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Психологията в
спорта - екзотика
или необходимост
Проф. Татяна Янчева

Първа част

РЕЗЮМЕ
Както в нормалното ежедневие, така и в професионалния
спорт, психологията намира своето място. Спортистът променя и развива своята психика от детска и юношеска възраст до елитен състезател. “Слаба мотивация”, “слаба психика”,
“несъсредоточеност пред гола” - това са малка част от
медийните клишета.
Необходимост е психологът да участва непосредствено в
тренировъчния процес под ръководството на треньора и в
негова помощ.
Факторите на психично напрежение са обективни и субективни. Специфичен е подходът в индивидуалните и колективните
спортове.
Взаимоотношенията треньор- състезател и между съотборници са изключително деликатни. Контактите с медии и публика
крият изненади и понякога конфликтни ситуации. Предстартовите състояния и емоциите след състезания са “запазената”
територия на спортния психолог.

SUMMARY
Psychology in sports - exotic or necessary
Psychology finds his place in normal life and in professional sport
nowadays.The sport player changes and develops his psyche from kid
and junior - to ellite player. ”Low motivation”, ”Unconcentration in front of
the goal” - this is just a small part of all the clishes in our media.
It is necessary the psychologist to take part in the trainings and to help
the coach in it.
The factors, causing mental anxiety are of objective and subjective nature.
There are specific approaches depending on the type of sport, whether it
is individual or collective.
The relations between the coach and the player and among the players
themselves are extremely delicate. The contacts with the media and the
audience hide in themselves surprises and sometimes conflict situations.
The agitation before the game and the emotions after it are “reserved
territory” for the sports psychologist.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Психика, психично напрежение, психологически анализ, стрес.
KEY WORDS: Psyche, anexiety, psychological analize, stress.

В

последно време все по-често в медиите, а след пореден провал и в спортните
среди се прокрадва идеята
за включването на психолог в
подготовката на спортистите. И докато по света това е
отдавна утвърдена практика,
у нас подобна идея се посреща
в повечето случаи с негативизъм, напрежение, а често дори
и с насмешка.
На съвременния етап от развитието на спортната наука
и практика специалистите са
вече категорични, че високите
спортни постижения са комплексен резултат от усилията
на работещите в различни области и направления. Колкото
по-високо е нивото на разви4 
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тие на даден спорт, колкото
по-високи са спортните постижения, толкова по-сложни и
детайлни са проблемите, пред
които се изправят треньори и
състезатели в процеса на тяхната подготовка и реализация.
Съвършената техника, прецизната регулация на движенията,
поведението и състоянията на
състезателя изискват висока
психическа устойчивост и надеждност. Достигането им е
плод на дългогодишна упорита
и компетентна психологическа
намеса.
Готови ли сме обаче на
практика да реализираме тази
идея? Какво стои зад нея – осъзната необходимост от страна
на специалистите или просто

пореден медиен шум с екзотичен привкус.
За съжаление в момента
сме свидетели на своеобразен
парадокс – от една страна, и
спортистите, и треньорите
на основата на собствения си
опит, най-вече след негативен
резултат, усещат и може би
осъзнават значението и необходимостта от психическа
подготовка. От друга страна,
психическата подготовка, макар и външно декларирана като
неотменна част от комплексната подготовка, на практика
напълно отсъства в тренировъчния процес. Независимо от
голямото значение и нарастващата роля на психологическите фактори в съвременния

Фиг. 1

ФАКТОРИ НА ПСИХИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ В СПОРТА

Фактори на психично
напрежение в спорта
ОБЕКТИВНИ










ПУБЛИЧНОСТ
ЕЛИТАРНОСТ
ПУБЛИКА (ФЕНОВЕ)
МЕДИИ
ОЧАКВАНИЯ
КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ
ДОГОВОРНА ОБВЪРЗАНОСТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
КАРИЕРАТА
 КОНКУРЕНЦИЯ

спорт, управлението им все
още се дължи до голяма степен на интуицията на отделни
треньори и състезатели, а не
на системно, целенасочено и
планомерно прилаган процес.
Очакванията от психическата подготовка по-често се
свързват с теорията за “удавника и сламката”. За нея се сещаме обикновено в опита си да
намерим приемливи аргументи
за поредната загуба или слаба
игра. В такива случаи най-често
чуваме клишета от типа – “Те
(спортистите) имат “слаба”
психика” или “Състезателите
имаха “слаба” мотивация”, “Не
се раздадоха на 100%” и т. н. А
всъщност какво стои зад тези
фрази? Какво правим ние, за да
нямат “слаба” психика?
Наложилата се до голяма
степен биологична ориентация в спорта доведе до фаворизирането на биологичните
фактори и стимули в процеса
на подготовка. В немалка степен за това допринесе и непреодоляната все още граница
между теорията и практиката в спорта. Това неизбежно
поражда известен дефицит
в подготовката, а оттам и
непълноценна от гледна точ-

ка на възможности и вложен
труд реализация на спортисти
и треньори. Какво се получава
на практика? И треньори, и
състезатели влагат огромен
труд, подложени са на значителни лишения и натиск, макар
и невинаги оценени адекватно.
В същото време реализацията
често е несъответна на вложените усилия. Защо? Какво не
ни достига?
Днес спортните специалисти са единодушни (поне
на думи), че за съвременния
елитен спортист далеч не е
достатъчна само физическата надареност, физическата
и техническата подготовка.
Безспорно те имат базово значение и създават основата на
последващата подготовка и
реализация. Но не един и два
са случаите, в които безспорни таланти се реализират на
посредствено за възможностите си ниво. Защото от надареността, от спортния талант зависи не успехът, а само
възможността за неговото
постигане. Има съществена
разлика между притежаването
на умения и способността те
да се използват в условията на
конкретното състезание.

СУБЕКТИВНИ












СВРЪХМОТИВАЦИЯ
СТРАХ ОТ НЕУСПЕХ
ОТГОВОРНОСТ
ПРЕДСТАРТОВИ СЪСТОЯНИЯ
НЕУВЕРЕНОСТ
ЛИПСА НА УМЕНИЯ ЗА
СПРАВЯНЕ
СОБСТВЕНИ ОЧАКВАНИЯ
ГРЕШКИ (СОБСТВЕНИ ИЛИ
НА СЪОТБОРНИЦИТЕ)
ОТНОШЕНИЯ В ОТБОРА
ОТНОШЕНИЯ
ТРЕНЬОР-СЪСТЕЗАТЕЛ

Като че ли вече са достатъчно всички онези пропилени
“надежди”, всички онези спортисти, които с невероятен
хъс демонстрират уменията
си по време на тренировки и
не могат да реализират и половината от потенциала си
по време на официално състезание. Крайно непрофесионално е да продължим безучастно
да наблюдаваме срива, който
преживяват някои млади, безспорно талантливи момчета и
момичета, стъпвайки в “големия спорт”. В такива случаи за
съжаление една погрешна намеса от страна на треньора или
ръководството, натискът на
феновете или медиите може
допълнително да задълбочи
проблема.
Крайно време е да спрем да
робуваме на погрешното схващане, че психиката не се развива - или я имаш, или не.
Съвременният професионален спорт е съпроводен с изключително голямо психично
напрежение. Най-общо факторите на психично напрежение
могат да се обединят в две
групи – обективни и субективни (фиг. 1).
Спортът е престижна, елиМедицина и Спорт 
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Фиг. 2

Промяна на функцията
при прехода тренировка
– официалено състезание

тарна, подчертано публична
дейност. Всяка победа или поражение намира своя социален
отклик в обществото и е подложена на публични оценки и
дискусии. Хората превръщат
своите любимци в обект за
подражание и пример за съвършенство. Високите социални
и клубни очаквания, натискът
от страна на феновете поставят изключително високи
изисквания пред състезатели и
треньори.
Публиката трудно приема
прояви на слабост или неравномерна изява от тяхна страна. Този натиск много често се
подсилва, а понякога и моделира от средствата за масова
информация.
Комерсиализацията, властта на парите налагат своите
закони и в спорта. Изискванията и обществените очаквания
към състезателите и треньорите нарастват динамично.
Борбата за победа на всяка
цена, понякога независимо от
от използваните средства,
създава допълнително психическо напрежение.
Договорната обвързаност
на състезатели и треньори налага повишени изисквания към
резултатността на тяхната
дейност, а оттам и към тяхната подготовка и реализация.
Тя регламентира по строго
определен начин поведението
6 

Медицина и Спорт

и дейността им не само по
отношение на прякото им
участие в спортно-състезателната дейност, но и по отношение на тяхното публично
поведение.
Увеличават се изискванията
към продължителността на
спортната кариера. Спортът
вече е професионална дейност
и се очаква вложените средства да намерят своята адекватна реализация.
Логично голям е делът на
субективните фактори. Те
най-често са свързани със свръхмотивацията (прекалено голямото желание за победа), която
често поражда от своя страна
страх от неуспех и неблагоприятни предстартови състояния.
Съществен фактор на психично
напрежение е отговорността,
особено във важни състезания,
независимо от това дали става въпрос за млади и неопитни
състезатели, или за вече наложили се с утвърден професионален статус спортисти. Липсата на достатъчно увереност
и овладени умения за справяне
със стресови ситуации увеличават вероятността от повече грешки и същевременно
затруднява адекватните им
последващи реакции и решения.
Тази ситуация се усложнява в колективните спортове, в които
междуличностните взаимоотношения могат да подпомагат

или да препятстват игровите
взаимодействия.
Обективно усложнената ситуация в съвременния професионален спорт поражда твърде
високи изисквания към дейността, поведението, действията и
реализацията на спортистите
и техните треньори. Това, от
една страна, повишава изискванията към организацията
и управлението на процеса на
подготовка, от друга - към качествата на личността не само
на състезателите, но може би и
в по-голяма степен на треньорите.
В този смисъл какво означава един спортист да е подготвен? Да е достигнал съответното ниво на тренираност, т.
е. да е физически и технически
подготвен или да може пълноценно, в зависимост от условията и ситуациите в конкретното състезание да реализира в
максимална степен своите възможности, т. е. да е и психически подготвен. Подготвеността на спортиста е интегрална
характеристика на личността. Тя е резултат както от
физическата,
техническата,
тактическата, така и (а може
би и в още по-голяма степен) от
психическата подготовка.
Един от големите проблеми
за всеки треньор е преходът
тренировка-официално състезание (фиг. 2). Нерядко състе-
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затели демонстрират неузнаваема и напълно неадекватна
на моментната им физическа
и техническа форма игра. Тя
до голяма степен е резултат
именно от невъзможността

им да се справят с факторите
на психично напрежение и да
осъществят оптимално този
преход. Това е и една от основните цели на специалната психологическа подготовка.

Този преход е свързан с
успешното преодоляване и
справяне със специфичните за
спорта психологически трудности. Докато обективните
трудности (фиг. 3), свързани с

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРУДНОСТИТЕ В СПОРТА

ОБЕКТИВНИ

Трудности, свързани с физическата подготовка
 голямо физическо натоварване (силна умора, необходимост от преодоляване);
 специална издържливост (висока скорост, ориентация в игрова ситуация, тактически решения);
- усещане за болка (емоционални реакции).

Трудности, свързани с тактическите действия
 необходимост от бърза и адекватна ориентация в
непрекъснато променящи се условия и ситуации;
 инициативност и решителност при отиграване на
ситуациите.

СУБЕКТИВНИ

Отрицателни предстартови състояния
 предстартова треска,
 предстартова апатия,
 самоуспокоение
Страх от загуба
 доминанта върху резултата на всяка цена;
 предполагаема загуба и последствията от това;
 страх от изява.
Страх от отговорност
 при млади и неопитни спортисти;
 след неуспешни състезания;
 очаквания;
 неувереност;
 загуба на имидж
Рутинност
 проблеми с мотивацията;
 липса на свежест и нови идеи;
 неадекватни предстартови състояния.

Трудности, свързани с изпълнение на
техническите действия
 висока точност и координация на движенията при
вариативност и нарастваща умора;
 субективно преживяване на трудностите;
 необходимост от бързо превключване

Трудности, свързани с общите условия и
обстановка
 реакции на публика и фенове;
 натиск от ръководството;
 лош (необичаен) терен;
 атмосферни условия;
 редуване на успешни и неуспешни действия;
 преимущество на противника;
 време между стартовете;
 много слаб противник;
 много силен противник.
Фиг. 3 и 4
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Неблагоприятни емоционални състояния по
време на състезание
 успешни или неуспешни действия;
 емоционална лабилност;
 реакция на съдийски решения.
 неадекватни предстартови състояния.
Страх или подценяване на противника
 едностранна информация;
 липса на увереност;
 психологическа загуба;
 медийна атака;
 традиции.
Страх от травми
 прекалено внимание;
 избягване на сходни ситуации;
 липса на решителност в единоборствата.
„Прегаряне”
 свръхмотивация;
 прекалено голямо желание за победа;
 високи очаквания;
 нагласа за демонстрация на индивидуални умения.

физическата подготовка, с изпълнението на техническите
и тактическите действия, с
общите условия и обстановка,
са заложени в същността на
конкретния спорт и спецификата на подготовката, то субективните (фиг. 4) са свързани с личностните качества на
състезателите и треньорите.
От тях зависи доколко и по какъв начин те ще се справят с
обективните трудности по
време на подготовка и особено
по време на състезание. Именно тук е мястото на психолога
– да подготви състезателите и техните треньори да се
справят с постоянно възникващите препятствия, да им създаде необходимата увереност
в способността им за справяне, да изгради необходимите
умения за регулация на поведението, действията, усилията,
преживяванията.
Основните сфери на дейност на спортния психолог
могат да бъдат сведени до:
1. Психодиагностика
 подбор и прогнозиране на
развитието;
 осъзнаване на собствения
потенциал;
 психическа подготовка;
 информация към треньора;
 регулиране на отношенията
(треньор-състезател; състезател-състезател и др.)
2.




Психическа подготовка
на спортиста;
на треньора;
на отбора.

3. Овладяване на
ситуативното поведение
 предстартови състояния;
 кризи по време на подготовката;
 управление на мотивацията;
 конфликти;
 лични проблеми;
 „рутинност”, загуба на мотивация;

 „нездравословна” конкуренция.
4. Планиране и развитие на
спортната кариера
 изграждане на ясна визия за
развитие и реализация;
 прекалено бързо израстване;
 застой;
 неадекватна на възможностите реализация;
 неравномерна изява;
 задържане на развитието.
5. Консултиране на треньора
 моментно състояние на
спортистите;
 силни и слаби страни;
 взаимоотношения в отбора;
 поведение на треньора.
На този етап от развитито на българския спорт обаче
спортната психология и психическата подготовка, макар и
външно декларирана като неотменна част от комплексната подготовка, не заема съответстващото й място като
интегрирана част и остава
изолирана, дори отсъстваща в
учебно-тренировъчния процес.
Това води до редица противоречия при опитите за реали-

зирането й - сблъсък между желанието и готовността да се
работи систематично, целенасочено и компетентно в тази
сфера, между планирането на
подготовката и липсата на
познания и умения за нейното
реализиране. В същото време
реалностите в развитието
на съвременния спорт повишават все повече изискванията
към психиката и личността
на състезателите и техните
треньори. Тази тенденция по
всяка вероятност ще се задълбочава. Това налага необходимостта от съгласуване и
координация на усилията между различните специалисти
и звена, участващи в процеса на спортната подготовка
на всички нива. Българският
спорт определено има нужда
от примери за добри практики в тази посока.
(Продължава
в следващия брой)
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Проф. Татяна Янчева, д. пс. н.
Национална спортна академия „Васил
Левски”
Катедра „Психология, педагогика и
социология”
e-mail: tiancheva@prosport-bg.net
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C ПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

Д-р Димитър Пашкулев

Цялостно здраве и
оптимална спортна форма
при шахматисти чрез
комплексна природосъобразна
методика

РЕЗЮМЕ
В статията се разглеждат основни физиологични и психологични
изисквания към добрата шахматна форма, както и специфичните
здравни рискове при професионалните шахматисти. Предлага се
цялостна, научнообоснована програма за превенция и възстановяване чрез общ режим на живот; волева, интелектуална и емоционална настройка, както и биохимично свързани с нея физикални и
хранителни фактори. Препоръчва се индивидуализирано използване
на широк спектър от природни продукти, предимно с растителен
произход. Всички тези данни са и емпирично потвърдени от автора - върху основата на собствен опит и продължителна клинична
практика.

SUMMARY
Overall health and optimum sport form with chess-players via a
complex natural methods
In the article are discussed some of the main physiological and
psychological requirements for the good form, as well as the specific
risks for health with professional chess-players. An overall , scientifically
based programme for prevention and setting-up is offered , as well
as physical and nourishing factors, bio-chemically connected to the
programme. Individual usage of a great number of natural products,
mostly of vegetable origin is recommended. All these data are also
empirically confirmed by the author on the base of his own experience
and a long clinic practice.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Професионални шахматисти, природни продукти, програма за превенция.
KEY WORDS: Professional chess-players, natural products, programme for prevention.

ПРЕДГОВОР
За разлика от всички други
популярни спортове, шахматът
притежава достойнството да
изявява не толкова силата и красотата на човешкото тяло, а силата и красотата на човешката
душа. Още Сервантес се е спирал
върху някои важни аналогии между
шахматната партия и житейската съдба на човека. Борбата за себеутвърждаване и същевременно
уважението към партньора, мълниеносното вдъхновение и търпеливото устояване са свойства
на душата. Приносът на шаха към
тяхното многоцветно разгръщане е несъмнен. В същото време
историята (особено най-новата
история) е показала и показва
също и ред обезпокоителни тенденции като пренапрягане и липса
на хармонично здравно и житейско допълване с други необходими
дейности и почивка; прекалена
комерсиализация; подценяване на
10 
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етичната и естетичната страна
на нещата и т. н. [2, 22, 24, 25].
Интензивните ми интереси
към шахматната игра на младини
и последващата ми дългогодишна
работа в областта на природната медицина се срещаха многократно под формата на конкретни
принципи и методи за постигане
на по-добро общо здраве, мозъчна
работоспособност и, в крайна
сметка, шахматно дълголетие.
Тук ще се опитам да обобщя този
натрупан опит. Необходимо е да
се знае обаче, че някои от препоръките имат свои детайли в зависимост от индивидуалните особености на всеки човек. Темата в
дълбочина е обширна и не би могла да се вмести изцяло тук. Също
така подчертавам от самото начало, че природните методи изискват повече отделено време и
внимание, познания и постоянство, отколкото например използването на битови стимулатори от
рода на кафе, кола, шоколад и др.
Последните обаче не дават нищо

на организма, а само изчерпват
неприкосновените му запаси от
нервна енергия. На младини това
може да не е явно, но по-късно са
възможни както разнообразни
нервнопсихични, сърдечносъдови,
храносмилателни и други проблеми, така и преждевременен
упадък на мисловните възможности и съответно на спортната
шахматна форма. Изобщо, ако е
оставена без адекватни грижи
за цялостно регенериране, деликатната структура на много от
шахматистите е заплашена от
ранно фиаско. Нека си припомним
например за гениалния Пол Морфи, от младини страдащ от психотични проблеми, хипертония и
рано починал от мозъчен инсулт
(от същото са починали и колосите на шаха от ХХ век - Капабланка
и Алехин). В шахматните книги и
медиите, от друга страна, често
се игнорират общите здравнопсихологически основи на успеха на
шахматните дълголетници като
Ботнивик, макар и да се признава,

Медицина и Спорт 

11

С ПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ
че той винаги внимателно е обмислял предварително цялостния
си режим на живот, когато се е
готвил за важен турнир или среща
за шахматната световна корона
[25].
Следователно нека освен чисто
шахматния талант и необходимото трудолюбие за доразвиването
му да обърнем подобаващо внимание и на специфичното здравно съотношение между ползи и рискови
фактори за хората, чието основно призвание е древната красива
игра.
ПСИХОСОМАТИКАТА

В името на цялостния здравен
баланс би било добре с шах да се
занимават повече атлетичните
и флегматичните натури! При
тях развитието на интегрални
интелектуални способности - логика, въображение, бръз разчет
на вариантите и точни интуитивни оценки на позиициите - ще
балансира ползотворно мускулно-храносмилателните им приоритети. Животът обаче днес
изисква не толкова здравословен
баланс, колкото максимална ефективност. Ето защо обикновено
дългосрочно „пробиват” на шахматните фронтове онези, които
вече имат много други интелектуални интереси просто защото
са предразположени към подобен
вид занимания. Това са предимно
астенични (телесно слабовати)
или ектоморфни по конституция
(според типологията на Шелдон)
и холерични по темперамент индивиди (примесът на сангвиничност или меланхоличност е чест
просто защото чисти типове
практически не се срещат). Тъй
като те по природа са предразположени към много мислене, то
намира своя неизчерпаем обект в
съдържателни „мишени”, каквито
12 
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са шахматните позиции. Същевременно нарушаването на общия
психофизиологичен баланс при прекаляване се отразява на този тип
по-тежко, отколкото на естествено компенсиращите типове с
други предразположения. Източната система на Аюрведа определя
повечето профили на шахматистите в диапазона „вата-питта”,
което означава предразположение
към възбудни психози, съдови спазми, храносмилателни, жлъчно-чернодробни и бъбречни нарушения,
язвени процеси, ставни възпаления
и деформации, кожни обриви и др.
[2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 24].
Спомняйки си какво е бил състезателният шахмат преди няколко
десетилетия и какво е сега, необходима е преоценка на нашите
изводи за стръмността на тази
пътека. Особено при активно
професионално занимаващи се състезатели и активно обучаваните надарени деца, напрежението
понастоящем расте лавинообразно. Сега например всеки желаещ
да преуспява на големи турнири
просто е длъжен да научи в подробности хиляди дебютни варианти, тъй като иначе няма изобщо да достигне до възможност
да прояви таланта си по-нататък
в играта. Нараства и чисто психологичното напрежение поради
усилената конкуренция, комерсиализацията и в някои случаи - регистрирането или очакването на некоректни думи и постъпки вътре
и вън от шахматните зали... Не са
редки случаите, при които видимо
добрата здравна и спортна форма на шахматиста се сгромолясва
внезапно - т. нар. психосоматичен
срив [24]. Всичко това предполага
и изисква много повече грижи за
деликатната психика и физика на
талантливите люде!
ПСИХОНАСТРОЙКАТА
Мъдрецът Лао Дзъ много отдавна е написал нещо забележително: „Който все на пръсти
се надига, дълго няма да остане
прав!” Принципите на източните
бойни изкуства вече проникват в
не една и две физкултурни системи, но още има слабо осъзнаване
от страна на шахматистите и на
техните треньори. Патологичната амбициозност, така чeсто

срещана по пътя към високите
шахматни постижения, не може
да доведе нито до високи спорти
постижения, нито до съхраняване
на здравето, ако стремежите не
съответстват на реалните възможности. Ако пък те си съответстват, човек може да ги оползотворява и без да се лишава от сън,
от желание да е винаги на върха.
Необходимо е да се повишава колективното усещане за развитие
и успех, което в други спортове
естествено следва да присъства,
за да се класира отборът по-добре. В повечето случаи състезателите са най-вече индивидуално
отговорни за собственото си класиране. Оказва се, че това за ред
чувствителни индивиди е твърде
тежко бреме и следва да бъде балансирано, например чрез участие
в обучението на по-млади и неопитни шахматисти, опознавайки
по този начин и радостта от успехите на другите.
Съществуват много естествени методи за развитие на паметта - за която вече отбелязахме, че става все по-експлоатиран
ресурс в съвременния шахматен
свят. Намаляването на външните
разсейващи фактори като шум,
паралелни грижи и присъствие на
неподходящи хора в тренировъчните зали е само една предпоставка в началото. По-нататък
човек трябва да е в състояние да
ги игнорира. Затова вътрешните
практики на съсредоточаване от
многобройни източни и западни
системи биха могли да влязат в
употреба, стига да са съобразени
с индивидуалните специфики на
всеки практикуващ. Някои от техниките са лесни и същевременно
ефективни и те именно следва да
бъдат по-широко популяризирани
[11, 14, 23, 24]. Като студент използвах - както за помощ в ученето, така и за подобряване на шахматната си игра, едно интересно
упражнение - „прожектор”. Човек
просто затваря очи и си представя, че съзнанието му е с състояние
да освети и обхване цялостно
всеки проблем, сякаш го осветява
и разпознава моментално. След 2-3
или повече минути очите се отварят и това осъзнаване се пренася
към погледа, съсредоточен върху
шахматната позиция или страницата от съответната книга.

В повечето случаи много бързо се
откриват нови важни детайли в
тях.
От друга страна шахматистите с бръз разчет и изграден
позиционен усет, но недостатъчно комбинационно зрение е много
полезно да включват редовно занимания с изкуство, особено самосътворено - например музициране,
рисуване, моделиране, поетични
опити, танци и т. н. Психодрамата е съвременен терапевтичен и
обучаващ метод с все още неоползотворени резерви. Многото техники в нея позволяват осъществяването на индивидуален подход.
Например съществува прийом за
талантите с недостатъчна упоритост, при който се образува
стена от столове, на които седят други участници, и задачата
на протагониста (върху когото
основно се центрира заниманието) е да ги убеди защо именно ще
успее, изтъквайки все нови и нови
възникващи му идеи и конкретни
решения. Останалите му опонират с разколебаващи доводи, докато не усетят, че неговият импулс е значимо пораснал и той е
успял да осмисли много от своите
пречки, мотиви и перспективи.
Тогава те постепенно раздалечават столовете си, докато му направят място, за да премине през
„стената”. Други интересни техники, вече за оптимизиране на непосредствената реактивност по
време на партиите, са свързани с
предварителното „проиграване”
на някоя от тях, като се обръща
внимание на предварителната
собствена настройка, отношението към партньора, мислите за
мнението на околните и познатите във връзка с изхода от партията и др. После, без да се задават
конкретни позиции, се следи евентуалният развой на играта, стигайки до различни възможни резултати. Отчита се възникващото
отношение при един или друг резултат. Ако тези психотренинги
се правят с участниците в един
шахматен отбор, много е полезно
те неколкократно да разменят
своите роли.
ДИШАНЕТО
Кислородната консумация на
мозъка се повишава рязко по време на партиите и анализите, но

и през другото време следва да
се грижим за постоянния достъп
на чист въздух. Периодично са
много полезни неколкодневните
пребиваванията при високопланински условия (над 1500 м). Там
се усъвършенстват адаптивните
кръвотворни и нервнорегулаторни механизми, което се забелязва
в спортните и творческите резултати седмици наред по-късно.
Рано сутринта, когато в дробовете има застоял въздух, препоръчва се обикновено „раздишване”,
състоящо се от пълно издишване
с навеждане с ръцете към пода и
последващо дълбоко вдишване с
издигане ръцете нагоре и раменете назад, като така се разшива гръдният кош. Това се повтаря
най-малко 3-4 пъти.
Освен това специалните дихателни техники от различни източни и западни системи могат
да доведат до забележителни
скокове в умствената производителност [4, 5, 6, 11]. Някои от тях
са практически безопасни, например разменното (алтернативно)
дишане, при което след пълно издишване бавно и дълбоко се вдишва от лявата ноздра, издишва се
от дясната, после обратното и
т. н., 4-8 и повече пъти. Това рефлекторно води до хармонично активизиране на двете мозъчни полукълба, отговарящи за логиката и
интуицията - еднакво необходими
за шахматиста. Други дихателни
и енергизиращи упражнения обаче
могат, ако се практикуват неумерено и неправилно, да навредят
- например продължителното задържане на дъха или резките много бързи респираторни напъни. Такива техники следва да се правят
само след подробно изучаване на
методиката и за препоръчване с
компетентен инструктор.
ХРАНЕНЕ, ДОБАВКИ И МОЗЪК
Започвайки от особено запалените любители, минавайки
през пробиващите си път нагоре
състезатели и стигайки до вече
установените лидери, физиологичните необходимости от някои
съществени хранителни съставки
за нервната система се откъсват
далече над обикновените стойности, достигайки практически
неосигурявани чрез обичайните
менюта стойности. Проблемите

са от различен тип при захарите
и при другите важни нутриенти.
Докато инстинктивното желание за повече сладко кара много
шахматисти да преяждат с рафинирани продукти, най-добре е да
се използват естествени източници, богати и на други необходими, допълващи бързите въглехидрати вещества. Това означава
сериозен акцент върху пресните
и изсушените плодове и чистия
пчелен мед; полезен е и още слабо
популярният у нас кленов сироп,
еквивалент на традиционните за
България и за съжаление изоставени петмези, приготвени чрез сгъстяване на плодов или тиквен сок,
без добавка на рафинирана захар.
Концентратите от този сорт
обаче, както и медът, е за препоръчване да се разтварят във вода
или хладък билков чай за избягване
резките колебания в кръвнозахарните нива. Подправките за сладки
ястия - канела, карамфил, ким и т.
н., имат установени свойства в
посока подобряване на инсулиновата секреция, така че е добре
да се добавят например в плодово-ядковите салати, които аз считам за много добри закуски за шахматистите в активните фази на
тяхната подготовка, а и изобщо
[10, 13, 14, 21, 26].
Много слабо или никакво внимание у нас се обръща на есенциалните мастни киселини - структурни и функционални компоненти за
осъществяване на балансирана
висша нервна дейност. Те се съдържат в суровите ядки и семена,
авокадото, студено пресованите
растителни масла и морските
риби (ако не са обаче запържени).
Касае се не толкова за големи количества, а за редовна употреба
по 20-40 г примерно на два от
споменатите продукта. Въпреки
че хранителните източници са за
предпочитане, възможно е да се
приемат и добавки с капсулирани
масла от ленено семе, едроцветна пупалка или рибено масло.
Освен от захари мозъкът обаче има нужда и от вещества, за
които организмът не сигнализира толкова явно и те често са в
недостиг у състезателите и пренапрягащите се любители. Такива
са някои от аминокиселините, за
които е достатъчно дневното
меню да бъде балансирано с два
от техните основни източника
Медицина и Спорт 
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- ядки или семена, зърнени, бобови
и житни култури и продукти от
животински произход. Други ключови фактори за запаметяването
и отзивчивостта на мозъчните
реакции са фосфолипидите. Съдържат се в изброените растителни
продукти, богати и на есенциални масти, а също така в соята и
яйчения жълтък. Може да се приемат и в концентрирано състояние, особено подходящи поради
по-ниската си цена, са спортните
гранулирани форми. Дневни дози
от 3 до 6 грама са напълно адекватни особено ако иначе диетата не е богата на тези съставки.
Следващи много важни нутриенти
за предпазване на нервната тъкан
са витамините от В-група. Добър
техен източник заедно с важни
аминокиселини и минерали е бирената мая. Моят опит сочи целесъобразността от приемането й в
еднократна значителна доза - 5-10
таблетки или пълна чаена лъжичка
от праха, и то вечер след хранене. Така тя благоприятства възстановителните процеси, докато
взета през деня, предизвиква сънливост у някои.
Стигаме до билковите безкофеинови стимулатори на мозъчната дейност [1, 9, 10, 13, 14, 21, 26,
27]. Много хора са успели да преодолеят кофеиновата зависимост,
без да имат негативни последствия по отношение будността на
вниманието и ниското кръвно налягане. Няма особени тайни - необходимо е от сутринта да се пият
повече течности, да се прави
разнообразна гимнастика, включително дихателна, да се закусва
леко, но пълноценно с витаминозни проукти и ядки и да се приемат
подходящи билкови средства. Така
много добри резултати наблюдавам при приемане на умерени до
значителни дози от продукта
„Пресотонин”, едновременно тонизиращ мозъка и повишаващ леко
кръвното налягане (без да влияе
върху нормалното), компенсирайки по този начин и двете основни компоненти на кофеиновата
абстиненция. Съдържанието му
се основава на непредизвикваща
зависимост от доказали действието си растителни компоненти:
елеутерокок (сибирски женшен),
жълт кантарион, върбинка, магарешки трън, розмарин и др.
При хора, склонни по-скоро към
14 
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високо кръвно налягане, препоръчвам продукта „Биостил-2”, съдържащ такива световно утвърдени
фитосъставки като гинко билоба,
азиатска центела (готу кола), хамамелис, хвощ, черничеви листа и
др. Важен техен плюс е подобряването както на мозъчното, така и
на общото артериално и венозно
кръвообръщение. Това е от значение при дългите часове статично
размишляване над шахматната
дъска и този продукт при нормални стойности на кръвното налягане може да се съчетае с „Пресотонин”, осигурявайки пълен спектър
от естествени освежители на
мозъка. Същевременно вечерта
може да има нужда от успокояване
на превъзбудата с цел осигуряване
на пълноценен сън. Това не е съвсем
елементарна задача, тъй като освен че успокояващите медикаменти по правило се отразяват зле
върху умствените способности,
още и някои популярни билки в големи дози могат да доведат до
замайване, например валерианата. По-добре е следователно да се
употребяват билки и добавки без
нейно участие, например „Релаксанал” или „Бленд”.

че, да е през отворения прозорец
към отсрещните планини или към
облаците в небето. Тези прости
механизми за снемане на умората
действат практически безотказно, нужно е само да се сещаме почесто да ги практикуваме и препоръчваме.
Към споменатите в точката
за храненето насоки за очите са
много важни багрилата-антиоксиданти, срещащи се изобилно в
оцветените плодове, зеленчуци и
билки (боровинки, арония, моркови, червено цвекло, очанка, метличина и мн. др.) или съответните
препарати, в които екстракти
от тях са концентрирани като
хранителни добавки [1, 10, 13, 21].
ГРИЖИ ЗА ОБЩАТА
ПСИХОФИЗИЧЕСКА ФОРМА

ГРИЖИ ЗА ОЧИТЕ
Редуването на тъмнина и светлина е категорично необходимо за
образуване на зрителния пигмент
- родопсина. При продължително
натоварване не е достатъчно за
тази цел да се разчита само на
нощната тъмнина по време на
сън. Настоятелно препоръчвам
т. нар. очна релаксация: похлупват се затворените очи с вдлъбнатините на дланите, лактите
се опират върху масата или се
подлага възглавница под тях, ако
сме избрали легналото положение.
Стои се така от две до 5 минути,
като се отпускат не само очите,
но и цялата лицева мускулатура
(при легналото положение - цялото тяло). После се правят много
бавни въртеливи упражнения с
очите - кръгове в двете посоки.
За улесняване се притиска леко с
пръсти долната срединна част на
орбитата - там има рефлекторна точка за отпускане на очната
мускулатура. След това е много
полезно да се наплискат очите, а
и цялата глава и шия, със студена
вода. Полезно е да се гледа надале-

Достатъчният сън и активната почивка са челните стожери на
всяка устойчивост на нервната
система и общо на тялото [5, 11,
14, 28]. Лягането в диапазона 22-23
ч. и ставането около 6 ч. се счита за най-подходящо с оглед пълното възстановяване на мозъчните неврохормони, а оттам - и на
стабилното настроение и ясното
мислене. Спокойната атмосфера
преди заспиването пък осигурява
необходимата дълбочина и възстановителна мощ на самия сън.
Сетивното и емоционалното
пренапрягане чрез неградивни занимания от рода на дискотечни
забави, мобифонни едночасовки,
разврат, хазартни игри и прекалено много телевизия са изчерпващи
фактори, негативните ефекти
от които могат да закъснеят, но
рано или късно се проявяват.
Спортуването вече е популярно в шахматните състезателни
среди (но често се подценява от
вманиачени любители, които могат да изпаднат даже в по-тежки
дисбаланси поради недостиг на

двигателна активност!) Все пак
разнообразието обикновено страда: за умствено претовареният
индивид масовите спортове като
лека атлетика, футбол и тенис,
макар и тонизиращи, са едностранчиви.
Физическата преумора от друга страна не благоприятства и
интелектуалната форма, така че
и аеробните, и свързаните с вдигане на тежести занимания следва
много внимателно да се дозират.
Необходимо е да се включат системи с разнообразни балансирани
движения, разтягане на мускулатурата и ставите и леко задържане
в статични положения, например
йога, тай-чи и каланетика. Плуването действа особено хармонизиращо и цялостно освежаващо.
Туризмът в планината и лекото
бягане рано сутринта по морския
бряг имат преимуществото на
допълнително включените природни оздравителни фактори.
Ходенето с боси крака, хладните
душове (особено лятото) и парните бани (предимно зимата), а
също така различните видове масаж и самомасаж трябва да имат
своето място в осигуряването на
оптимален физиологичен терен,
върху който можем да разчитаме на постепенно подобряване
на шахматната форма след съответните редовни занимания [4, 5,
6, 11].
Правилното хранене при шахматистите следва да отчита не
само необходимостите на мозъка
и зрителния анализатор (обяснени
в по-горни точки), но и важността от поддържане на целия организъм в добро състояние. По-специално дълготрайните статични
позиции са едно изпитание за ставите, костите, сухожилията и
мускулатурата, което не бива да
се подценява. Храненето предимно с рафинирани и препържени храни, вкл. бързи закуски, да не говорим за алкохолните напитки, не е
здравословно. Преяждането изобщо води не само до напълняване,
но и до притъпяване на интелектуалната активност („Пълният
стомах не се учи с удоволствие”,
както изтъква народната мъдрост). Не калориите, а градивните и каталитично потентните
съставки са от значение в случая.
Включването на умерени дози
пълноценни белтъчни продукти,

в съчетание с вече споменатите
есенциални масти и лесно усвоими
захари, и то в състава на цялостни продукти стои в основата на
правилното хранене. Добре е да
се добавят и продукти, специално богати на калций, магнезий и
микроелементите силиций и бор,
полезни както за предпазване от
остеопороза, така и за повишаване пъргавината на ума. Те се съдържат в повечето плодове, зеленчуци и ядки и семена (най-много в
сусама), млечните продукти и редица лечебни растения (коприва,
хвощ, жиловлек и др.) [1, 10, 13, 17,
21, 26, 27].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Може да се каже, че шахматната богиня Каиса е надарила
повечето способни състезатели
и любители с цял набор от прекрасни интелектуални и човешки
качества. Те могат да послужат
не само в шахматната им кариера, но и на много други места
в живота. В същото време, за
да не се получи преждевременно
„изгаряне” на тези ценни хора,
необходимо е да се внедри в цялостната култура на начина им
на живот и в подготовката на
техните треньори, спортни лекари и близки хора един оптимално структуриран блок от полезна
информация с чисто практически, здравословни цели [2, 4, 5, 6,
11, 14, 15, 24]. А оползотворяването й с течение на времето ще се
превърне не само в условие за съхраняване заради собственото им
благополучие и за обществото
на съответните индивиди, но и
важен коз за повишаване на спортното майсторство и творческите постижения. Особено е
важно това за страни като България - малки по население, но родили твърде много големи шахматисти. За тяхното оптимално
„отглеждане” са необходими не
само много време, интелигентни
усилия и финансови средства, но
също така действени и същевременно безвредни методи за възстановяване и развитие. Тук посочих само някои от тях, но при
съответен интерес мога да сътруднича с всички заинтересовани
от по-нататъшното развитие
на тази важна тема [1, 4, 5, 6, 9,
11, 12, 14, 18, 21, 23, 28].
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Доц д-р Аспарух Аспарухов

Артроскопия на
лакътната става индикации, достъпи и
възможности

РЕЗЮМЕ
Целта на предлаганото съобщение е да се посочат индикациите
и контраиндикациите за артроскопия на лакътната ставаи и да
се представи артроскопската анатомия на лакътната става.
Описва се организацията на операционната зала и се представят
най-често използваните артроскопски достъпи до лакътната
става. Прави се подробно изложение на оперативната техника и се
дискутират най-честите усложнения, както и възможностите за
тяхното предотвратяване.
Артроскопията на лакътната става е утвърдена процедура с големи терапевтични възможности при незначителна следоперативна
морбидност и голяма икономическа ефективност.

SUMMARY
Arthroscopy of art.cubiti – indications, way of access and
opportunities
The aim of the message proposed is the indications and the
contraindications for arthroscopy of art.cubiti to be shown and ,also, the
arthroscopic anatomy of the art.cubiti to be presented. The organization of
the operative hall is described and the most frequently used arthroscopic
ways of access are presented. A detailed presentation of the operative
equipment is made and the most frequent complications along with the
possibilities for their prevention are discussed.Arthroscopy of art.cubiti
is an affirmed procedure with great therapeutic opportunities in case of
insignificant post-operative morbidity and great economic efficiency.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: артроскопия, лакътна става, диагностика.
KEY WORDS: Arthroscopy, art.cubiti, diagnostics.

ВЪВЕДЕНИЕ
Michael Burman съобщава за
първи път за артроскопия на
лакътната става, извършена
с 3 мм оптика върху трупни
модели. Изтъквайки анатомични причини, Burman приема, че лакътната става не е
подходяща за ендоскопско изследване /9/. Masaki Watanabe
разработва през 1971 година
1.7 мм артроскоп за оглед на
малки стави /42/, който се
явява предпоставка за нови,
вече клинични изследвания.
През 1981 година Ito съобщава
клинична серия от 226 случая
/18/. Hаrald Hempfling предлага през 1983 година артроскопията на лакътната става да
се извършва при пациент по
очи на операционната маса,
като изтъква предимствата
пред стандартното положение по гръб /16/. През следва16 

Медицина и Спорт

щите години развитието на
диагностичната и оперативната артроскопия на лакътната става е свързано с имената на Andrews JR и съавт.,
1985 /2/, Carson WG и съавт.,
1985 /10/, Casscells SW,1986
/11/, Guhl JF,1985 /15/, Johnson
LL,1986 /20/ и други. Артроскопията на лакътната става
е технически зависима операция. Дълбокото ситуиране на
ставата, обхваната от мускулни групи, затруднява проникването с артроскопските
инструменти и изисква доста
умения от страна на опериращия /22, 30/. Разполагането
на съдово-нервни структури
в непосредствена близост е
предпоставка за усложнения.
Целта на предлаганото
съобщение е да се посочат
индикациите и контраиндикациите за артроскопия на
лакътната става, да се представи артроскопската анато-

мия на лакътната става, организацията на операционната
зала, да се опишат най-често
използваните артроскопски
достъпи до лакътната става
и оперативната техника.
ИНДИКАЦИИ И
КОНТРАИНДИКАЦИИ
Индикациите за артроскопия на лакътната става
могат да се определят найобщо, както следва /5, 6, 8,
12, 17, 19, 26, 28, 34, 35, 36, 38,
41, 43/:
1. При травма с хемартроза и стабилна лакътна
става при негативни рентгенографии /увреда на lig.
anulare radii, тангенциални
костно-хрущялни счупвания и
други/; при рентгенографски
документирани малки костни
откъси от capitulum humeri
или caput radii, които трудно
могат да бъдат реконструи-
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Фиг. 1

Малък костен
откъс от главата
на лъчевата кост.
При директен артроскопски оглед
може точно да се
определи големината на засегнатата ставна
повърхност и
да се преценят
възможностите
за реконструкция
или за отстраняване на фрагмента.

Фиг. 2 А

Фиг. 2 Б

При случаи с травматична
луксация на лакътната става
без засягане на артикулиращите
повърхности могат да се открият при артроскопски оглед малки
хрущялни или костно-хрущялни
свободни тела в ставата, които
да са причина за дискомфорт (А).
Синовиалната хондроматоза представлява една идеална индикация
за артроскопия с възможност за
минимално инвазивно разрешение
на проблема (Б).
18 
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рани (фиг. 1).
2. Преди оперативно лечение на пресни лакътни луксации и при състояния след
лакътни луксации за изясняване на вътреставния статус
(фиг. 2 А).
3. Съмнения за свободни
костно-хрущялни тела.
4. При неясни, терапевтично резистентни ставни
оплаквания, вместо пробна
артротомия.
5. Синовити от различен
произход /ревматоиден артрит; вилонодуларен синовит;
синовиална
хондроматоза
(фиг. 2 Б); травматичен синовит, провокиращ се от спортни натоварвания/.
6. Дисецииращ остеохондрит на capitulum humeri или
caput radii за преценка на стадия на заболяването с възможност за резекция и отстраняване на фрагмента или
фиксирането на фрагмента
под ендоскопски контрол.
7. Дегенеративен артрит
с възможност за частична
синовектомия и дебридман
(фиг. 3).
8. За изясняване на терапевтично резистентен „тенисов лакът” или epicondylitis
radialis humeri: лек синовит,
свободни
костно-хрущялни
тела понякога от ранен дегенеративен артрит, патологична латерална синовиална
дубликатура /20/.
9. Контрактура в лакътната става след травма без
съществено разместване на
костните фрагменти при

вътреставни счупвания за
отстраняване на вътреставната фиброза и капсулотомия.
10. Преди планирани коригиращи операции и преди
капсулно-връзкови
реконструкции при нестабилност в
лакътната става за изясняване на вътреставния статус.
11. Емпием на лакътната
става.
Предходни операции, при
които е извършена транспозиция на n.ulnaris, са относителна контраиндикация за
артроскопия на лакътната
става поради рискованото
въвеждане на медиалните
достъпи /14/. Хетеротопична
осификация около лакътната
става се приема за абсолютно противопоказание заради
променената анатомия и обичайната необходимост от
решаване на извънставните
изменения с открита конвенционална операция (фиг. 4).
Оперативна техника и
организация.
Положението
на пациента на операционната маса може да е в някоя от
следните четири възможности: по гръб, по гръб с подложка, по очи или странично. Рутинно използваме техниката
с положение на пациента по
гръб. Пневматичен турникет
е поставен максимално високо на мишницата в близост
до аксилата. Върху ръката и
предмишницата може да се
използва специална ортеза,
с която да се упражни трак-

Фиг. 3

Дегенеративен
артрит със
стеснение на
ставната цепка
и остеофитоза
- възможност за
частична артроскопска синовектомия и дебридман
на остеофитите.

ция при изследването, за да се
увеличи вътреставният обем
на ставата. Тракцията може
да се извърши при необходимост и от асистента, без
да се използва устройство за
дистракция. Оперативното
поле се покрива със стерилни
компреси. Операторът застава от радиалната страна на
лакътната става, а асистентът - съответно от медиално. С молив се определят анатомичните репери - главата
на лъчевата кост и латералният епикондил на раменната
кост от латерално и медиалния епикондил на раменната кост от медиално. Назад
се очертават контурите на
olecranon ulnae. Пациентът
се въвежда в анестезия. Предпочита се общата анестезия
поради мускулната релаксация
и удобството за пациента.
Артроскопски
достъпи.
Най-често използваните достъпи за артроскопия на лакътната става са проксимален
предно-латерален, проксимален предно-медиален и заднолатерален. Допълнително при
необходимост може да се въведат още няколко достъпа
според спецификата на патологията. Първоначалният достъп за оглед е предпочитание
на оператора, но зависи и от
изследваната патология. Общоприета схема е ставният
оглед да започне от предния
отдел, след това задния отдел и накрая завършва със задно-латералния рецесус. Спори
се дали процедурата да за-

почне през проксимален предно-латерален или проксимален предно-медиален достъп.
Предпочитанията са за предно-медиалния достъп като посигурен поради по-голямото
разстояние между медиалния
достъп и улнарния нерв в сравнение с това между латералния достъп и радиалния нерв,
респективно
n.interosseus
posterior /1, 7, 33/.
От въвеждането на диагностичната и оперативната
артроскопия на лакътната
става у нас през ноември 1989
година рутинно използваме
проксималния
предно-латерален достъп като първи, 1
до 2 см проксимално от латералния епикондил /13/ и 2
см напред. Проникването до
ставата се улеснява от предварително раздуване на ставата с 20 мл артроскопски
разтвор, като се използват
спринцовка и инжекционна
игла. Иглата се въвежда в центъра на триъгълника, образуван от латералния епикондил
на раменната кост, главата
на лъчевата кост и върха на
олекранона (фиг. 5). Точното
разположение на иглата се
потвърждава от обратното
изтичане на течност. През
този достъп артроскопската
канюла се въвежда в преднолатералния отдел на ставата и е удобен за оглед на медиалния отдел на ставата,
капитуло-радиалната става и
латералния рецесус. N.radialis
е структурата, която може
да бъде увредена при непра-

Фиг. 4

Хетеротопичната осификация
около лакътната става се приема
за абсолютна контраиндикация за
оперативна артроскопия заради
променената анатомия. Извънставните изменения са показани за
открита конвенционална операция.
Медицина и Спорт 

19

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 5

Предно-латерални артроскопски достъпи до лакътната става. С червено са
означени анатомичните
репери: радиалният епикондил на лакътната кост (1);
главата на лъчевата кост
(2); olecranon ulnae (3). Предно-латералният достъп (означен в жълто) се разполага
в центъра на триъгълника.
Проксималният предно-латерален достъп се разполага преди проксимално от
латералния епикондил (*).

вилно въвеждане на достъпа
по-дистално от препоръчваното /39/.
Проксималният предно-медиален достъп, предложен от
Poehling GG и съавт.,1989 /33/,
се разполага 2 см проксимално
от медиалния епикондил на
раменната кост и непосредствено пред медиалния междумускулен септум (фиг. 6). Точното положение на достъпа
определяме чрез инжекционна
игла, въведена отвън-навътре при директен оглед през
проксималния
предно-латерален достъп. През този достъп се оглеждат capitulum
humeri и главата на раменната кост. Чрез прониране и
супиниране на предмишницата е възможно да се проследи ставната повърхност на
раменната глава в цялата й
циркумференция. Ротирането на оптиката позволява да
се инспектират още trochlea
humeri, processus coronoideus
и fossa coronoidea. Предният
и латералният участък от
ставната капсула се проследяват чрез леко изтегляне на оптиката. N.ulnaris се разполага
приблизително 3-4 см назад
от достъпа и е структурата,
застрашена от ятрогенна увреда.
Предно-латералният достъп, описан от Andrews JR и
съавт.,1985 /2, 3/, се намира
20 
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2 см пред и на 3 см дистално
от латералния епикондил при
сгъната 90° лакътна става
(фиг. 5). Рискът от ятрогенно
увреждане на n.radialis е голям,
поради което много автори
препоръчват по-проксимално
инсталиране на достъпа от
първоначално предложеното
/13, 24/.
Предно-медиалният
достъп, описан също от Andrews
JR и съавт., 1985 /2/, се разполага на 2 см пред и 2 см дистално от медиалния епикондил на раменната кост (фиг.
6). Достъпът предлага обзор
върху латералния отдел на
ставата и предната капсула.
N.cutaneus antebrachii medialis
е структурата, която може
да бъде увредена при въвеждане на достъпa /23/.
Фиг. 6

Медиален
предно-проксимален артроскопски достъп
до лакътната
става (означен в жълто).
Анатомичният репер
за достъпа е
медиалният улнарен епикондил (означен в
червено).

Задно-латералният
достъп се локализира 2 до 3 см
проксимално от върха на олекранона, непосредствено латерално от сухожилието на
m.triceps (фиг. 7). Този достъп
предоставя видимост върху
fossa olecrani, задната част
на trochlea humeri и olecranon
ulnae. Двете структури, които могат да се увредят, са
n.cutaneus antebrachii medialis
и posterior, независимо че са на
достатъчно разстояние от
мястото на достъпа - повече
от 2 см /4/.
Задният централен достъп
се разполага по срединната линия на разстояние 3 см проксимално от върха на olecranon
ulnae (фиг. 7). В дълбочина
прониква непосредствено над
мускулно-сухожилния преход на
m.triceps на дистанция по-голяма от 2 см спрямо n.ulnaris и
n.cutaneus antebrachii posterior.
Достъпът предоставя отличен оглед на цялата задна
част на лакътната става.
УСЛОЖНЕНИЯ
Неврологичните усложнения са най-чести /25, 27, 29,
37/. Те могат да възникнат
при директно травмиране от
артроскопската канюла или
инструменти, както и индиректно при раздуване на ставата от работния разтвор.
Независимо че в повечето случаи увредите са преходни, те
са нежелани и са неприятни
както за оператора, така и за

пациента. Най-голям е рискът
за n. radialis при въвеждане на
предно-латералния
достъп
/24, 31, 32, 40/. N. medianus
и n. interosseus anterior се увреждат при установяване на
предно-медиалния достъп /2,
24, 37/. Малко са съобщенията за травмиране на n. ulnaris
/11/ или за болезнени невроми на n. cutaneus antebrachii
lateralis, medialis или posterior
/2, 24/.
Ятрогенно увреждане на
ставните повърхности се
предотвратява чрез използване на троакари със заоблен
връх и внимателно манипулиране с инструментите в ставата. Много полезни съвети и
напътствия за профилактира-

не на усложненията при артроскопия на лакътната става
препоръчват Abboud JA и съавт., 2006 /1/ в една великолепна статия.
Брахиалната артерия може
да се увреди при предна капсулотомия на случаи с контрактура в лакътната става
/24/. Jones GS и съавт., 1993,
съобщават случай с асептично възпаление на bursa olecrani
при едновременно използване на два задни достъпа /21/.
Септични
усложнения
или
счупване на инструменти поради малкия работен обем на
лакътната става също могат
да възникнат, както е обичайно за всяка оперативна намеса.
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Принципи и методи
на лечение на
менискалните увреди
Д-р Калин Mихов

РЕЗЮМЕ
Налице е драматичен прогрес в разбирането за менисците през
последните 50 години. От възприемането им като ненужни, безполезни и лишени от функции структури до съвременното схващане, че те са витални, интегрални компоненти на нормалното
коляно, имащи съществено значение за функцията на колянната
става. Mного клиницисти се отнасят все по-внимателно към менискалните лезии, стремейки се да запазят максимално възможната менискална тъкан. Изправяйки се пред многобройните лечебни
алтернативи, е важно да поставим лечението на менискалните
увреди на здравата основа на общовалидните биологични и механични принципи. Техниките за възстановяване на мениска могат
да се разделят на открити и артроскопски - outside-in (отвън - навътре), inside - out (отвътре - навън) и all inside (всичко отвътре).
All-In техниките като цяло предлагат опростена хирургична процедура, скъсено хирургично време и редуциран хирургичен риск. Целта
на тази статия е да покаже нашата стратегия и алгоритъм при
лечението на менискалните руптури и опита ни с една от популярните all - in системи - Rapidloc (Mitek Johnson&Johnson).

SUMMARY
Principals and methods for curing meniscal tear
Over the last 50 years, attitudes toward the menisci have evolved gradually
from a perception of them as inconsequential, functionless structures to
the view that they are vital, integral components of normal knee function.
The focus of treatment has shifted toward preservation and repair of
the meniscus whenever possible. With repair currently the preferred
treatment, a number of different repair techniques have evolved. Repair
techniques generally fall into 4 categories: open, arthroscopic inside-to
outside, arthroscopic outside-to- inside, and arthroscopic all - inside.
Most recently , a number of all-inside arthroscopic meniscal repair
devices have been introduced to the market, touting simpler surgical
techniques, shorter surgical time, and reduced surgical risk. The purpose
of this article is to show our strategy and algorithm in threatment of
meniscal tears and our experience with one of the more popular meniscal
repair devices-Rapidloc (Mitek Johnson&Johnson).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: менискус, менисцектомия, шев на мениска, RAPIDLOC™-all in техники.
KEY WORDS: meniscus, meniscectomy, meniscal repair, RAPIDLOC™-all inside techniques.

ИСТОРИЯ
Налице е драматичен прогрес
в разбирането за менисците през
последните 50 години. От възприемането им като ненужни, безполезни и лишени от функции структури
до съвременното схващане, че те са
витални, интегрални компоненти на
нормалното коляно, имащи съществено значение за функцията на колянната става.
Днес са налице множество лабораторни изследвания, доказващи, че
менисците играят важна роля чрез
многобройните си функции.
Експериментални и клинични проучвания доказват честото развитие
на дегенеративни промени в колянната става, настъпващи след менисцектомия.
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Тези доказателства за значимостта на менисците накараха много
клиницисти да се отнасят все повнимателно към менискалните лезии,
стремейки се да запазят максимално
възможната менискална тъкан.
Парциалната менисцектомия замени пълната ексцизия на мениска
като средство на избор при повечето менискални лезии. Все повече са
привържениците на менискалното
възстановяване. Нараства и броят на
търсещите начин за заместване на
мениска (CMI – колагенов менискален
имплант, трансплантация на мениск
и др.)
Изправяйки се пред многобройните лечебни алтернативи, е важно да
поставим лечението на менискалните увреди на здравата основа на общовалидните биологични и механични
принципи.

СТРУКТУРА НА МЕНИСКА
 Директно костно закрепване
към тибията на предния и задния рог.
 Циркумферентни
колагенови
влакна в периферната една трета.
 Най-периферният участък – менискосиновиалното свързване е постепенен преход на съединителната
тъкан от менискална в синовиална.
КРЪВОСНАБДЯВАНЕ
10-30% от медиалния менискус и
10-25% от латералния менискус са
васкуларизирани чрез перименискалния капилярен плексус, формиран от:
 За медиалната страна - Arteria
genus superior medialis и Ramus
articularis descendens на Arteria genus

Фиг. 1

descendens;
 За латералната страна - Arteria
genus inferior lateralis
Според кръвоснабдяването са обособени следните три зони на мениска:
R-R: червена-червена зона, R-W:
червено-бяла зона, W-W: бяла-бяла зона
(фиг. 1)
СТРУКТУРА НА КОЛАГЕНА
a. Финни фибрили, ориентирани
циркумферентно и радиално
b. Дебели колагенови фибри, ориентирани циркумферентно и групирани
в снопчета
c. Радиални фибри-подсилващи отделните циркумферентни снопчета
(фиг. 2).
Ориентацията на колагеновите
влакна обуславя възможността за разкъсване на мениска при ротационна
травма. Ротацията (особено придружена с аксиална компресия) притиска
мениска между тибията и фемура, създавайки тензионни сили в тялото на
мениска, достатъчно високи да увредят радиалните (напречни) влакна – в
резултат се получават надлъжни лезии
или увреждайки циркумферентните

Фиг. 2

влакна – радиални (напречни) лезии.

 Езиковидна руптура (папагалска
човка) (фиг.10).

КЛАСИФИКАЦИЯ НА
МЕНИСКАЛНИТЕ РУПТУРИ

МЕХАНИЧНИ ПРИНЦИПИ

 Според локализацията им спрямо мениска: (фиг.3)
 Предна 1/3
 Средна 1/3
 Задна 1/3
 Според плана на руптурата
спрямо тибиалното плато
 Вертикални – перпендикулярни
на тибиалното плато (фиг.4).
 Хоризонтални – успоредни на
тибиалното плато (фиг.5).
 Според пропагацията на руптурата :
 Надлъжни (фиг.6)
 Коси (фиг.7)
 Напречни (фиг.8)
Вертикалните руптури могат да
бъдат разделени на пълни и непълни,
според обхванатата от тях дебелина
на мениска.
Някои чести типове менискални
руптури са добили популярност със
специфични имена:
 Руптура тип дръжка на ведро
(фиг.9).

King още през 1936 г. доказва развитието на дегенеративни промени
след менисцектомия.
Fairbank през 1948 г. описва рентгенологични “адаптивни” промени след
менисцектомия - развитие на остеофити, изглаждане на контура на феморалния кондил и стеснение на хрущялното пространство.
Днес са ясни многобройните функции на менисците (фиг. 11):
 Осигуряват пасивна стабилност
на ставата
 Увеличават конгруентността на
ставата
 Участват в шок-абсорцията и лубрикацията
 Превентират синовиалния импиджмънт
 Лимитират екстремните флексия
и екстензия
 Увеличават контактната площ
 Намаляват контактното натоварване на ставния хрущял
Всичко това е следствие от способ-

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10
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Фиг. 11

Ogden и Clark показват, че при деца
по същество целият мениск може да е
васкуларизиран, като тази васкуларизация намалява с възрастта.
Налице са два пътя, по които може
да се осъществи менискалното зарастване – външен и вътрешен.
ВЪНШЕН ПЪТ

ността им да поемат и разпределят
натоварването от бедрените кондили към тибиалното плато. Интересно
е това, че и руптурираният мениск
има тази способност при стабилни
вертикални и хоризонтални руптури.
Обяснението е това, че централните две трети от мениска увеличават контактната зона между тибия
и фемур, но есенциални за функцията
на предаване и разпределение на натоварването са циркум-ферентните
колагенови фибри, локализирани предимно в периферната една трета на
мениска.
На базата на тези принципи Grood
описва два типа менисцектомия:
 Сегментна – включваща цялата
ширина на мениска до капсулата – унищожаваща възможността за пренос
на натоварването
 Циркумферентна – включваща
участък от централната част на мениска, запазваща периферната част и
съответно способността за пренос
на натоварването.
Директни анализи на разпределението на компресивното натоварване
показват, че медиалният мениск осигурява преноса на 40-50% от натоварването в медиалния компартмент,
докато латералният мениск предава
65-75% от натоварването за латералната страна.
Kurosawa и Newman чрез динамично изследване на натоварване – деформация показват, че еластичната
енергия, натрупана в интактно коляно, е значително по-висока от тази в
коляно без менисци. Авторите допускат, че при интактното коляно остава много малко енергия за потенциално деструктивни цели.

 Активира се при увреда в периферната, васкуларизирана част от мениска.
 Формира се фибринов тромб,
действащ като скеле за пролиферация
на капиляри и прикрепване на недиференцирани мезенхимални клетки, чрез
което се осъществява примостяване
и зарастване на менискалния дефект.
 Неоваскуларизацията може да
се стимулира чрез:
 синовиална абразия
 създаване на съдови каналчета
 ексцизия на периферния менискален участък, която допуска приближаването на централния, релативно
аваскуларен участък към кръвоснабденото синовиално ложе.
По същество общоприет и найразпространен е методът на синовиална абразия.
ВЪТРЕШЕН ПЪТ
 Изисква активирането на собствените възможности на менискалните хондроцити (дори в аваскуларните участъци), за да генерират
възстановителен отговор.
 Webber и др. доказват, че тези
клетки могат да пролиферират и синтезират матрикс без кръвоснабдяване при създаване на нужната среда.
 Стимули (все още експериментални и в малки клинични студии) могат да са:
 прилагането на екзогенна фибринова мрежа
 митогенни стимулатори – найчесто тромбоцитен растежен фактор
Нужда от стимулиране

вителен потенциал на всяка руптура.
ПРИНЦИПИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА МЕНИСКА
Често дискутираме възстановимостта на менискалната увреда, но
това не е единственият важен въпрос. Възстановяването е въпрос на:
1. Хирургични умения и инструментариум
2. Възстановителен
потенциал
на конкретната увреда – биологични
фактори.
3. Биомеханични фактори – ще успее ли възстановеният мениск да поеме нормалната си функция.
Днес е общоприето, че надлъжните лезии във васкуларизираната периферия трябва да бъдат възстановени не само защото зарастват, но
и защото така запазват качествата
на мениска при предаване на натоварването.
Дискусионен е въпросът за възстановяването на лезиите извън този
район. Въпреки че зарастването може
да се стимулира чрез вътрешния и/или
външен път, спорен е въпросът за запазването на менискалните функции.
Условията за зарастване на мениска са фундаменталните за възстановяването на мускуло-скелетните
тъкани:
 стимулиране на възстановителния потенциал
 стабилизиране на увредата
Въпросът за стимулирането бе
дискутиран при разглеждането на биологичните принципи, затова ще се
спрем на въпроса за стабилността. Тя
се постига чрез:
 непълнотата на менискалната
увреда (вътрешна стабилност на руптурата)
 шев на мениска
 имобилизация – 20 градуса флексия на коляното приближават задната
капсула към мениска, отбременявайки
зоната и евентуалните менискални
шевове. Срокът на имобилизация според повечето автори е 4-6 седмици
 постоперативно ненатоварване на крайника – дискутабилен въпрос
Нужда от стабилизиране

БИОЛОГИЧНИ ПРИНЦИПИ
Интересът към способността за
зарастване на мениска бе предизвикан
от лабораторните проучвания, установили богатия перименискален капилярен плексус, споменат по-горе.
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Разстояние от периферията
Можем да обобщим, че нуждата
от стимулиране на руптурата е пряко свързана със собствения възстано-

Вътрешна стабилност

Можем да обобщим, че колкото
по-нестабилна е руптурата, толкова повече трябва да прибавим в
лечението й, за да направим системата стабилна (шев, имобилизация
и т. н.)
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
 Големина на дефекта:
 прието е, че увреди с размери
до 1 см могат да зараснат спонтанно или да останат асимптоматични
и незараснали поради вътрешната
си стабилност. Решението за лечението на тези дефекти се взема след
мануално тестване с артроскопска
сонда на стабилността им или след
прецизен MRI.
 Какъв е максималният размер
на възстановима руптура? Повечето
автори не посочват такава граница.
Има съобщения обаче, показващи, че
при разместени увреди тип “дръжка
на ведро” с размери над 40 мм, процентът на неуспех при възстановяването е твърде висок.
 Възраст на пациента – повечето студии не показват зависимост
на възстановимостта от възрастта,
въпреки намаляващото кръвоснабдяване. С възрастта обаче намалява
процентът на възстановими увреди
поради наличието на хоризонтални
дегенеративни и комбинирани руптури. Също така трябва да се отчете
и повишеният риск от оперативна
морбидност, изразяваща се в по-често
развитие на контрактури, тромбофлебити и тромбоемболии.
 Давност на увредата – отчитат се по-високи нива на зарастване при лечението на остри увреди.
При хронифициране на увредата са
възможни както вторични руптури,
така и деформация на централния
фрагмент на мениска, компроментираща функцията на мениска дори
след зарастване на руптурата.
 Специален проблем е съчетанието на възстановима увреда на
мениска с руптура на предна кръстна връзка. Множество са сериите, показващи, че процентът на
зарастване е по-нисък и този на
реруптура е по-висок при менискално възстановяване в условията
на нестабилно коляно. Обяснението е превръщането на медиалния
мениск във важен ограничител на
предната транслация при ПКВ-дефицитно коляно, което го излага
под действието на по-високи, по-

тенциално увреждащи натоварвания. Cooper обаче показва по-нисък
процент на несрастване на мениска
при едновременно пластично възстановяване на ПКВ. Обяснението
е, че хемартрозата след пластика
на ПКВ осигурява нужната стимулация на менискалната тъкан. Днес е
прието, че при пациенти, показани
за реконструкция на ПКВ, най-добро
е едновременното възстановяване
на мениска с последваща рехабилитация по протокола за ПКВ пластика. При болни, при които пластиката на ПКВ не е показана (възрастни,
с намалена физическа активност и
т. н.), решението за възстановяване на мениска трябва да се индивидуализира и изключително точно да
се поставят индикациите за шев
на мениска или за обема на парциалната менисцектомия.
Постигането на двете цели при
възстановяването на мениска – стимулация и стабилизация, може да се
осъществи с открита и артроскопска техника. Поради факта, че артроскопската техника се е утвърдила
в световен мащаб като метод на
избор, ще се спрем само на нея.
Съществуват три основни вида
артроскопски техники:
1. Outside-in (отвън – навътре)
2. Inside – out (отвътре – навън)
3. All inside (всичко отвътре)
Outside-in техника – осъществява се с помощта на спинални или
обикновени игли, чрез които се прекарват перкутанно шевове отвън
навътре в ставата, трансфиксирайки менискалната руптура под
контрола на артроскопа. Техниката
осигурява безопасно преминаване на
иглите, базирано на познаването на
анатомията (напр. иглата задължително минава пред сухожилието на
m.biceps femoris, избягвайки общия
перонеален нерв).
Inside-out техника – иглите се
прекарват под артроскопски контрол, обикновено с помощта на специален водач, последователно през
централния и перифеpния фрагмент
на мениска и след това извън ставата през кожата. Поради ниския, но
все пак обезпокояващ процент на
съдово-нервни компликации, някои
автори препоръчват комбинирането на техниката с адекватен постеромедиален или постеролатерален
достъп, гарантиращ безопасното
преминаване на иглите.
All in теxника – най-модерната

техника, при която всички процедури по шева се извършват закрито
под артроскопски контрол с помощта на резорбируеми скоби, щифтове, винтове или специални имплантни системи, от които в следващия
брой на списанието ще ви представим системата на Mitek (Johnson &
Johnson)-Rapidloc, с която имаме найголям опит и удовлетворение от резултатите.
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Mетаболизмът в
мускулите по време
на покой и упражнения
Проф. д-р Ваньо Митев

РЕЗЮМЕ
За енергични източници мускулните клетки използват гликоген и
циркулираща глюкоза, мастни киселини и аминокиселини. Регулацията на гликолизата е различна в черния дроб, като основната разлика е регулацията на фосфофруктокиназа 2. Въпреки че мускулните
клетки не синтезират мастни киселини, те съдържат изозим на
ацетил КоА карбоксилазата - АКК-2, който регулира окислението
на мастни киселини. Мускулите използват креатин фосфат като
запас на макроергични връзки. Транспортът на глюкоза може да се
стимулира от упражнения поради активирането на активираната
от АМФ протеин киназа. Усвояването на мастните киселини по
време на упражнение зависи от нивото на циркулиращите мастни
киселини, които са увеличени поради отделянето на адреналин.

SUMMARY
Metabolism of muscle at rest and during exercise
Muscle cells use stored glycogen and circulating glucose, fatty acids,
and amino acids as energy sources. Muscle glycolysis is regulated
differently from the liver, with the key difference being the regulation of
phosphofructokinase-2. Although muscle cells do not synthesize fatty
acids, they do contain an isozyme of acetyl CoA carboxylase-ACC-2 to
regulate the rate of fatty acid oxidation. Muscles use creatine phosphate
to store high-energy bonds. Glucose transport into muscle cells can be
stimulated during exercise because of the activity of the AMP-activated
protein kinase. Fatty acid uptake into exercising muscle is dependent on
the level of circulatig fatty acids, which are increased by epinephrine
release.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Мускулен метаболизъм, гликоген, гликолиза, глюкоза, мастни киселини, аминокиселини.
KEY WORDS: Metabolism of muscle, glycogen, glycolysis, glucose, fatty acids, amino acids.

М

ускулите се разделят на скелетни,
гладки и сърдечен. Метаболизмът във
всеки от тях е подобен, въпреки че функциите им са твърде различни.

един или друг вид зависи от функцията на
мускула. Например трицепсът, който действа фазично, има 32,6% тип І, докато солеусът, действащ тонично, има 87,7% тип І.

СКЕЛЕТНИ МУСКУЛИ

ГЛАДКИ МУСКУЛИ

Този тип мускули обвиват скелета и
улесняват движенията му. Скелетномускулните влакна се разделят на бавни и бързи.
Бавните, тип І, съдържат повече митохондрии и миоглобин (придавайки червения им
цвят), в тях преобладава окислителното
фосфорилиране и са относително устойчиви на умора. В сравнение с бързосъкращаващите се мускули, съдържанието на гликоген е по-малко, развиват по-малка сила, но
контракциите са по-продължителни. Бързите „бели” мускулни влакна (тип ІІа и тип
ІІв) използват предимно гликогенолизата и
гликолизата като източник на АТФ. Те се
уморяват бързо поради натрупването на
лактат, което води до понижение на рН
с последваща намалена продукция на АТФ.
Тези влакна обаче развиват по-голяма сила
и са по-бързи. Тип ІІа притежават функционални характеристики както на тип І,
така и на тип ІІв /1,2/.
Мускулите представляват смес от
различни влакна, като преобладаването на

Гладките мускули са характерни за храносмилателната и кръвоносната система,
пикучния мехур, въздухоносните пътища и
матката. Съкращението на този вид мускули не е волево и за разлика от скелетните мускули те имат способността да
поддържат напрежение за продължителни
периоди с нисък разход на енергия.
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СЪРДЕЧЕН МУСКУЛ
Миокардът прилича на скелетните
мускули, понеже е набразден, но подобно на
гладките мускули контракциите не са волеви. Друга характерна черта на сърдечния
мускул е, че метаболизмът му е аеробен,
съдържа много митохондрии и много малко
гликоген.
ОСОБЕНОСТИ НА ГЛИКОЛИЗАТА И
МАСТНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ В МУСКУЛИТЕ
Ключов ензим в регулацията на гли-

колизата е фосфофруктокиназа 1 (ФФК-1).
Най-мощният й регулатор е фруктозо 2,6бисфосфат, който се образува от ФФК-2.
В черния дроб ФФК-2 се регулира чрез фосфорилиране и дефосфорилиране. Така например активираната от глюкагона протеин
киназа А (ПКА) фосфорилира и инактивира
ФФК-2, съответно и гликолизата. Мускулната ФФК-2 е продукт на различен ген, в нея
липсва сериновият остатък на чернодробния ензим, който се фосфорилира от ПКА
и по този начин тя не подлежи на контрол чрез фосфорилиране/дефосфорилиране.
Биологичният смисъл на този феномен е,
че например адреналинът, който активира ПКА и гликогенолизата, не инхибира
гликолизата и прави възможно добиването
на големи количества АТФ, необходими за
мускулното съкращение. Обратно, в черния
дроб глюкагонът, който активира ПКА и
гликогенолизата, инхибира гликолизата и
прави възможно напускането на глюкозата
от хепатоцита и повишаване на кръвнозахарното ниво. Миокардната изоформа на
ФФК-2 се фосфорилира и активира (!) от
киназна каскада, инициирана от инсулина.
Това позволява на сърдечния мускул да използва кръвната глюкоза като източник на
аеробна гликолиза /3/.
Ключов ензим в синтезата на маст-
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ни киселини е ацетил КоА карбоксилазата
(АКК). В черния дроб и мастната тъкан се
намира АКК-1. Мускулите не синтезират
мастни киселини, но там съществува изоформата АКК-2, която има изцяло регулаторни функции. Дали една мастна киселина
ще се разгради, зависи единствено от способността й да проникне в митохондриите. Ензимът, отговорен за трансфера й, е
карнитин палмитоил трансфераза I (КПТ-I).
Малонил КоА, който се образува от ацетил
КоА под въздействието на АКК, инхибира
КПТ-I - съответно окислението на мастните киселини. АКК-2 се инхибира чрез фосфорилиране от зависимата от АМФ протеин киназа (АМФ-ПК), нивата на малонил
КоА падат, КПТ-I не е инхибирана и става
възможно окислението на мастните киселини. От друга страна в мастните клетки
съществува ензим малонил КоА декарбоксилаза (активиращ се от АМФ-ПК), който
разгражда малонил КоА до изходните му
продукти. Биологичният смисъл на тази регулация е, че при намаляване на гликолизата
се увеличават нивата на АМФ, който чрез
АМФ-ПК намалява пряко и косвено нивата
на малонил КоА и прави възможно добива
на АТФ от b-окислението, компенсирайки
намалените нива на глюкоза /6/.
В нормални условия сърдечният мускул
използва преимуществено мастни киселини
(60-80%), лактат и глюкоза (20-40%) като
енергетичен източник. 98% от синтезирания в миокарда АТФ се произвежда аеробно и само 2% от гликолизата. Специфичен
мембранен транспортер е отговорен за
преноса на лактат и кетонови тела. Кетотелата обаче не са предпочитано гориво
за сърцето, тъй като миокардът преимуществено разгражда мастни киселини.
Лактатът се образува от еритроцитите
и скелетната мускулатура. Кетотелата се
повишават при гладуване и неконтролиран
диабет. Транспортът на глюкоза се осъществява чрез GLUT1 и GLUT4 (90%) транспортери. Не само инсулинът, но и исхемията
повишава нивата на GLUT4 транспортерите върху плазмената мембрана. Използването на мастни киселини е подобно на
това в другите видове мускули. b-окислението се регулира от активността на АКК2
и малонил КоА декарбоксилаза. В условия на
исхемия (намален или прекъснат кръвен
ток) миокардът превключва на анаеробен
метаболизъм - увеличава се скоростта на
гликолизата, но това води до повишени
нива на лактат и протони и падане на рН,
което уврежда сърдечния мускул. Исхемията увеличава нивата на мастни киселини
в кръвта. Изненадващо при възстановяване подаването на кислород високата
скорост на b-окислението възпрепятства
възстановяването на миокарда. Това става
по следната патобиохимична верига: високата скорост на b-окислението води до
натрупване на НАДН в митохондриите с
последващо увеличение на НАДН в цитозола (поради намалена активност на НАДН
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совалките), натрупване на лактат, което
води до повече протони и падане на рН.
За понижение на рН допринася и инхибирането на пируватдехидрогеназния комплекс
от натрупалия се ацетил КоА следствие на
b-окислението. Това води до натрупване на
цитозолен пируват, който се превръща в
лактат поради увеличение на НАДН в цитозола. Падането на рН пречи на поддържане на йонен градиент през сарколемата,
а възстановяването му изисква АТФ. По такъв начин порочният кръг се затваря, тъй
като изразходването на АТФ затруднява
контракцията на миокарда и компроментира възстановяването му след исхемичния инцидент /7/.
Скелетните мускули използват различни начини за добив на АТФ. Най-бързият
начин за това е трансферът на макроергичен фосфат от креатинфосфат върху АДФ.
АТФ се добива от запасите на гликоген
чрез анаеробна или аеробна гликолиза. Всички скелетни мускули са способни да окисляват мастни киселини и кетотела, както
и въглеродните скелети само на аланина,
аспартата, глутамата, валина, левцина и
изолевцина.
Синтезата на креатин започва в бъбреците от глицин и аргинин и завършва
в черния дроб с метилиране. От черния
дроб креатинът чрез кръвообръщението
достига до скелетните мускули, сърцето
и мозъка, където ензимът креатинфосфокиназа, използвайки АТФ като фосфатен
донор, го фосфорилира, образувайки високоергичното съединение креатинфосфат.
Креатинфосфатът служи като малък резервоар, от който лесно и бързо се получава АТФ, което е от изключителна важност за началния стадий на интензивното
мускулно съкращение. Креатинфосфатът е
нестабилно вещество, което спонтанно
циклизира, образувайки креатинин, който
не може да метоаболизира и се отделя с
урината. Количеството на екскретирания
креатинин дневно е константа и зависи от
мускулната маса /3/.
Горивото на мускулите в покой е в
зависимост от серумните нива на глюкоза,
аминокиселини и мастни киселини. Когато
нивата на глюкоза и аминокиселини в кръвта са повишени, глюкозата се превръща в
гликоген, а метаболизмът на аминокиселините с разклонена верига е висок. При тези
условия мастните киселини ще осигурят
енергетичните нужди на мускулите. Съществува баланс между окислението на глюкоза и мастни киселини, което се регулира
от цитрата. Когато мускулите имат достатъчно енергия (АТФ), цитратът напуска
митохондриите и активира АКК-2, която
продуцира малонил-КоА. Той от своя страна
инхибира КПТ-I, редуцирайки по такъв начин
b-окислението. Малонил-КоА декарбоксилазата също е неактивна, защото АМФ-ПК
не е активно състояние на ситост /7/.
По време на глад нивата на инсулин
намаляват. Това редуцира нивата на GLUT4

транспортерите по плазмената мембрана
и използването на глюкоза от мускулите
спада значително. Смисълът на този феномен е да се съхрани глюкозата за глюкозозависимите еритроцити и нервната
система. В миокарда ФФК-2 се фосфорилира и активира от инсулина. Липсата на
инсулин редуцира използването на глюкоза
от тези клетки. Пируватдехидрогеназата
се инхибира от високите нива на ацетил
КоА и НАДН, които се продуцират при bокислението. Така в състояние на глад мастните киселини са предпочитаното гориво
за мускулите. АМФ-ПК е активна поради
ниските нива на АТФ, тя инхибира АКК-2
и активира малонил-КоА декарбоксилазата.
Намалените нива на малонил-КоА водят до
активни КПТ-I и b-окисление. В същото време синтезата на гликоген е инхибирана поради инхибиране на гликогенсинтазата чрез
адреналин-стимулирано фосфорилиране.
По време на упражнения използването
на АТФ може да нарасне 100 пъти, сравнение
с мускулния метаболизъм в покой. След бързото използване на наличните АТФ и креатинфосфат АТФ се добива чрез анаеробна
и аеробна гликолиза, последната нуждаеща
се от непрекъснат приток на кислород.
Анаеробната гликолиза е особено важен източник на АТФ в три случая: 1/ по време на
началния период на натоварването, когато
все още стимулираният от упражненията
приток на кръв не е снабдил мускула със
субстрати и кислород, необходими за аеробна гликолиза; 2/ анаеробната гликолиза
доминира при бързо съкращаващите се
гликолитични мускулни влакна, тъй като
те имат нисък окислителен капацитет и
3/ при интензивни натоварвания, когато
нуждите от АТФ надхвърлят окислителния
капацитет на тъканта /4/.
По време на покой нуждите от АТФ
за всички видове мускулни влакна се задоволяват чрез аеробен метаболизъм. След
старта на двигателната активност нуждите от АТФ нарастват драматично. Наличното количество на АТФ в скелетната
мускулатура се изчерпва само за 1, 2, а това
на креатинфосфата - за 9, а според някои
и по-малко секунди. Необходима е поне 1
минута след началото на упражнението, за
да може кръвният ток да нарасне значително поради настъпилата вазодилатация.
Следователно окислителният метаболизъм
на кръвната глюкоза и мастни киселини не
може да стартира незабавно и в началните
стадии на двигателната активност анаеробната гликолиза е доминираща.
В много животни има мускули, съставени изцяло от тип ІІв бързо съкращаващи се гликолитични влакна. В човека
мускулите представляват смес от различни влакна, с преобладаването на един или
друг вид зависи от функцията на мускула.
Тип ІІв имат голям гликолитичен капацитет поради наличието на големи количества гликолитични ензими, което води
до високи стойности на Vmax. Нивата на

хексокиназа обаче са ниски и поради това
се използват малки количества от циркулираща глюкоза. Освен това полученият
от гликогенолизата глюкозо-6-фосфат инхибира хексокиназата. Смисълът на това
е, че се предотвратява използването на
кръвна глюкоза по време на мускулното
съкращение и не се стига до хипогликемия. Следователно при този вид бързо и
мощно съкращаващи се и бързо уморяващи
се мускулни влакна, след изчерпването на
креатинфосфата основен източник на АТФ
е анаеробната гликолиза. Използването на
глюкозо-6-фосфат нараства 12 пъти, сравнение с бавно съкращаващите се мускулни
влакна, за да се компенсира около 17 пъти
по-ниският добив на АТФ при анаеробна в
сравнение с аеробната гликолиза. Мускулната умора се появява при падане на рН до
около 6,4 поради продукцията на протони
/3/. Мускулна умора се проявява и когато се
изчерпи наличният гликоген. Например при
лицеви опори са ангажирани бързо съкращаващи се гликолитични влакна. При този вид
интензивно силово упражнение анаеробната гликолиза изчерпва запасите на гликоген
за около 2 минути. Независимо колко добре
е трениран даден индивид, правенето на
лицеви опори вероятно не може да продължи повече от 2 минути /7/. В мобилизацията на разграждането на мускулния гликоген
участват нервната система и хормони,
повишаващи вътреклетъчните нива на
Са2+ и други вторични посредници, разгледани подробно в предишни статии /3-5/.
По време на високо интензивни мускулни упражнения митохондриалният капацитет за продукция на АТФ може да се окаже недостатъчен и тогава това води до
натрупване на АМФ. АМФ активира ФФК-1
и гликогенолизата, мобилизирайки анаеробната гликолиза. При тези условия повечето
от получения пируват преминава в митохондриите и се разгражда в ЦТК, а останалият пируват се редуцира до лактат, възстановявайки окисления НАД+, за да може
гликолизата да продължи. Образуваният
лактат по време на упражнения може да
се използва от скелетните мускули, които
са в покой, или сърдечния мускул, който се
характеризира с голямо количество митохондрии и висок окислителен капацитет. В
такива мускули отношението НАДН/ НАД+
е по-ниско, отколкото в съкращаващите се
скелетни мускули и лактатдехидрогеназната реакция протича в посока образуване на
пируват. Той от своя страна се разгражда в
ЦТК, генерирайки АТФ. Другата възможност
за лактата е да метаболизира в цикъла на
Кори /3/.
При продължителни упражнения със
средна и умерена интензивност отделянето на лактат намалява с напредване на
времето. Причината за това е, че преобладават аеробната гликолиза и окислението
на мастни киселини.
Количеството на глюкозата в кръвта
е около 5 грама, което е достатъчно да

поддържа умерено бягане за малко минути.
След това кръвнозахарното ниво се поддържа от черния дроб чрез гликогенолиза и
глюконеогенеза. Главните източници за синтез на глюкоза в черния дроб са мускулният
лактат, аминокиселини и глицерол. Отделеният по време на упражнението адреналин
повишава нивата на цАМФ и това води до
стимулиране на гликогенолизата, глюконеогенезата и липолизата и съответно инхибиране на гликолизата, синтезата на гликоген
и мастни киселини /3/. Черният дроб продължава да поддържа кръвнозахарното ниво
и при по-продължителни натоварвания,
като тогава глюконеогенезата преобладава
пред гликогенолизата. До 40-ата минута на
упражнения със среден интензитет гликогенолизата е главният източник за поддържане на кръвнозахарното ниво. От 40 до 240
минути на упражнение обаче количеството
на глюкоза, отделяно в кръвта от черния
дроб, спада. Причината за това е нарасналото използване на мастни киселини, които се
отделят от мастната тъкан поради адреналин стимулираната липолиза. Усвояването
на глюкозата от мускулите е стимулирано
от увеличението на АМФ, който активира
АМФ-активираната протеин киназа. Тя от
своя страна стимулира транслокацията на
GLUT4 глюкозните транспортери до мускулната мембрана. Нивата на инсулин спадат,
а тези на контраинсуларните хормони адреналин, норадреналин, глюкагон, растежен
хормон, кортизол и тироид-стимулиращ
хормон се увеличават. Всички те подпомагат гореописаните промени в черния дроб,
мастната тъкан и мускулите /3, 6/.
Колкото по-дълго време продължава
мускулното натоварване, толкова повече мускулът използва мастните киселини
като източник на АТФ. Мастните киселини
се разграждат аеробно в митохондриите,
където са ЦТК и дихателните вериги. Поради това бегачите на дълги разстояния и
маратон притежават повече от бавните
тип І окислителни мускулни влакна. Важно
е да се подчертае, че когато са в покой,
скелетните мускули предпочитат мастните киселини като основен източник за
получаване на АТФ. Усиленото разграждане
на мастни киселини повишава нивата на
ацетил КоА, НАДН и АТФ и те инхибират
пируватдехидрогеназата. От друга страна
понижените нива на АМФ и увеличените на
АТФ инхибират ФФК-1 и съответно гликолизата. Редуцира се и глюкозният транспорт
по време на мускулното натоварване. Това
се дължи, от една страна, на понижените
нива на инсулин, а, от друга, на увеличените
нива на мастни киселини, които противодействат на стимулирания от упражнението транспорт на глюкоза. Кетолизата също
се засилва по време на упражнения. Трябва
да се отбележи, че кетотелата никога не
са главен източник на енергия в мускулите,
каквито са мастните киселини /6/.
Окислението на аминокиселини с разклонена верига допринася максимум до 20%

от добива на АТФ, когато мускулът е в
покой. Освен генериране на АТФ окислението на аминокиселини с разклонена верига служи за синтез на глутамин - главната
транспортна форма на амоняка в кръвта.
Най-интензивно това става в условията на
ацидоза, когато глутаминът е необходим за
трансфер на амоняка до бъбреците. Амонякът нараства и поради увеличения по време на упражнения пуринов цикъл, при който аспартатът се превръща във фумарат
плюс амоняк. Амонякът се използва да буферира продукцията на протони и лактат
по време на гликолизата, а фумаратът се
рециклизира и може да образува глутамин.
Ацетатът е отлично гориво за мускулите,
тъй като те го третират като мастна
киселина с много къса верига. Той се активира до ацетил-КоА в цитозола и след това
се пренася в митохондриите от изозим на
карнитин палмитоил трансферазата, наречен ацетилкарнитин трансфераза. Освен
чрез диета, ацетатът може да се образува
в черния дроб при катаболизма на алкохола.
Ацетатни таблетки се произвеждат от
някои фармацевтични фирми специално за
атлети /7/.
Ефектът на тренировката върху мускулния метаболизъм е свързан до известна
степен с вида й. Най-общо тренировката
увеличава запасите на мускулен гликоген и
нарастват броят и размерът на митохондриите. По този начен мускулните влакна
увеличават своя капацитет да генерират
АТФ чрез окислителен метаболизъм. Шампионите по маратон изглежда усвояват
мускулния гликоген по-ефикасно от другите. Тренировката, която подобрява силата,
мощта и издръжливостта на мускула, се
нарича resistance training (тренировка за издръжливост). Нейната цел е да увеличи мускулната маса. Мускулните влакна може да
развият максимална сила от 3 до 4 кг/см2.
Ако мускулът хипертрофира от 50 до 120
см2, максималната резистентност, която
може да се развие, се увеличава от 240 до
360 кг. Хипертрофията се дължи на увеличена белтъчна синтеза и намален белтъчен
катаболизъм /7/.
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Мобилизация на периферните
нерви на долните крайници
при спортисти
Първа част
Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
Съвременните условия за участието в състезателна дейност
налагат непрекъснато усъвършенстване качествата на спортиста, за да се постигне подобряване на неговите постижения. Това
предопределя и нова роля на кинезитерапевтите, които са част
от екипа, съдействащ за оптимизиране на условията и състоянието на състезателя за максимално добро представяне в даден
вид спорт.
Целта на настоящото съобщение е да се разкрият същността,
показанията и противопоказанията за приложение на нервно-динамичните тестове при спортисти.
Нервно-динамичните тестове за долните крайници водят до подобряване мобилността на периферните нерви и свързаните с тях
структури и е ефикасно да се използват в подготвителните и възстановителните програми на спортистите.

SUMMARY
MOBILIZATION OF THE PERIPHERAL NERVES OF THE LOWER LIMBS
WITH SPORTSMAN – PART I
The contemporary conditions for participation in a sport activity demand the
constant improvement of the sportsman so that his achievements can be
improved. That presupposes a new role of the kinesitherapeutists , who are
part of the team that helps for the optimization of the conditions and the state
of the sportsman for a best presentation in a certain sport.
The aim of the current message is to show the essence and the
occasions when neuro – dynamic tests should or should not be applied
with sportsmen.
The neuro-dynamic tests for lower limbs lead to the improvement of the
mobility of the peripheral nerves and the structures connected to them
and it is effective if they are used in the preparation and rehabilitation
programmes of sportsmen.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапевти, нервно-динамични тестове, спортисти.
KEY WORDS: Key words: kinesitherapeutists, neuro – dynamic tests , sportsmen

С

ъвременните условия за участието в състезателна дейност налагат непрекъснато усъвършенстване качествата на
спортиста, за да се постигне
подобряване на неговите постижения. Това предопределя и нова
роля на кинезитерапевтите, които са част от екипа, съдействащ
за оптимизиране на условията и
състоянието на състезателя за
максимално добро представяне в
даден вид спорт. Специфичните
умения на кинезитерапевта осигуряват оценяване и повлияване на
физическия профил като цяло и на
характеристиките на различните
структури на спортуващия. Една
от техниките, подобряващи функцията на нервната система, е
мобилизацията на периферните
нерви (фиг. 1 и фиг. 2).
Целта на настоящото съобщение е да се разкрият същ-
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ността, показанията и противопоказанията за приложение на
нервно-динамичните тестове
при спортисти.
В следващото наше съобщение ще изложим специфичните
динамични тестове за периферните нерви на долни крайници.
Нервно-динамичните тестове са разработвани от различни
автори през годините (Butler D.,
1991, Elvey R., 1985, Kenneally M., et
al., 1988, Petty N., Moore A., 1998).
Според Petty&Moore (1998)
тези тестове са показателни за
мобилността и целостта на нервната система, които се нарушават вследствие компресия.

Фиг. 1

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
НА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРЕН НЕРВ (Petty&Moore, 1998):
1. Промяна на чувствител-

Фиг. 2
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ността – лезия на сензорните
нерви от спиналния нерв с неговите крайни разклонения в
кожата. Показателни са склеротомът и дерматомът. Важно е
да се отбележи, че има голяма
вариабилност при различните
лица относно препокриването
на участъка от кожата, свързан
с конкретния периферен нерв и
областта на дерматома. Склеротомът е област от костта,
захранвана от едно нервно коренче.
2. Редуциране на моторните импулси по продължение
на периферния нерв - лезия на
моторния нерв с крайните си
разклонения в мускула или в
мускулите или лезия на самия
мускул. Показателни са миотомите. При наличие на лезия на
нивото на нервното коренче
ще са засегнати всички мускули, инервирани от него (миотом). Докато при наличие на
лезия на периферния нерв ще
се засегнат само захранваните от него мускули. Разграничаването на периферната
нервна лезия от коренчевата
лезия позволява точната диагностика на моторните смущения. Основният показател
за проследяване е мускулната
сила и дисбалансът между отделните мускули и мускулни
групи. Съществено значение
има фактът, че повечето мускули се инервират от повече
от едно нервно коренче (миотом) и тогава се взема предвид преобладващият източник.
3. Промени в рефлексите
- дълбоките сухожилни рефлекси, които са налице при интактни аферентни сензорни
неврони и еферентни моторни неврони. Повишените рефлекси са признак за по-висока
лезия на моторния неврон.
4. Болка, която обикновено
е локализирана в областта на
миотома и дерматома.
5. Автономно
смущение
като хиперестезия, парестезия или променен вазомоторен
тон.
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КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ
НА ПЕРИФЕРЕН НЕРВ (Butler
1991):
Скорошна проява или влошаване на неврологичните
симптоми при повторно изследване същия ден.
Относителни противопоказания (Butler 1991):
1. Здравни проблеми като
патологии, увреждащи нервните структури - диабет,
мултиплена склероза, болест
на Guillian-Barre, скорошни оперативни интервенции и други
медицински съображения.
2. Циркулаторни смущения,
тъй като тензионните тестове също ще засегнат циркулацията.
3. Виене на свят.
4. Травми на малкия мозък,
водещи до преходна квадриплегия.
ДИСКУСИЯ
Нервно-динамичните тестове са малко познати и
неизползвани в спортната
практика в България. Тяхната ефикасност е изследвана
и доказана от много автори
(Butler D., 1991, Elvey R., 1985,
Kenneally M., et al., 1988, Petty
N., Moore A., 1998). Съществуват утвърдени тестове
за долни и горни крайници. В
наши проучвания прилагаме
мобилизацията на периферните нерви и проследяваме нейното въздействие не само при
пациенти с увреди, но и при
здрави хора. За целта е необходимо обстойно изследване.
Постига се прогресиране на
функционалните резултати и
чувството за комфорт, което улеснява изпълняването на
дадените спортни техники
(фиг. 3 ).
От друга страна стимулирането на личната реализация спомага за подобряване на
резултатите на тима като
ц яло.

Фиг. 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нервно-динамичните тестове за долните крайници водят
до подобряването на мобилността на периферните нерви
и свързаните с тях структури
и е ефикасно да се използват в
подготвителните и възстановителните програми на спортистите.
Спортовете, при които е
удачно прилагането мобилизациите на периферните нерви
на долни крайници, са футбол,
баскетбол, волейбол, хандбал,
гимнастика, лека атлетика, ски,
тенис, бадмингтон, биатлон,
ориентиране и др.
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Ерготерапията - лечение
чрез дейности
Околната среда и изпълнението на дейности
при хората с увреждания
Проф. д-р Иван Топузов

Трета част

РЕЗЮМЕ
Студията за ерготерапията се състои от четири части. Това
е третата част. Специфичното ерготерапевтично обслужване
включва: обучаване във всекидневните умения; развитие на сетивните и двигателните умения и на сензорните възможности; развитие на игрови умения и такива, запълващи свободното време;
създаване, производство и приложение на ортотични и помощни
средства и екипи; научаване на специфични умения и упражнения за
улесняване изпълнението на дейности; прилагане и интерпретиране
на тестове за оценка на мускулите и движенията и приспособяване
на околната среда към наличните увреждания на хората. Факторите на околната среда (външни фактори) включват социалната
поддръжка, обществената политика и становища, природна и
строителна околна среда и културните норми и оценки.

SUMMARY
Occupational therapy – threatment by means of ocupations
The study of Occupational therapy held of four parts. This is the 3rd part. Specific occupational therapy servises include: theaching daily
living skills; developing perceptual-motor skills and sensory integrative
functioning; developing play skills and prоvocational and leisure capacities;
designing, fabricanting or applying selected orthotic and prosthetic
devices or selective adaptive equipment; using specifically designed
crafts and exercises to enchance functional performance; administering
and interpreting tests such as manual muscle and range of motion, and
adapting environment for the handicapped. The environmental (extrinsic)
factors include social support, societal policies and attitudes, natural and
built enviroments, and cultural norms and values.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ерготерапия, клиент/пациент, умения, дейности, околна среда.
KEY WORDS: occupational therapy, customer/patient, sсills, occupations, environment .

О

колната среда е тази среда около човека, в която той извършва своите дейности, изпълнява задачите си. Според ерготерапията
околна среда на човека е всичко,
което е извън неговата личност.
Тя е важна, защото дава възможности, но може и да пречи на изпълнението. Изпълнението е резултат
от интегралното взаимодействие
между лицето, дейността и околната среда.
І. ЕЛЕМЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Околната среда се състои от
физическата и географската среда
плюс културалната и социалната
среда наоколо. По-долу ще се спрем
на нейните по-важни компоненти.
1. Географска и природна среда
Тя включва географските и природните дадености като терен,
надморска височина, часове на
слънцегреене, температура, климат, характеристика на въздуха,

водните басейни и т. н. Географските фактори са от значение при
ерготерапевтичната работа, защото те могат да я улесняват, но
при определени условия могат и да
я затрудняват. Например студено
време, неподходящо отопление или
пък много горещо лято, липса на
климатик и т. н. Планинските селища създават затруднения с терените си - движението е затруднено
поради релефа, понякога стръмно,
каменисто, хлъзгаво, опасно. Отдалечените селища имат неудобството, че до тях често пътищата
са лоши, неподдържани, трудно се
пътува. Това се отнася до лицата
с увреждания и до ерготерапевтите, които трябва да контактуват
с тях.
Следователно географската и
природната среда могат да възпрепятстват ерготерапевтичната
работа. Но тези затруднения са
обикновено известни предварително (освен при внезапни природни
катаклизми) и те трябва да се при-

емат като даденост, като нещо известно и естествено. За тяхното
преодоляване могат да се предвидят съответни мерки - отопление,
вентилация, сигурни транспортни
средства и т. н. Живеейки в определени географски райони, хората
там може да са изложени на опасност от болести и увреди - например замърсен и отровен въздух, заблатени водоеми, наличие на опасни
полени, водещи до алергии и т. н.
Сложността в ерготерапевтичната работа понякога идва от непредвидени обстоятелства и желания (капризи). Например клиентът
е от равнинен район, а желае да
кара ски, да ползва ски-влек и писта
и т. н. Или пък желае да се научи да
гребе с лодка, а в района няма подходяща река, гребен канал или подходящ воден басейн и т. н. В такива
случаи задачата на ерготерапевта
е да изясни ситуацията, възможностите и да преодолее неизпълнимите желания на клиента. Понякога за
това са необходими дипломатичМедицина и Спорт 
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ност и такт, които отнемат от
силите и времето на ерготерапевта и забавят реализирането на поставените реални цели, които биха
довели до по-бърз и ефективен резултат в полза на клиента.
2. Физическа околна среда (материална, строителна, архитектурна)
Физическата околна среда е
най-дискутирана в ерготерапията,
защото човек може да я видоизменя, приспособява. Понякога физическата околна среда е решаваща
за изпълнението, за успешното извършване на дейностите, но за да
стане тя благоприятстващ факт,
са необходими средства, проекти,
инструментариум, екип от хора.
Чрез тях тя може да се приспособи,
да се направи по-достъпна и по-естествена. Касае се за жилището,
етажа, стаята, леглото, кухнята,
двора и градината, алеята за придвижване, тротоара, магазина, обществените сгради, училището,
университета и т. н. Всички хора
(здрави и болни) използват в своето ежедневие различни средства
и инструменти (приспособления)
и т. п., за да си помогнат при извършването на дейности. Такива се
химикалката за писане, вилицата и
лъжицата, чукът, брадвата, ракетата за тенис, компютърът и т.
н. Здравите (движещите се) хора
лесно се придвижват до уредите
и по-лесно боравят с тях, защото
притежават нужните движения.
С тези уреди те работят, обслужват се, запълват свободното си
време или релаксират, почиват.
Дори когато спят, понякога хората
използват необикновени средства
като например шумозаглушители
за ушите си (ако е шумно), пускат
щорите на прозорците (ако е светло) и т. н.
При хората с увреждания използването на подобни средства е потрудно. Те трудно се придвижват
до тях, по-неловко си служат с тях,
а понякога въобще не са в състояние да ги използват и са зависими
дори и за своите ДЕЖ.
Задачата на ерготерапевтите
е да им помогнат за това. Да приспособят средата така, че да могат
да ги достигат, дори и с инвалидни колички или помощни средства
(патерици, канатки, бастуни). Да
приспособят самите уреди според
нуждите, за да могат да си служат
34 
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с тях (вилица и лъжица, химикалка,
клавиатура на компютъра, стол,
легло, тоалетна и т. н.).
3. Културална околна среда
(отнасяща се до културата)
Културата на един човек се определя от неговото поведение, навици, ритуали, традиции, обичаи,
вяра. Те се предават от едно поколение на друго чрез семейната среда и обществото. Тук са и всички
други продукти на човешкия труд
и мисъл, в т. ч. поведенчески модел,
религиозни традиции, изкуства, институции и т. н. Предпочитаните
от личността музика, литература, изобразително изкуство и т. н.
също говорят за личната й култура.
Културалните фактори влияят
върху социалната роля и очакванията от тези, които ги заемат. Например в едно семейство: какво се
очаква от главата на семейството
(мъжа или жената), от по-голямото
или от по-малкото дете, от възрастните родители и т. н.
Хората, притежаващи определена култура, са наясно със своята
роля в живота, те знаят какво им
позволява или не тя и обикновено се
придържат към това. В ерготерапията по-лесно се работи с културни хора, които съблюдават своята
роля. Интервенциите при тях се
планират с тяхното активно участие (проявяват разум), задачите
се възприемат лесно, те разбират
значението на ерготерапевтичния
процес и ползата от него за тях.
Съобразяват се с реалните възможности на ерготерапията в момента и своите способности. При
настъпили грешки в планирането
и изпълнението те лесно се коригират и препланират.
Обществената култура на един
народ е свързана с нивото на обществото и състоянието на неговите
структури и организации. Самите
те са повлияни от културата. Една
добре организирана национална култура помага на хората да разберат
кое е приемливо и възможно и кое
не е. Болници, университети, училища, предприятия, учреждения,
фирми и обществени организации
- всички те имат своята култура.
Културата определя значимостта
на събитието, изпълнението. Тук
от значение са обичаите и ритуалите, които често имат определящо значение за получаваната оцен-

ка и отношението на другите хора
наоколо.
Говори се за световна култура,
популярна (поп) култура, висока
или ниска култура и т. н. Например
фолк културата е тази на ежедневните, леките развлечения, това е
масовата култура на народа. Пита
се чалгата култура ли е? Масово
предпочитаните изкуства (музика,
литература, изобразително изкуство) говорят за културата на едно
общество, на една нация.
Здравната култура на един народ обикновено е елемент от обществената му култура. Имат се
предвид познанията на хората за
укрепване и опазване на здравето, профилактиката и лечението
на болестите, хигиената (лична и
обществена) и т. н. Ерготерапевтите като специалисти с много
сериозни хигиенни и медицински
познания притежават по правило висока здравна (валеологична)
култура. Благодарение на това те
могат да ориентират клиентите
си за причините и естеството на
техните заболявания и увреждания,
за начините на рехабилитация, лечение и профилактика, което е от
съществено значение за успеха на
ерготерапевтичната работа.
4. Обществена околна среда
(обществото)
Хората са вид социални животни, те живеят на групи. Важни са
техните междуличностни отношения, да се разбират помежду си, да
се понасят един с друг - да съществува социална приемливост.
Социалното отхвърляне и социалната изолация имат понякога
опустошителни последици върху
личността и най-вече върху нейната психика. Предубедените становища и стереотипи, непоносимостта към различното и липсата
на толерантност са също пагубни
за личността, а най-често и за семейството и обществото. Подобни хора поставят бариери между
себе си и останалите, дори и пред
тези, които са склонни към компромиси, затова те са неприемливи за
другите.
Различията са нещо естествено
- те правят света около нас и живота по-интересен, богат и разнообразен. Но непонасянето на различията, достигащо антагонизъм, е
неприемливо, то е пагубно.
Хората с увреждания са склон-
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ни към самоизолация и понякога се
опитват да се обградят с бариери,
за да избягнат съжалението на околните. Причина за подобно поведение може да бъде и срамът от себе
си особено когато не могат да се
обслужват (в тоалетната).
Ерготерапевтите трябва да се
опитват да помагат на тези хора,
като не допускат изолацията им
от обществото. Те ги запознават с
други подобни случаи, типизират и
окуражават, вдъхват им вяра, за да
останат част от обществото, да
не се изолират от него.
5. Социална околна среда
Разбирай
съществуващите
социални взаимодействия в обществото и наличната в него
социална подкрепа за хората. Тук
влизат социалните закони, норми
и правила, приети и съблюдавани
от обществото и държавата. Те
имат своето значение за човека,
особено когато в по-малка или поголяма степен е загубил своята
независимост. Много дейности
се изпълняват едновременно и от
други хора - т. е. в група. Включените в една социална група са взаимно зависими, защото изпълнението на всеки от тях се отразява
на изпълнението и на останалите.
Дори и индивидуално изпълняваните дейности от хората зависят
от подкрепата на другите, от
тяхното одобрение и поддръжка.
Социалните контакти с организациите, групите по ерготерапия,
себеподобните по увреждания са
много полезни.
Ерготерапевтът трябва да познава социалните закони и норми, за
да може да търси защита за своите клиенти. Касае се за отпусканите социални (парични) помощи,
помощни средства (инвалидни колички, химически тоалетни, средства за придвижване и т. н.), чрез
които те биват подпомагани от
държавата или благотворителните организации.
Има три основни типа на социална подкрепа:
 материална (парична или инструментална), която най-често
се осигурява от общината (вж.
по горе);
 информационна - във вид на
обучение, овладяване на умения,
ръководство, планиране, подготвяне на програма за действие и т. н.;
36 

Медицина и Спорт

 емоционална - съдържаща уважение, почит, стимулиране,
похвала, изразяване на приятелски чувства и т. н. Хората с
увреждания се нуждаят от нея
- те заслужават вниманието
на обществото и помощта на
здравите, на можещите повече
от тях.
Всеки човек с увреждане се нуждае от някаква подкрепа. Когато
някой с увреждане е много богат,
той може да не се нуждае от материална подкрепа, но информационната и особено емоционалната са
необходими на всички.
Съществува мнение, че здравите и можещите са длъжни (благородно задължение) да помагат на
хората с увреждания. Това влиза в
тяхното достойнство и е вид благодарност към природата, съдбата
(или Бога), за това, че те са надарени със здраве и годност.
6. Икономическа околна среда
Икономическата околна среда това са икономическите условия в
държавата и тяхното разпределение между хората. Има ли организации, служби, които да се грижат за
хората с увреждания? Има ли заделени за социални нужди достатъчно
ресурси, парични средства, реални
условия, лекари и ерготерапевти,
социални работници, лични асистенти и т. н.? Най-често се касае
за материални средства - пари, икономически изисквания и условия.
Голяма част от хората с увреждания не са в състояние да се трудят и да печелят средства за покриване на насъщните си нужди. За
да не “тежат” само на своето семейство, държавата отпуска средства, опитвайки се да им осигури
поне частична, а когато е възможно, и пълна икономическа независимост.
Сред задачите на ерготерапията е и тази да научи хората да
изпълняват трудови, производствени дейности, за да изкарват сами
необходимите материални средства за препитание и личен живот.
Ако ерготерапията успее да възстанови трудовите способности на
повече хора - това е истински успех
и за ерготерапевтите, и за хората
с увреждания. То има положителни
икономически последици и за самата държава. Създаването на различни предприятия и форми на трудова дейност за хората с увреждания

е плюс за всички.
Очевидно е, че богатите страни могат да правят много повече
за своите сънародници с увреждания, отколкото бедните. Стремежът ни като нация трябва да бъде
постигане на висок европейски
стандарт за всички - и за здравите, които се трудят, и за хората
с увреждания, които се нуждаят от
икономическа подкрепа.
ІІ. ОКОЛНАТА СРЕДА И
ОЗДРАВИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС
(здравни взаимодействия с
околната среда)
Ерготерапевтите трябва да
изяснят какви промени в околната
среда са необходими, за да се постигне пълно оздравяване и възстановяване на дадения индивид. Това
е конкретна задача при всеки човек с увреждане. Да се предостави
(осигури) най-подходящата околна
среда за конкретния човек, за неговите лични способности и за изискванията на заниманията, които ще
започне той.
Промените в околната среда
могат да подпомогнат активното
участие на увредения в обществото или обратното, ако не са адекватни, могат да му попречат. Универсалният дизайн е концепция в
архитектурата, която благоприятства заниманията, като ги улеснява. Например душ кабината, която
е направена със седалка, тезгяхът с
дръжки за хващане, устойчивият на
плъзгане под или ръчният душ слушалка, който позволява обливане
отдалече и в зависимост от прогресирането на заболяването. Подобни строителни приспособления
улесняват клиента и премахват някои от бариерите пред него, за да
се обслужва той по-добре.
Наред с модифицирането на
физическата околна среда, ерготерапевтите мобилизират и механизмите на социална подкрепа,
отделите “Социални грижи”, в т.
ч. с участието и на назначените да
се грижат за хората работници от
общината. Защитавайки клиентите си, те развиват социалната политика на общината и държавата,
като внасят предложения за промени в името на по-доброто обслужване. Промените се фокусират
освен върху социалното и физическото, също и върху отношението
към културните норми, които са

от значение за осигуряване взаимодействието на клиента с околната
среда, за укрепване на здравето и
подобряване качеството на живота.
Що се отнася до околната среда, тук се правят изменения, които
да улеснят заниманията, като се
набляга на творчеството, включително изобретения по отношение
подобряване на средата, които да
облекчат адаптирането на клиентите. Самата околна среда създава стимули, които провокират
индивида да потърси свои решения,
за да извърши дейността, т. е. да
изпълни задачата. Оригиналната и
интересна околна среда мотивира
за промени, особено ако предлага
нововъведения и изисква модели за
действие, които не са пробвани от
увредения човек досега. В ръцете
на ерготерапевта е ключът за стимулиране на стремеж към подобни
промени и изобретателност от
страна на клиента. В тази ситуация ерготерапевтите приличат на
треньори, които развиват уменията на своите клиенти, доставяйки
им с това лично задоволство, постигано при изпълнение на ежедневните им житейски дейности. Този
креативен подход носи радост
дори на хората, които нямат увреждания.
ІІІ. ОКОЛНА СРЕДА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
Приятната околна среда улеснява изпълнението на дейностите. Тя
подпомага взаимодействието, повлиява клиента физиологично и психологично, прави го активен, креативен, възбужда сетивата и мозъка му.
За да стимулира клиента, околната
среда трябва да е интересна, различна и да се променя. Стимулираща роля имат три групи фактори
от околната среда:
 ярки светлини и силни звуци (в т.
ч. цветотерапия и музикотерапия;)
 екологични събития, които разтърсват - буря, градушка, порой,
силни вълни, земетресение;
 изненади, новости, иновации, а
при децата - нови книжки и играчки.
Ерготерапевтът освен че изработва уникалната програма, в
която включва подходящите за
клиента интервенционни процедури, променя и околната среда, за да

даде тя възможности на клиента да
използва наличните си способности,
като го улесни въпреки наличните
при него дисфункции и заболявания.
Целта е да се премахнат външните
бариери пред обучението, което е
свързано с определени задачи:
¨Да се отдели специално внимание на условията, осигуряващи комфорт, удобство при обучението
- отопление, асансьор, вентилация,
стая на разположение, пейки за сядане, ако те са нужни при обучението,
и т. н. Трябва да се помогне за облекчаване и на някои лични затруднения като начин на концентрация,
прекомерна заетост, тревожност,
безпокойство, умора и т. н.
¨Да се създаде подходяща атмосфера, която да стимулира към мислене и рефлексивност. Да се окуражават разговорите и дискусиите по
желани теми. Да се избягват теми,
които са негативни и неприятни за
клиента. Може да се работи на приятна музика, стига тя да предразполага и да създава комфорт. За някои
е по-добре да се работи на тишина.
Това е т. нар. селективна стимулация, при която клиентът подбира
подходящите за него стимули. Такива, които да улеснят процеса на
обучение.
¨Да се огледа пространството
наоколо - дали да е затворено за
другите, дори за ерготерапевта
понякога. Но то винаги трябва да
е достатъчно като площ, за да се
работи спокойно. В някои случаи се
изисква и място за почивка, за усамотяване в моментите на умора и
трудности.
¨Смята се, че създаването на
подходящата обстановка е решаващо за доброто обучение и постигане на поставените предварително
цели. Обстановката трябва да е
адекватна за уменията, които ще
се овладяват - подходящ функционален екип, материална среда, която
стимулира мотивацията, намалява
усещането за безизходица и осигурява постигане на целите.
Ерготерапевтичната служба в
общината по традиция обезпечава
клиента с подходяща среда за обучение, екипировка и помощ при овладяването на уменията. В някои от
случаите общинската служба не е в
състояние да подсигури всичко необходимо и желано от клиента. Той
трябва да прояви разбиране и да се
съгласи да работи в реалната ситуация, която му се предоставя.

Сред многобройните моменти,
необходими за нормалната работа
с клиента, с особена важност остават внимателното отношение на
ерготерапевта и неговият подход
при организацията на обучението.
Внимателната предварителна подготовка е необходима за правилното прилагане на учебните техники.
В заключение ролята на околната среда става все по-централна, защото тя е свързана, от една
страна, с причините за уврежданията и заболяванията и, от друга
- с тяхната успешна рехабилитация.
Екологичните проблеми в света излязоха на преден план, а това е околна среда. Казват, че Земята е космически кораб без изпускателна тръба,
поради което съществува опасност
да се задушим от собствената си
небрежност.
Ерготерапията първа възприе
околната среда като част от индивида. Както очилата дават възможност на лицето да вижда, а столът
му дава възможност да седне. Те са
част от околната среда и са част
от лицето.
При човека с увреждане инвалидната количка (която е част от неговата околна среда) му дава възможност да се движи, да работи, да се
чувства независим, да контактува с
хората и т. н. Тя е част и от него
- човека?!
Следователно околната среда може да улеснява, подпомага,
стимулира лечението, тя самата
е част от терапията. За чест на
ерготерапевтите, те първи осъзнаха нейната важна роля в лечебния процес!
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Защо
преференциални
НСПВС?
Д-р Любомир Чипилски
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Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) потискат
ензима COX и така намаляват синтеза
на простагландините, което води до
намаляване на болката, възпалението
и температура. Те потискат болката
на периферно ниво, като намаляват
чувствителността на болковите рецептори. НСПВС се класифицират в зависимост от степента на потискане
на СОХ:
1.

НЕСЕЛЕКТИВНИ - (потискат
главно COX-1): diclofenac,
ketoprofen, ibuprofen, piroxicam.
2. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - (потискат
COX-2 > COX-1): nimesulide,
meloxicam.
3. СЕЛЕКТИВНИ - (потискат основно
COX-2): celecoxib (изтеглен от
употреба през 2004 поради CVS
токсичност.
Кои
са
предимствата
на
nimesulide в сравнение с Ibuprofen,
Naproxen, Ketoprofen?
Основното
предимство
на
nimesulide е, че той е преференциален
СОХ-2 инхибитор. Това означава, че
nimesulide инхибира значително повече
СОХ-2, отколкото СОХ-1. В резултат на
това ползата за пациента е повишената безопасност по отношение на
гастроинтестиналния тракт (ГИТ).
Рискът от развитие на ерозии, язви и
кървене от стомаха и червата е намален значително. В същото време е запазена способността за блокиране на
разрушителните процеси в ставите,
причинявани от СОХ-2.
Има ли nimesulide някои предимства в сравнение с селективните
СОХ-инхибитори?
Да, и те са важни. Както знаете,
един от СОХ-инхибиторите (VIOXX
– rofecoxib) беше изтеглен от световния пазар през октомври 2004 г.

поради висок риск от развитие на СС
усложнения. Такива усложнения не са
наблюдавани при nimesulide.
Какво е COXTRAL® ?
COXTRAL® е nimesulide преференциален НСПВС – блокира 1,3 до 2,5 повече
СОХ-2, отколкото СОХ-1. COXTRAL® прониква добре в синовиалната течност,
където постига двойно по-висока концентрация, отколкото в плазмата.
Има не само аналгетичен и противовъзпалителен ефект, но и хондропротективен ефект за ставните структури. Това е важно за ставите, затова
може да се обобщи, че COXTRAL® предпазва ставните структури, които
могат да се увредят при напреднали и
особено при редивиращи възпалителни
процеси. При третиране на болката
бързината на действие е от съществено значение. Началото на ефекта се
определя от скоростта на обработка
от ГИТ. При съединения като nimesulide
няма нужда от ускоряване на абсорбцията, тъй като тя е бърза. Аналгетичния ефект настъпва 15–30 минути след
приемане през устата. От значение е
и продължителността на действие на
медикамента и дозовият режим. Фигурата показва, че двукратен прием е
достатъчен поради наличието на активен дълго действащ метаболит M1.
Plasma concentration (mg/L)

В световен план се разширяват
инициативите за повишаване квалификацията на лекари, специалисти по
здравни грижи, фармацевти, социални
работници и пациенти как трябва
правилно и рационално да се овладява
болката (Livengood, J., 2004). Проучванията върху профила на употреба,
отражението върху ежедневието и
терапията на хроничната болка в 17
европейски страни показаха, че 55%
от страдащите се лекуват с нестероидни противовъзпалителни средства
/НПВС/, 43% с парацетамол и 13% със
слаби опиоиди. Около 50% от всички
пациенти не са получили желаното
облекчаване на болката (Breivik, H et
al., 2006), а икономическите щети от
неадекватното лечение на болковата
симптоматика се оценяват на около
34 млрд. € годишно. Болката, в зависимост от продължителността си, се
класифицира като:
Остра болка – представлява защитен механизъм, сигнализиращ за
наранявания на тъканите или друг вид
травма.
 Продължава кратко време (мин,
часове, дни)
 Обикновено причината е известна
– резултат от нараняване, заболяване, операция
 Лечение – повлиява се от аналгетици
 Острата болка е симптом!
Хронична болка е тази, която
продължава дълго време и се развива на базата на повтарящи се остри
атаки.
 Продължава повече от 3 – 6 месеца.
 Обикновено причината е неизвестна. Често е съпроводена с психоемоционални разстройства.
 Лечението е трудно и най-често
комбинирано.
 Хроничната болка е заболяване!

 Nimesulide
 M1

Time (h)

Всички тези данни убедително отговарят на въпроса, поставен в заглавието. COXTRAL® напълно отговаря на
съвременните изисквания към терапия: качество, ефективност, безопасност и достъпност на цената.
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Международна конференция
“Медицина и футбол”
21-22.V.2007 г., София

М

едицинската комисия на Българския футболен съюз за
втори пореден път проведе годишната конференция
за лекарите от “А” и “Б” ПФГ с международно участие.
Участието на проф. д-р Мехмет Биннет – вицепрезидент
на Медицинската комисия на УЕФА, и лекарите на националните и младежките отбори на Азeрбайджан, Беларус, Република Македония и Хърватия е едно признание
за нивото на научната ни конференция. Традиционно тя
се проведе в SPA Хотел “Царско село”, който се утвърди
като център не само за подготовка на спортисти от
най-високо ниво, но и като домакин на научни прояви. Съвместните ни усилия с “УНИ-ММ” дадоха възможност на
лекарите да се запознаят с интересни теми и проблеми
на съвременния професионален спорт, както и с новости
от световната фармация.
В приветствията на г-н Иван Леков – зам.-председател
на ДАМС, на г-н Стефан Орманджиев – вицепрезидент на
БФС, и на г-н Валентин Михов – президент на ПФЛ, беше по
достойнство оценено мястото на медицинските екипи във
футбола. В изказванията им беше изразена готовността на
институциите за подкрепа и разширявяне на инициативите
на Медицинската комисия. Конференцията бе ръководена авторитетно от проф. д-р Петър Тивчев – президент на БОТА.
Модератори бяха проф. д-р Ваньо Митев и доц. д-р Иван
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International conference “Medicine and football”
21-22.05.2007
he Medical Commission of the Bulgarian Football Union held
for a second consecutive time its annual conference with
the participation of the doctors of the football teams of “A”
and “B” BFG and participants from abroad. The participation of
professor doctor Mehmet Binnet – vice-president of the Medical
Commission of UEFA and of the doctors of the national “A” and
“B” teams of Azerbaijan, Belorus, the Republic of Macedonia and
Croatia is an acknowledgement for the level of the conference.
Following the tradition, the conference was held in SPA Hotel
“Tsarsko selo”, which has won its reputation not only as a centre
for training for high level sportsmen, but also as a host for
scientific events. Our mutual efforts with ”UNI-MM” provided the
doctors with the opportunity to explore interesting topics and
issues, concerning the professional sport, as well as the novelties
in the world pharmacy.
In their addresses Mr. Ivan Lekov – deputy-head of the
SAYS, Mr. Stefan Ormandjiev – vice-president of the BFU and
Mr. Valentin Mihov – president of the PFL estimated the merits
of the medical casts in the football game. In their speeches
they declared the readiness of the institutions to support and
even do their best in order to extend the activities in the
framework of the initiatives of the Medical Commission. The
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мазнев. Лекторите от чужбина: д-р Йовко Йовков (Ебесберг,
Германия), д-р Иван Василев (Ухинген, Германия), д-р Златко Темелковски (Р Македония) и водещите български специалисти
доц. д-р Антони Георгиев, доц. д-р Аспарух Аспарухов, проф.
д-р Вихрен Бачев, д-р Румяна Ташева, д-р Валентин Матев, д-р
Христо Мазнейков, д-р Тошо Балабански и д-р Здравко Тарълов
представиха свои позиции по актуални въпроси, интересуващи аудиторията.
Тематика:
 Оперативно лечение на хрущялни увреди на колянната
става
 Анатомична реконструкция на предна кръстна връзка
 Миниинвазивни методи за лечение на дискогенен
болкови синдром в шийния и лумбалния отдел на
гръбначния стълб.
 Капсолитис адхезива при раменна става – артроскопско лечение
 Внезапна сърдечна смърт и спорт
 Пателарна нестабилност
 GPS системи в тренировъчния процес във футбола
 Лечение и профилактика на вратарски травми във
футбола
 Мобилизация на периферните нерви на долните
крайници
Водещи фирми от чужбина (Бьорингер Ингелхайм, Берлин
Хеми, Екофарм, Нутритект, Булгермед, Либра, Гедеон Рихтер,
Фит лайк, Натурпродукт, Вита лайф, Дон Джой и Еркаст, Руссмедика, Тюане) представиха своите препарати и ортези, презентирани от проф. д-р Рашо Рашков, д-р Ангел Лозанов, доц.
д-р Антони Георгиев и д-р Румяна Ташева. На заключителната
вечеря всички участници получиха сертификат, а лекторите и
гостите от чужбина – плакет от президента на БФС Борислав
Михайлов, футболни топки с автографи на национални футболисти и антични дубликати на Ескулап. Професор Биннет от
името на МК на УЕФА изрази възхищението си от условията
и гостоприемството ни и декларира подкрепата си за бъдещи
спортно-медицински форуми в България.
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conference was chaired competently by professor-doctor Petar
Tivchev – president of BOTA. The moderators were professordoctor Vanio Mitev and associate professor-doctor Ivan Maznev.
The lecturers from abroad: doctor Iovko Iovkov (EbsbergGermany), doctor Ivan Vasilev (Uhingen, Germany), doctor Zlatko
Temelkovski (Republic of Macedonia) and the leading Bulgarian
specialists: associate professor Antoni Georgiev, associate
professor Asparuh Asparuhov, professor-doctor Vihren Bachev,
doctor Rumiana Tasheva, doctor Valentin Matev, doctoe Hristo
Mazneikov, doctor Tosho Balabanski and doctor Zdravko Taralov
presented their views on topical issues, which were of interest
to the audience.
Subject-matter:
 Operational treatment of cartilage defects
 Anatomical Reconstruction of front sacral legament
 Mini invading methods for the treatment of the disc painful
syndrome in the cervix and the lumbal part of the spinal
column
 Capsulitis adhesive in the shoulder articulation – arthroscopy
treatment
 Sudden cardiac death and sport
 GPS systems and the training process in football
 Treatment and prophylaxis of goal keepers traumas in
football
 Mobilization of the peripheral nerves of the lower limbs
The medicines and orteses of leading foreign firms (Boehringer
Ingelheim, Berlin-Chemie, Ecopharm, Nutritect, Naturproduct, Bulgermed,
Libra, Fit like, Gedeon Richter, Don Joy and Aircast, Russmedica, Thuasne)
were presented by professor-doctor Rasho Rashkov, doctor Angel
Lozanov, associated professor Antoni Georgiev and doctor Rumina
Tasheva. At the closing dinner the participants received sertificates
and the doctors and the foreign guests were given placards, signed
by the president of the BFU Borislav Mihaylov, football balls, signed by
footballers from the national team and duplicates of the antique of
Esculap. Professor Binnet, on behalf of UEFA, expressed his admiration
from the facilities and our hospitality and declared his support for
future ports-medicine forums to be held in Bulgaria.

Медицина и Спорт 

43

Å˙ÁÓ!

