голямата
световна съсловна организация, третираща проблемите на спортната ортопедия и травматология. Тя отдавна
задмина по важност организации като
AAA, ESSKA и др. Благодарение на фирмата Aircast и ММС бях единственият
българин, участник в този конгрес. За
отбелязване е, че засега България няма
представител в ISAKOS. Останах изключително доволен от възможността
да се срещна с много колеги и приятели като д-р Александър Йончев, д-р
Гидеон Ман, д-р Рамон Кугат, д-р Ханс
Песлер, д-р Майкъл Саудри, също така
Пуду, Мариани, Ериксон, Дорал и мн.
др., както и възможността да създам
нови контакти. Научната програма се
състоеше от инструкционални курсове, хирургични демонстрации на живо,
лекции, доклади и постерна сесия. Те се
представяха в отделно крило на хотела, обособено като конгресен център в
6 зали. Научната програма беше разделена тематично на три: коляно, горен
крайник и спортни травми на гръбнак,
тазобедрена става и т.н. Бяха изнесени над 300 доклада от 650 автори.
Направи впечатление високото средно
ниво на представените доклади, като
липсваше нещо принципно ново като
методика, техника. Артроскопската
хирургия завладява нови територии
като например тазобедрената става,
което най-вероятно в близко бъдеще
ще промени начините на третиране
на заболяванията в тази област. В областта на раменната нестабилност
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Д-д Валентин Матев и доц. Димитър Йончев с колеги
паралелно се представиха различни артроскопски и открити техники. Счита се, че при тежките травматични
нестабилности от хабитуален тип
откритите техники са по-надеждни.
Интересно беше и взаимно изключващите се тези за лечение на първичната раменна луксация. Едни автори
считат първичната операция с шев
на лабрума за много важен, а други демонстрират консервативна техника
за лечение със специална ортеза, държаща рамото в 25-30 градуса външна
ротация за 4 седмици. Артроскопията
на лакътната става се препоръчва за
изваждане на свободни тела, синовектомия, но не за капсулектомия. При
лакътните нестабилности се препоръчва открита техника с транспозиция на нервус улнарис. В областта на
колянната хирургия се представиха
характерните две направления за
възстановяване на предната кръстна
връзка. Едните автори поддържат
BTB техниката, а други Semi-Ti, като

представат различни доводи за това.
Проблемите на трансплантацията на
менискусите също бяха дискутирани.
Колянното ендопротезиране завзема
нови територии и е широко разпространено в цял свят. Богатата научна
програма беше допълнена с разнообразна социална програма.
Маями е типичен град със смесена
американо-испанска култура, в който
понякога е по-лесно да се разбереш на
испански. Този град е с типичен тропически климат, като курортният сезон
започва през ноември и свършва през
юни. Храната е доминирана от топлия
Атлантически океан: голямо разнообразие от риба, омари и т.н. Плажната
ивица е изклютелно широка и чиста.
Хората – топли и гостоприемни. С голяма изненада разбрах колко много хора
познават България и са осведомени за
нейното местоположение. Конгресът
завърши с избор на ново ръководство,
като старият председател-Пер Ренстрьом, бе заменен от американец.

