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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Травматична увреда на
проксималния Biceps-Labrum Complex
Анатомия и механизъм
на възникване
проф. д-р Аспарух Аспарухов

Първа част

РЕЗЮМЕ
Проксималният гленоидален лабрум и сухожилието на дългата глава на
двуглавия мишничен мускул, т. нар. Biceps-Labrum Complex (BLС), принадлежат към проксималните стабилизаращи структури на раменната става.
Хлабавото прикрепване на проксималния лабрум към гленоидалния ръб, а
заедно с него и на целия BLC определя по-голямата подвижност на сегмента. Морфологичната характеристика на BLC трябва да се познава добре
и да се определи като патология само след доказване на травматична или
дегенеративна увреда на комплекса. Увредата е по-популярна с инициалите S.L.A.P. – от първите букви на английското означение (Superior Labrum
Anterior and Posterior). Snyder S., 1989 г., я класифицира на четири основни
типа, към които впоследствие добавя още един пети тип – комбинация
от първите четири.
Три са дискутираните механизми, при които възниква увредата. Най-често
е компресивното насилие на раменната глава върху BLC при падане върху
отведен и умерено елевиран напред в раменната става крайник. Внезапно,
рязко изтегляне на крайника напред във фазата на забавяне на скоростта
при хвърляне или при силово движение на крайника над главата при някои
спортове е друг възможен механизъм. Рязкото съкращаване на двуглавия
мускул и ротаторният маншон в тези случаи е причина за тракционната
увреда на BLC. При отведена и ротирана навън мишница сухожилието на
двуглавия мускул заема по-вертикална позиция, което предизвиква усукване
в основата на m.biceps, т. нар. “рeel-back”, по който се получава тип II увреда на BLС (заден или комбиниран вариант).

SUMMARY
Traumatic injury of proximal biceps-labrum complex.
Anatomy and mechanism of emergence - Part 1
The proximal glenoidal labrum and the tendon of the long head of the two-headed
armpit muscle – i.e. Biceps Labrum Complex (BLC) – belong to the proximal stabilizing
structures of the shoulder joint. The loose attachment of the proximal labrum to the
glenoidal rim along with it the entire BLC determine the greater movability of the segment.
One should be well-acquainted with the morphological characteristics of BLC in order to
declare pathology after proving a traumatic or degenerative injury. Such injury is widely
known under the abbreviation SLAP (Superior Labrum Anterior and Posterior). Snyder S.
(1989) classified such injuries in four major types, and subsequently added a fifth type,
that combines all of them.
So far experts have been discussing three major mechanisms of emergence of the
proximal BLC traumatic injury. The most frequent mechanism is the compressive
exertion of the shoulder head of BLC as a result of falling on the shoulder joint with
the arm extended and moderately elevated forward. Another possible mechanism
is a sudden and intense forward extension of the arm in the phase of slowing
down one’s speed when throwing an object or during a forceful extension of the
arm above the head in performing some sports. The abrupt contraction of the twoheaded muscle and the rotational muff in such cases are the reason for tractional
injuries of BLC. When the armpit is drawn aside and outwardly rotated, the tendon
of the two-headed muscle assumes a more vertical position that causes a twist
at the basis of m. biceps – the so-called “peel-back” – that constitutes the second
type of BLC injury (the backward or combined type).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: гленоидален лабрум, травма, нестабилност.
KEY WORDS: glenoidal labrum, trauma, instability.

Проксималният гленоидален
лабрум и сухожилието на дългата глава на двуглавия мишничен
мускул, т. нар. Biceps -Labrum
Complex (BLС), принадлежат
към проксималните стабилизаращи структури на раменната
става. Lig. coracohumerale, съответният сегмент от ставната капсула и ротаторният
маншон са останалите пасивни
и динамични структури, включени в системата от стабилизатори в горен аспект на рамото.
4 

Медицина и Спорт

АНАТОМИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ
НА BLK ЛЕЗИИТЕ
Проксималната част на гленоидалния лабрум има определено
различна морфология в сравнение
с дисталната - на напречен срез е
с триъгълна форма, с насочен към
ставната повърхност свободен ръб
и наподобява коленен мениск. Прикрепен е хлабаво към горния гленоидален ръб, непосредствено дистално
от tuberculum supraglenoidale и е в
интимна връзка със сухожилието на

двуглавия мишничен мускул, а напред
- и с трите глено-хумерални връзки
/15/. При дисекция на BLC върху 105
прясно замразени трупни рамена
Vangsness CT и съавт.,1994 /60/ описват четири типа прикрепване на
проксималния лабрум към tuberculum
supraglenoidale, като в 60% сухожилието на двуглавия мускул започва предимно от лабрума. В проучването
на Pal GP и съавт., 1991 /45/ сухожилието на дългата глава започва само
в 25% от случаите предимно от
tuberculum supraglenoidale и в 67%
от задно-горния сегмент на лабрума.

Фиг. 2

Сублабрален рецесус
(означен със стрелка) като аномалия
в предно-горния
сегмент на гленоидалния лабрум,
описан от Andrews
J и съавт., 19851 /4/,
(по Lajtai G и съавт.,
2003 /34/).

Фиг. 1

Дубликатури на синовията (vincula
biceps) обгръщат сухожилието на
дългата глава на двуглавия мишничен мускул при напускане на ставата в sulcus intertubercularis.

Healey JH и съавт., 2001 /25/ установяват експериментално върху 14
пресно замразени трупни рамена, че
инсерцията на двуглавия мускул към
tuberculum supraglenoidale е основната задръжка за комплекса при натоварване на опън и че инсерирането
на сухожилието чрез гленоидалния
лабрум е само вторична опора, чиято изолирана увреда не предизвиква
съществени функционални отклонения за комплекса. Andrews J и съавт.,
19851 /4/ съобщават за движения в
проксималната част на лабрума при
електростимулация на дългата глава на двуглавия мишничен мускул.
Хистологично лабрумът е изграден
от плътни снопове колагенни влакна, които продължават непосредствено в колагенните влакна на
сухожилието на двуглавия мускул и
само малка част от тях се отправят към подлежащата кост /15/.
От литературата са известни различни вродени аномалии в дългата
глава на двулавия мускул - от пълна
липса /39/, прикрепване към ставната капсула /37, 38/ или към ставната повърхност на ротаторния маншон /35/, до напълно извънставно
и екстракапсуларно разположение,
инкорпорирано по долната повърхност на m.supraspinatus /27/.
Точната функция на дългата
глава на m.biceps върху раменната
става е недостатъчно изяснена

и остава противоречива. Електромиографски анализ показва, че
приносът й като сгъвач е приблизително 7%. Като двигател двуглавият мускул е още абдуктор /23,
24/ и вътрешен ротатор, особено при отведен и ротиран навън
крайник /49/. Като стабилизатор
дългата глава на двуглавия мускул
единодушно е считан за депресор
на раменната глава /33, 42, 51/.
Rowe CR, 1988 /50/, подчертава,
че значимостта на дългата глава
на двуглавия мускул като депресор
нараства при съпътстваща увреда на ротаторния маншон. Kumar
VP и съавт., 1989 /33/, демонстрираха на трупни препарати, че
дългата глава на двуглавия мускул
предотвратява проксималното
мигриране на раменната кост. Те
съобщават 16% увеличаване на
проксималното изместване на раменната глава при изключване дългата глава на двуглавия мускул.
В няколко съобщения напоследък на дългата глава на двуглавия
мускул се приписва и ролята на преден стабилизатор на рамото /32/.
Glousman R и съавт., 1988 /20/, и
Glousman R и съавт., 1993 /21/, съобщават, че при хвърляне електромиографската активност на
m.biceps е повишена при пациенти
с хронична предна нестабилност
в сравнение с тези със стабилни

рамена, и първи изказаха мнение,
че двуглавият мускул допринася за
компенсиране на предната нестабилност. При 60° външна ротация
в раменната става тази стабилизираща функция на мускула се изразява в притискане на раменната глава към гленоидалната ямка.
Дългата глава на двуглавия мускул
допринася за предното стабилизиране на рамото още чрез торзионната ригидност и по такъв начин
ограничава ексцесивните сили на
външна ротация при отведено и
ротирано навън рамо. Тя би могла
да играе още и протективна роля
чрез намаляване на стреса върху
ДГХЛ. Rodosky MW и съавт., 1994
/49/, извършват биомеханични
проучвания върху трупни рамена
преди и след експериментално направена увреда на BLС и установяват, че торзионната ригидност се
понижава с 26%, а напрягането на
ДГХЛ се увеличава с 33% след направата на лезията.
Стабилизиращата функция на
дългата глава на двуглавия мускул
се влияе от ротацията на крайника и това може да се обясни чрез
промяна в анатомичната зависимост между дългата глава на двуглавия мускул и раменната глава
/29/. В допълнение към тази зависимост, ставната халтавост се
променя значително с раменната
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I

II

Фиг. 3

Класификация на SLAP
увредите на проксималния стабилизиращ
комплекс по Snyder S.,
1991 /56/, (по Lajtai G и
съавт., 2003 /34/).

III

ротация.
Хлабавото прикрепване на
проксималния лабрум към гленоидалния ръб, а заедно с него и на
целия BLC определя по-голямата
подвижност на сегмента. Морфологичната характеристика на BLC
трябва да се познава добре и да се
определи като патология само след
доказване на травматична или дегенеративна увреда на комплекса
/1, 6, 7, 8, 43, 64, 65/. Информирането за анатомичните аномалии
на проксималния стабилизиращ
комплекс (сублабрален рецесус, менискоиден проксимален лабрум или
Buford комплекс) ще предотврати
всякакви терапевтични недоразумения (фиг 2. Detrisac D и Johnson
LL, 1986 /18/, описват вариетети
в морфологията на проксималния
лабрум като менископодобен вариант с мобилен и свободен вътрешен ръб. В ретроспективни проучвания честотата на сублабралния
рецесус се съобщава от 8% до 12%,
а за Buford-комплекса – от 1,5% до
5% /59, 62/. Двете аномалии в проспективно проучване на Ilahi ОА и
съавт., 2002 /28/, достигат до 25%
6 

Медицина и Спорт

IV

(27 от 108 рамена), вероятно поради специално насоченото внимание
към тях при всяка артроскопия на
раменната става. Авторите правят за първи път интересна аналогия между наличието на някоя от
двете аномалии в предно-горния
гленоидален лабрум и значително
повишената честота на BLC увреди – 56% (15 от 27 рамена със
сублабрален рецесус или с Buford
комплекс). Вероятното обяснение
е в концентриране на стреса върху
BLC при отделения от гленоидалния ръб предно-горен сегмент от
лабрума. Същевременно Morgan С
и съавт., 1992 /40/, съобщават, че
задебелен, подобно на корда СГХЛ
(Buford комплекс) се открива значително по-рядко при рамената с
нестабилност в сравнение с рамена с друга патология.
С развитието на раменната
артроскопия увредата на проксималния Biceps Labrum Complex (BLC)
стана по-достъпна за визуализиране с възможност за незабавно
лечение – ендоскопски дебридман
или реинсериране съобразно вида
на лезията. DePalma А, 1973 /17/,

наблюдава нарастване честотата на увредата в проксималния
лабрум с напредване на възрастта
и приема, че причина за това е
тракционният стрес на сухожилието на дългата глава на двуглавия
мускул. През 1985 година Andrews J
и съавт., 19851 /4/, описват увреда
на проксималния сегмент от лабрума при спортисти, занимаващи
се с хвърляне или удар по топката
над главата.
Andrews J и съавт., 19852 /5/,
съобщават за 10% съпътстваща
частична увреда на сухожилието
на двуглавия мускул в серия от 73
спортисти хвъргачи с доказана увреда на гленоидалния лабрум.
Състоянието на отделен и мобилен между раменната глава и
cavitas glenoidalis BLC e описано за
първи път от Hirooka A и съавт.,
1988 /26/. Увредата е по-популярна
с инициалите S.L.A.P. – от първите букви на английското означение (Superior Labrum Anterior and
Posterior) /54/. Snyder S.,1989 /54/,
я класифицира на четири основни
типа, към които впоследствие добавя още един пети тип – комбинация от първите четири /56/.
Тип I. Проксималният лабрум е
дегенеративно променен и видимо
разрехавен; периферният ръб на
лабрума остава здраво прикрепен
към гленоидалния масив, а инсерциите на сухожилието на двуглавия
мускул към лабрума са интактни
(фиг. 3.1)
Тип II. Проксималният лабрум
е отделен от подлежащата кост
заедно с интактното сухожилие на
двуглавия мускул, с което BLC е напълно дестабилизиран (фиг. 3.2).
Тип III. Проксималният лабрум е
скъсан по типа “дръжка на кофа”,
но с интактно сухожилие на двуглавия мускул. Централната част от
скъсания лабрум е подвижна към
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Фиг. 4

Разновидности на тип II
увреда на проксималния
BLC: (А) Преден тип II
увреда с авулзия на предногорния сегмент от гленоидалния лабрум. (В) Заден
тип II увреда с авулзия на
задно-горния сегмент от
лабрума. (С) Комбиниран
преден и заден тип увреда
на лабрума (по Morgan CD
и съавт., 1998 /41/).

ставата, докато периферната
част остава здраво прикрепена
към подлежащия гленоидален масив
и сухожилието на двуглавия мускул
(фиг. 3.3).
Тип IV. В допълнение към увредения лабрум (тип “дръжка на кофа”)
сухожилието на двуглавия мускул е
разцепено в сагитален план и централната му част заедно с увредената част на лабрума е изместена
дистално в ставата (фиг. 3.4).
Maffet MW и съавт., 1995 /36/,
установяват в ретроспективно
проучване, че 38% от увредите на
BLC не се вместват в класификацията на Snyder S и съавт., 1991 /56/,
и описват допълнително три нови
типа.
Тип V. Сепарирането на проксималния BLC от гленоидалния ръб
продължава напред и дистално
като Банкартова лезия.
Тип VI. Сепарирането на сухожилието на двуглавия мускул е съпътствано от нестабилно езикообразно скъсване на проксималния
лабрум.
Тип VII. Сепарирането на BLC
продължава напред под средния
глено-хумерален лигамент.
Burkhart SS и съавт., 1992 /9/, описват два случая с лезия на проксималния лабрум заедно с пълно скъсване на сухожилието на m.biceps
(Тип VIII) като допълнение към класификацията на Snyder.
Morgan CD и съавт., 1998 /41/,
съобщават за три разновидности
на тип II при ретроспективно проучване върху 102 рамена с BLC увреди: напред, назад или комбинация
от двете (фиг. 4). Предната лезия
се наблюдава по-често при случаи
след травма, докато задната увре8 
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да или комбинираната лезия – три
пъти по-често при спортисти, занимаващи се с хвърляне или удар по
топката над главата.
Choi N-H, Kim S-H, 2004 /14/, описват случай, при който задната
част на увредения проксимален
лабрум е отделена заедно със ставния хрущял, при което подлежащата кост е открита. Авторите,
също като Burkhart SS и съавт.,
1992 /9/, предлагат увредата да
се означи като тип VIII. Stubbs SN
и Hunter RE, 2004 /58/, съобщават
случай с радиална увреда на гленоидалния лабрум тип II по Snyder S.
и съавт., 1990 /55/, едновременно
със счупване на големия туберкул
на раменната кост.
МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗНИКВАНЕ
НА BLC-УВРЕДИТЕ
Три са дискутираните механизми, при които възниква увредата
/5, 18, 55, 64/. Най-често е компресивното насилие на раменната глава
върху BLC при падане върху отведен
и умерено елевиран напред в раменната става крайник, причинявайки
травматично дезинтегриране на
тези структури и вероятно импресионно счупване в горен аспект
на раменната глава. Ако проксимално насоченото силово въздействие
продължи, от тракционния стрес
би могъл да се увреди и ротаторният маншон. Snyder S. и съавт., 1990
/55/, съобщават за 26% придружаваща частична лезия на mm.supra- et
infraspinatus; Habermeyer P и съавт.,
1993 - за 23%. Morgan CU и съавт,
1998 /41/, приемат, че пациентите
със задна увреда при тип II развиват
задна нестабилност, която води до

проксимална нестабилност на рамото и до лезия на ротаторния маншон. Увредата на ротаторния маншон би могла да настъпи вторично
при спортисти хвъргачи, при които
вече увреденият и инсуфициентен
BLC при рязко изтегляне на крайника
напред (хвърляне, удар по топката
или боксов удар) предизвиква внезапно обременяване на съхранените динамични стабилизатори от ротаторния маншон с последващото им
увреждане. Маншонът може да се увреди още при първата травма заедно с BLC или след многократни травми по механизма, описан от Walch G
и съавт., 1992 /61/ - “impingement” на
mm.supra- et infraspinatus към задногорния ръб на cavitas glenoidalis при
форсирана абдукция и външна ротация при хвърляне.
В случай че в момента на падането се задълбочи външната
ротация на крайника, дезинтегрирането на лабрума може да се
разпространи напред и дистално,
с увреждане и на предните кaпсулно-лигаментарни структури.
Вторият механизъм е внезапно, рязко изтегляне на крайника
напред във фазата на забавяне на
скоростта при хвърляне или при силово движение на крайника над главата при някои спортове. Рязкото
съкращаване на двуглавия мускул и
ротаторния маншон в тези случаи
е причина за тракционната увреда
на BLC. Това е еднократен акт, който трябва да се разграничава от
повтарящия се тракционен стрес
при хвърляне, описан от Andrews
JR и съавт., 19852 /5/, и предизвикващ изолирана увреда на лабрума в
предно-горния сегмент, известна
като дефект на Andrews.

Morgan CD и съавт, 1998 /41/, и
Burkhart SS и съавт, 1998;2000 /10,
11/, описват трети механизъм, т.
нар. “рeel-back”, по който се получава тип II увреда на BLС (заден или
комбиниран вариант) /10, 11, 41/.
При отведена и ротирана навън
мишница сухожилието на двуглавия мускул заема по-вертикална позиция, което предизвиква усукване
в основата на m.biceps. Предаването на силата върху горно-задния
сегмент от лабрума го ротира навътре и го повдига от подлежащия
гленоидален масив (фиг. 5).
Morgan CD и съавт, 1998 /41/, и
Kibler BW,19981; 19982 /30, 31/, лансират идеята, че при спортисти,
упражняващи спортове със силови
движения на крайника над главата,
стремежът за увеличаване обема
на външната ротация предизвиква
скъсяване и напрягане на дорзалната ставна капсула и ограничаване
на вътрешната ротация в раменната става повече от 40o. Тези
адаптативни промени в рамото
се приемат като предиспозиция за
тип II увреда на проксималния BLC
/2/.
Поради циркулаторното разположение на колагенните влакна в

гленоидалния лабрум луксирането
на раменната глава напред при
налична вече Банкартова лезия би
могло да причини форсирано напрягане на BLC с евентуалното му
разкъсване и тенденция за смъкване дистално върху горния ръб на
гленоидалната ямка. Тези наблюдения корелират с т. нар. “кръгова
концепция”, съгласно която периартикуларните влакна в гленоидалния лабрум функционират като
едно цяло. Разрушаването на този
околоставен пръстен на едно място се манифестира с нестабилност на противоположно място
по гленоидалната периферия с т.
нар. псевдолакситет (фиг. 6). Това
означава, че при голяма част от
случаите с травматична предна
или предно-дистална нестабилност би следвало да се очаква и
първично или вторично дестабилизиране на проксималния BLС.
Тази формулировка според нас e
логично обяснение на сравнително
често съобщаваната в литературата съпътстваща увреда на BLС
при предна, най-често хронична
раменна нестабилност с травматичен произход: 33% /Habermeyer
Р и съавт., 1993/; 30% /Asparouhov

А и съавт.,1997/; 29.3% /Resch Н и
съавт., 1991/; 15% /Snyder S. и съавт., 1990/. Pagnani MJ и съавт.,
1995 /44/, са наблюдавали върху експериментален модел, че тоталното увреждане на проксималния
стабилизиращ комплекс предизвиква значително изместване на
раменната глава спрямо гленоидалната ямка в предно-задно и в горно-долно направление. Възстановяване целостта на околоставния
гленоидален пръстен в задно-горния участък (при BLC увреда тип II)
елиминира предно-долния псевдолакситет /13/. Това кореспондира
с елиминиране на “drive-through”
симптома при артроскопския оглед на ставата.
Отслабването или частичното
отпадане на функцията на m.biceps
при инсуфициентен BLС предизвиква т. нар. “вторичен impingement”
поради проксималното изместване
на раменната глава, за разлика от
“първичния impingement” /42/, при
който стеснението на субакромиалното пространство произтича
от раменния свод /46/. Morgan CD
и съавт., 1998 /41/, считат, че това
е особено вярно за тип II лезия с
вариант назад, при която главата
Фиг. 5

“Peel-back” механизъм за възникване на тип II увреда на проксималния стабилизиращ комплекс (по
Morgan CD и съавт, 1998 /41/).

Фиг. 6

Разрушаването на околоставния
пръстен от labrum glenoidale на
едно място се манифестира с
нестабилност на противоположно
място по гленоидалната периферия
с т. нар. псевдолакситет. Възстановяване целостта на labrum
glenoidale елиминира псевдолакситета (схематично по Burkhart SS и
съавт, 20031 /12/).
Медицина и Спорт
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Автори

Съпътстваща увреда на
ротаторния маншон

Съпътстващ вторичен
impingement syndrome

Altcheck et al, 1992 /3/

4/10 (40%)

-

Andrews et al, 19851 /4/

33/73 (45%)

-

Cordasco et al, 1993 /16/

-

6/27 (22%)

Field & Savoie, 1993 19/

8/20 (40%)

5/20 (25%)

Grauer et al, 1992 /22/

-

9/14 (64%)

Morgan et al, 1998 /41/

32/102 (31%)

-

Pagnani et al, 1995 /44/

-

7/22 (32%)

Resch et al., 1993 /48/

4/18 (22%)

-

Samani et al., 2001 /52/

14/25 (56%)

19/25 (76%)

Segm ller et al., 1997 /53/

3/21 (14%)

-

Snyder et al., 1990 /55/

11/27 (14%)

-

Snyder et al., 1995 /57/

55/140 (39%)

66/140 (47%)

Yoneda et al., 1991 /63/

3/10 (30%)

2/10 (20%)

Tабл. 1

Сведения от литературата за “impingement syndrom” и лезия на ротаторния маншон като съпътстваща патология
при увреда на BLC.

системно се измества в задно-горно направление и е съпроводено от
усукване на влакната на ротаторния маншон. В литературата се съобщава за съпътстващ BLC-лезиите
вторичен impingement между 20% и
76%. В серия от 26 случая с BLС увреда установихме 24% локален синовит около сухожилието на двуглавия
мускул като израз на съпътстващ
“impingement” /8/. Разграничаването на вторичния от първичния
impingement в тези случаи е изключително важно, за да се извърши
необходимата стабилизация, а не
субакромиална декомпресия.
BLC увредите често се описват
със съпътстваща лезия на ротаторния маншон, която по сведения от литературата е между 14%
до 56% /4, 19, 41, 57/ (фиг. 7).
Вероятно това става по един
и същи механизъм при еднократна
травма (падане върху отведен в раФиг. 7

Скъсване на ротаторния
маншон се съобщава в литературата от 14% до 56%
като съпътстваща лезия
при BLC увредите.

менната става крайник) /55/. Morgan
CD и съавт., 1998 /41/, развиват тезата, че тип II увредата на BLC (заден
или комбиниран вариант) предизвиква вторична задно-горна нестабилност на раменната става. Раменната
глава не може да се луксира проксимално поради наличието на acromion
scapulae, но постоянната проксимална миграция на главата предизвиква
увреждане на ротаторния маншон.
Според същите автори тази хипотеза се потвърждава от следните факти: а) при нито един от пациентите, лекувани с прясна BLC увреда, не е
документирана лезия на ротаторния
маншон. б) увредите на маншона са
локализирани винаги по долната ставна повърхност или са пълни в целия
обем на маншона и се разполагат в
предната или предната до средната
част на маншона. в) значителен брой
се съобщават в литературата със
съпътстваща увреда на маншона при

тип II BLC лезия (31% от рамената в
серията на Morgan CD и съавт., 1998
/41/) (табл I).
Burkhart SS и съавт., 2000 /11/,
описват т. нар. “pitcher’s mound” –
остеофитозно изпъкване в задно-горен аспект на cavitas glenoidalis, като
адаптативна реакция на организма
към задно-горната нестабилност на
рамото и лезията на ротаторния
маншон. Тези костни промени, които могат да се видят директно при
артроскопския оглед на ставата,
също потвърждават хипотезата
на Morgan CU и съавт., 1998 /41/. Установяването им трябва да насочи
изследващия със сигурност към обективизиране на лезия в ротаторния
маншон /11/. Тъй като тази увреда
се наблюдава често при спортисти хвъргачи, е наречена “pitcher’s
mound”, подобно на малката могила,
от която играчът хвърля топката
при бейзбол.
Библиографията е
на разположение при автора
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Проф д-р А. Аспарухов, дмн
Клиника по ортопедия и травматология,
Медицински университет - Плевен
Teл. /факс 064 -886 553
Е-mail: asparouhov@el-soft.com
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Еднократни хирургични сетове
от HARTMANN – практичност
и сигурност в операционната зала
Стерилните покривала Foliodrape са специално разработени за
извършването на различен тип процедури: aртроскопии на рамо и коляно,
операции на крайници, процедури на бедрени и тазобедрени стави.
Всички сетове Foliodrape са изработени от устойчив трислоен материал
от нетъкан текстил, който предлага изключителен комфорт, както за
пациента, така и за специалистите.
Foliodrape Arthroscopy set I

1 чаршаф за опер. маса, 150x200 cm
1 чувал за маса за инструменти, 80х145 cm
1 чаршаф, 150х150 cm
1 чорап, 25х80 cm
1 артроскопски чаршаф със сак за течности,
320х200 cm
1 дренаж, 130 cm
2 лепящи ленти, 10х50 cm
4 кърпи 33x33 cm

Foliodrape Shoulder arthroscopy set I
1 чаршаф за опер. маса, 150x200 cm
1 чувал за маса за инструменти, 80х145 cm
1 чорап, 25х80 cm
1 чаршаф, 150х175 cm
1 лепящ чаршаф с отвор, 200х260 cm
1 лепящ чаршаф, 150х240 cm
2 лепящи ленти, 10х50 cm
4 кърпи 33x33 cm

Foliodrape Extremity set II

1 чаршаф за опер. маса, 150x200 cm
1 чувал за маса за инструменти, 80х145 cm
1 чаршаф, 150х175 cm
1 лепящ чаршаф, 75х75 cm
1 чаршаф за крайници с еластични
фиксации, 200х320 cm
2 лепящи ленти, 10х50 cm
4 кърпи 33x33 cm

Foliodrape Hip set II

1 чаршаф за опер. маса, 150x200 cm
1 чувал за маса за инструменти, 80х145 cm
1 чаршаф, 75х90 cm
1 чаршаф, 150х200 cm
1 чорап, 35х120 cm
1 лепящ чаршаф, 170х300 cm
1 лепящ чаршаф с прорез, 200х260 cm
(размер на прореза 6,5х99 cm
2 лепящи ленти, 10х50 cm
4 кърпи 33x33 cm

Приложение

Стерилен еднократен сет за
артроскопски процедури на коляно.

Кат. № 257 170
Приложение

Стерилен еднократен сет за ортопедични процедури, особено при артроскопски процедури на рамо, руптура на
сухожилно влагалище, супракондилна
остеотомия на хумеруса, артродеза на
раменната става, предна хабитуaлна
дислокация на раменната става.

Кат. № 257 175
Приложение

Еднократен стерилен сет за операции
на крайници, напр. при остеосинтеза
на дисталната част на бедрената
кост, счупвания на капачката, тибиални фрактури.

Кат. № 257 141
Приложение

Стерилен еднократен сет за хирургични процедури на тазобедрената става
като интрамедуларна остеоцентеза
на бедрената кост и при ендопротезиране на бедрената става.

Кат. № 257 146

ТП ПОЛ ХАРТМАНН АД, кв. Южен парк, ул. Козяк, бл. 27, вх. 1, 1407 София, тел./факс: 02/964 18 20, hartmann.bg@hartmann.info
www.hartmann.info
Медицина и Спорт
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Консервативна терапия
на сухожилните увреди при
професионални спортисти
Д-р Иван Василев

РЕЗЮМЕ
Уврежданията на сухожилията са често срещана патология при спортисти. Когато става дума за такава увреда, най-често се говори за ахилесовото сухожилие, тъй като то търпи и най-големи натоварвания при
тренировъчния процес.
Нараняванията на сухожилията се разделят на такива с и без структурни
увреди. От своя страна тези увреди се подразделят на акутни и хронични.
Диагнозата на сухожилните увреди се гради върху определени симптоми и
се потвърждава от апаратни изследвани – ултразвук и МРТ.
В последните години основно място в лечението на ахилодинията заема
удърната вълнова терапия. Първото приложение на високо енергетични
удърни вълни е отпреди 30 години от урологията.
Въздействието на т. нар. ESWT (Extracorporal Shock Wave Therapy) се дължи
на високо фреквентните компоненти на удърно-вълновия спектър на оптималното наличие на позитивна акустична енергия.
Уредът Еvotron е на разположение за лечение в поликлиника „Ортомед” към
МБАЛО в Горна баня.

SUMMARY
Conservative therapy of tendon damages with professional sportsmen
Tendon damages is a common pathology with sportsmen. When we talk about
such damage in most cases the Achilles tendon is concerned because it is loaded
most throughout the training process.
Tendon injuries are divided in two groups – with and without structural damages.
These damages on their part are subdivided into acute and chronic.
Diagnosis of tendon damages is based on certain symptoms and is confirmed by
apparatus analysis – supersound and MIR.
In recent years a major role in the treatment of achillodynesis plays Shock Wave
Therapy (SWT). The first application of highly energetic shock waves took place
30 years ago in urology.
The influence of the so called ESWT (Extracorporal Shock Wave Therapy) is due
to highly frequent components of the shock wave spectrum and the optimum
presence of positive accoustic energy.
The Evotron apparatus is available for treatment at the Orthomed polyclinic in Gorna
Bania.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: травми на сухожилие, ахилесово сухожилие, енергетични удърни вълни, извънтелесна ударно-вълнова терапия.
KEY WORDS: tendon damages, Achilles tendon, energetic shock waves, Extracorporal Shock Wave Therapy.

Уврежданията на сухожилията е често срещана патология при спортисти. Когато
става дума за такава увреда, най-често се говори за
ахилесовото сухожилие, тъй
като то търпи и най-големи
натоварвания при тренировъчния процес. Поради тази
причина ще обърнем най-голямо внимание на анатомията, патофизиологията, терапевтичните възможности
и превантивните мерки на
увредите на ахилесовото сухожилие.
Нараняванията на сухожилията се разделят на такива
с и без структурни увреди.
От своя страна тези увреди
12 

Медицина и Спорт

се подразделят на акутни и
хронични.
Ахилесовото
сухожилие
е едно от най-големите в
човешкото тяло с неговия
диаметър от 75 мм 2 . Наред
с това то се намира и непосретствено под кожата,
което води до прекомерно
натоварване особено в пикови моменти, каквото е при
спринтьори – за сравнение
това може да бъде оприличено на натоварването на
сухожилието при теглене на
автомобил “Нисан Микра”.
Самото сухожилие се състои от единични първични
снопове, които, съединени
помежду си, образуват секун-

дерни такива. Те са обградени помежду си от епитенон,
а всички заедно - от перитенон.
Двете обвивки образуват
така наречения Paratenon.
Ахилесовото
сухожилие
пренася усилието на 3 мусПървични
снопове

Вторични
снопове

кула (Mm. Gastroсnemii und
M. Soleus) върху калканеуса.
В тази област много често
се наблюдават и заболявания на растежа (Apophysitis
calcanei).
M. Gastroсnemius е двуставен – проксималното му
залавно място е дорзалната
част на бедрената кост, а
дистално – петната кост,
т. е. преминава/свързва две
стави – колянна и горна скочна става, докато M. Soleus
е едноставен – преминава
само през една става - горна
скочна става.
Чрез тяхната сила се
осъществява
плантарната флексия, супинацията в
горна скочна става и не на
последно място – тези мускули играят ролята на натагонисти на пронаторите
(антипронатори) – важен
фактор при беговите дисциплини.
Етиологията на ахилодинията е многостранна. Найчестите причини за възникването й са:
 акутни наранявания на тъканта и залавните места
на сухожилието;
 пренатоварване на сухожилието, което като
брадитрофна тъкан не
притежава големи репарационни възможности;
 нарушена хомеостаза, водеща до т. нар. сirculus
vitiosus;
 компартмент синдром;
 промяна на биомеханиката на натоварването
(пес плановалгус, пета
в
пронация/супинация,
свръхтегло, обувки, настилка);
 студът също е рисков
фактор за възникването
на сухожилни заболявания. Известно е, че коефициентът на търкане
многократно се повишава със спадане на температурата (от 33° до 5° с

+/- 25 пъти), а вискозитетът намалява.
Съществуват два основни
вида сухожилна патология акутна травматична лезия
(пълно или частично прекъсване на целостта на сухожилието) и хронично заболяване - ахилодиния, разделяща се

на паратенонит (възпаление
на сухожилната обвивка) и
тендиноза.
Тендинитът (тендинозата) се изразява в:
 инвазивна васкуларна пролиферация на сухожилието
изхождаща от перитенона;

Перитендинит

Тендинит
Медицина и Спорт
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 дезорганизирана инвазия
от мезинхимални стволови клетки;
 новосформирани колагенови влакна с неорганизирана структура;
 паратенонът е най-често
с нормална структура;
 частични руптури винаги
в областта на сухожилието;
 липсващи клетки на възпалението.
ПЕРИТЕНОНИТЪТ ОТ СВОЯ
СТРАНА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С:
 удебеляване на перитенона;
 сраствания между париеталния и висцералния перитенон;
 капилярна пролиферация
с натрупване на възпалителни клетки във вътрешността на перитенона;
 сраствания между сухожилието и паратендинозната тъкан.
Диагнозата на сухожилните увреди се гради върху
определени симптоми и се
потвърждава от апаратни
изследвания – ултразвук и
МРТ. Много добре може да
бъдат разграничени на МРТ
двата вида ахилодиния.
Типичните симптоми на
ахилодинията са: болка след
покой, оток, крепитации, куцаща походка. Разглеждат се
5 степени на ахилодиния в зависимост от болковия синдром:
Степен 0:
болка само при палпация
Степен 1:
болка само в началото на на14 
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товарване
Степен 2:
поява на болка по време на
натоварване
Степен 3:
постоянна болка по време на
натоварването
Степен 4:
болка във всекидневието
Степен 5:
лезия на сухожилието.
Терапията на ахилодинията бива каузално ориентирана терапия (отстраняване
на възможните етиологични фактори) и симптомно
ориентирана терапия, консервативна и оперативна
терапия. Консервативната
терапия включва паралелно
с изготвянето на подходящи
стелки и намаляващи натоварването на сухожилието
помощни средства (Тulis, силиконови пети) NSAR и физикална терапия. Най-често
употребяваните методи са
фрикционен тъканен масаж
по Cyriax, Softlaser-терапия,
УЗВ, интерферентен ток,
криоелектрофореза, ексцентричен тренинг на подбедрената мускулатура с
натоварване.
Последният

протича по следния начин:
Пациентът е в стоеж, като
двете стъпала са поставени
на едно стъпало с пети във
въздуха (натоварване само
на пръстите). Следва концентрично изправяне на пръсти
с натоварване на незасегнатата страна и постепенно
прехвърляне на тежестта
на засегнатата страна. Ексцентрично отпускане на петите по-ниско от нивото
на пръстите при липса на
концентрична
контракция
на засегнатото сухожилие.
Упражнението се извършва
с изправено и свито коляно,
като са нужни 3 серии с по
15 повторения 2 пъти дневно. Нормално е и могат да
възникнат болки, което не е
индикатор за спиране на упражненията.
Инжекционната терапия
също е един от важните методи на терапия, като наред с кортизонови препарати (Supertendin, Lipotalon и
други) се използват и препарати на растителна основа,
например Traumeel. Изключително важно е при инжектирането на препарата да не

бъде засегнато самото сухожилие, а паратенонът и околосухожилната бурса.
В последните години основно място в лечението на
ахилодинията заема ударната вълнова терапия - Shock
Wave Therapy (SWT). Първото
приложение на високоенергетични ударни вълни е отпреди 30 години в урологията.
Lithotripsу-ята вече е етаблиран метод в лечението на
бъбречно-каменната болест.
Ударните вълни стимулират
също и растежа на костите.
Въздействието на т. нар.
ESWT (Еxtracorporal Shock
Wave Therapy) се дължи на
високофреквентните
компоненти на ударновълновия
спектър и на оптималното
наличие на позитивна акустична енергия. Правят се
средно по 3 сеанса от по 600
- 1000 „удара“ след инжектиране на локален анестетик,
като се препоръчва да се поставят и по-горе описаните
медикаменти. Ефектът от
терапията е много бърз и
според съобщенията в литературата процентът на излекуваните пациенти е над
80 на сто. Също така голямо
предимство на терапията е
и липсата на период на щадене след нея, което особено
при спортисти не води до
прекъсване на тренировъчния и състезателния процес
и загуба на време и на кондиция. Сеансите се правят
обикновено веднъж седмично.
Индикации за лечение с
този метод са и епикондилитите
на
лакътната

става, тендинита на m.
supraspinatus, bursitis calcarea,
синдромът на apex patellae,
миогелози в различни области, плантарен и дорзален
фасциит, калканеарен шип.
Уредът Evotron и опитен
терапевт са на разположение
за лечение в п-ка «Ортомед»
към МБАЛО в Горна баня.
При травматични лезии и
при резистентни на консервативна терапия случаи се
налага оперативно лечение
на сухожилните увреди.
Оперативната
техника
е шев на сухожилие с или без
пластика, както и перкутанен шев, радващ се на все пошироко приложение в спортната травматология.
ПРЕВAНТИВНИ МЕРКИ
От основно значение за
предпазване на сухожилията
от травми и заболявания са
т. нар. превaнтивни мерки –
първични и вторични:
Към първичните превaнтивни мерки спадат моделиране на тренировъчната
програма по обем и интензитет, продължително загряване на сухожилието, като
през нощта се препоръчва
спане с чорапи, разтягане на
мускулно-сухожилните структури след тренировка и
състезание, стабилизираща
гимнастика с подобрение на
проприоцепцията, анализ на
беговия стил на спортиста.
При появата на първи симптоми важи правилото: когато „усетите“ сухожилието,
приемето го насериозно, по-

търсете квалифицирана помощ!
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Иван Василев
Център по спортна ортопедия,
Ухинген, Германия.
тел. 0049 7161 9333 712
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Са2+/ калмодулин
зависими протеин кинази
Проф. д-р
Ваньо Митев

Д-р Силвия
Календерова

РЕЗЮМЕ
Ca2+/калмодулин зависимите протеин кинази, или СаМ кинази са Ser/Тhr
протеин кинази, които се активират от комплекса калций/калмодулин.
Те са групирани в зависимост от броя на субстратите, които фосфорилират на кинази, притежаващи един субстрат – фосфорилазокиназа
(phosphorylase kinase-PK), киназата на леката верига на миозина (myosinlight chain kinase-MLCK) и CaMK III, и мултифункционални кинази - CaMK I, II и
IV. Ca2+/калмодулин киназите контролират множество клетъчни функции
като пролиферация, диференциация, миграция на съдовите гладкомускулни
клетки, невротрансмитерното освобождаване и други важни физиологични процеси.

SUMMARY
Calcium/calmodulin-dependent protein kinasesTendon damages is a common
Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases or CaM kinases are Ser/Тhr-specific
protein kinases that are primarily regulated by the Ca2+/calmodulin complex. Two
types of CaM kinases are:Specialized CaM kinases- myosin-light chain kinase
(MLCK) that phosphorylates myosin, phosphorylase kinase (PK) and CaMK III;
Multifunctional CaM kinases- CaMK I, II и IV. Ca2+/calmodulin-kinases controlling
a variety of cellular functions as cellular proliferation, differentiation, neurotransmitter
secretion, cytoskeletal arrangements, muscle contraction and other fundamental
physiological processes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Сa2+/калмодулин зависима протеин киназа, фосфорилиране, пролиферация, мускулно съкращение.
KEY WORDS: Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase, рhosphorylation, proliferation, muscle contraction.

Са2+-йони са едни от основните видове вторични посредници в еукариотните клетки. Те
участват в регулацията на процеси като сигнална трансдукция,
мускулно съкращение, отделяне
на невромедиатори, генна експресия, делене, диференцировка
и апоптоза. Цитозолната концентрация на Ca2+ е около 100
nM, приблизително 20,000-пъти
по-ниска от екстрацелуларната,
и подлежи на стриктен контрол.
АТФ-зависима Ca2+ помпа намалява вътреклетъчния Ca2+, като
го изпомпва в ендоплазматичния
ретикулум (ЕР) и екстрацелуларното пространство. Различни
сигнали стимулират вълни или
пикове на увеличен вътреклетъчен Ca2+, достигащ до 1-2 μM.
Източникът на Ca2+ зависи от
стимула. Рецептори тирозин
кинази и G-протеин-свързаните
рецептори увеличават Ca2+ нива
чрез продуциране на инозитол3-фосфат (IP3), който индуцира
16 
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освобождаване на Ca2+ от ЕР след
свързване с IP3-рецептор. Лигандзависимите и потенциал-зависимите йонни канали на плазмената мембрана инициират Ca2+
инфлукс от екстрацелуларното
пространство. Част и от двата
вида канали са отговорни за освобождаването на Ca2+ и от вътреклетъчните депа чрез IP3 –рецептора, както и чрез Рианодиновия
рецептор (1).
Един от ключовите белтъци,
провеждащ сигнали в отговор на
увеличен вътреклетъчен Ca2+, е
калмодулинът (СаМ). Калмодулинът е изграден от 148-аминокиселини (16,680 Da) и притежава 4
helix-loop-helix мотива, наречени
EF hands. Всеки един от четирите EF hands свързва един Ca2+
йон. При свързването на Ca2+ към
СаМ се наблюдава кооперативен ефект. Ca2+ най-вероятно се
свързва първо на III място in vivo,
въпреки че in vitro се свързва почти едновременно с III и IV място,

които имат 10 пъти по-висок
афинитет към Ca2+ от I и II място. Ca2+-то свързване към СаМ индуцира не само конформационни
промени в EF hands, улесняващи
свързването му към останалите
места, но и глобални структурни
промени, необходими за свързването им с прицелни протеини.
Калмодулинът е обиквитерен
протеин, регулиращ забележително разнообразие от физиологични процеси в немускулните
клетки, а именно: организация на
цитоскелета, клетъчен растеж,
пролиферация, диференциация,
оцеляване, подвижност и мембранен трафик.
Една от функциите на СаМ е
активиране на семейство Ser/Тhr
протеин кинази, наречени Ca2+/
СаМ-зависими протеин кинази
или СаМ кинази (СаМК). В него се
включват фосфорилазокиназата
(phosphorylase kinase-PK), киназата на леката верига на миозина
(myosin-light chain kinase-MLCK) и
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CaMK I, II, III и IV. Те са групирани
в зависимост от броя на субстратите, които фосфорилират
на кинази, притежаващи един
субстрат - РК, MLCK и CaMK III,
и мултифункционални кинази CaMK I, II и IV (2).
СаМ активира и дефосфорилирането на протеини чрез активиране на СаМ-зависимата протеин фосфатаза 2В (calcineurin)
- фиг.1.
PК фосфорилира и активира
гликоген фосфорилазата, ензим,
отговорен за разграждането на
гликогена до глюкоза. Киназата
е изградена от 16 субединици по
четири α, β, γ и δ субединици. δ
субединицата е идентична с калмодулина.
MLCK фосфорилира регулаторната лека верига на миозина, като улеснява взаимодействието и с актиновите
филаменти, необходимо за
Фиг. 1
протичане на гладко мускулните контракции. Генът на MLCK Активиране на СаМККα, СаМККβ и CaMK I, II и IV
кодира едновременно мускул- от комплекса Ca2+/калмодулин.
ни и немускулни изоформи.
От друга страна, използвайки
СаМКI е разпространена с зъм, контролиращ активността
отделен промотор в интрон
различни
нива във всички клетки на ключови ензими в клетките.
в 3`-региона от гена се продуцира белтъкът telokin. Той е и тъкани и има цитозолна лока- То се определя от баланса между
малък протеин, идентичен по лизация. Най-силно застъпена е активността на протеин кинази
секвенция на С-края на MLCK, в мозъчната кора (3). СаМКIV е и протеин фосфатази. Досега са
който се експресира независи- ядрен белтък и има ограничено открити две СаМ kinase kinases
мо в гладко мускулни клетки. тъканно разпределение, като е (СаМКК), фосфорилиращи и актиФункцията му е свързана със установена в Т-клетки, тимус, виращи СаМК, които показват
стабилизирането на нефосфо- костен мозък, надбъбречни жле- цитоплазмена и ядрена локализарилираните миозинови фила- зи, кожа, тестиси, яйчници и раз- ция. Високи нива от тези ензими
са установени в мозък, тестис
менти. Досега са установени лични региони на мозъка (4).
и далак, а в другите тъкани са
CaMКII
е
най-добре
характе7 транскриптни варианта,
доста по-слабо представени.
ризираната
СаМ
киназа.
Има
чекоито продуцират 7 изоформи
СаМККα и СаМККβ активират
тири
изоформи,
които
са
продуна киназата, както и 2 транСаМКI и IV in vitro. Малко данни
кти
на
различни
гени
α,
β,
γ
и
δ,
скрипта, кодиращи 2 изофорсъществуват за това как тази
и
в
резултат
на
алтернативен
ми на telokin.
трансдукционна система дейстсплайсинг
от
тези
гени
се
проCaMK III е известна още като
ва in vivo (6). За много субстрати
дуцират
24
полипептида.
Някои
Elongation factor-2 kinase. Тя
фосфорилира и инхибира еукари- от сплайс-полипептидите, про- на протеин кинази първичната
отния elongation factor 2 (EEF2). дуцирани от γ- и δ-гените, при- структура около мястото на
Тази киназа медиира сигнали, про- тежават специфична секвенция фосфорилиране е важно за раздуцирани в резултат от активи- NLS (nuclear localization sequence), познаването на субстратите
рането на клетъчни рецептори, насочваща ензима към ядрото, им. СаМККs изглежда разпознават
разположени на плазмената мем- където съответната киназа третичен структорен мотив на
брана, водещи до клетъчното участва в регулацията на тран- субстратите си поради това, че
делене. Участва и в регулацията скрипцията. Установено е, че във топлинна денатурация на СаМКI
на белтъчната синтеза. Актив- всеки клетъчен тип се експреси- и СаМКIV води до невъзможност
ността на CaMK III е увеличена в ра поне една от изоформите на за фосфорилирането им от СаМКК. Това се подкрепя и от факта,
много неоплазми, което я прави CaMКII (5).
че фосфорилираните участъци на
Протеиновото
фосфорилиратаргетна молекула за антитуСаМКI и IV не притежават сходна
не
е
основен
регулаторен
механиморни агенти.
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секвенция. СаМ ККα фосфорилира
и активира и протеин киназаРКВ (Аkt), която от своя страна фосфорилира апоптотичния
протеин BAD. Това улеснява взаимодействието на последния с
14-3-3 белтъка и предпазва клетките от апоптоза. СаМКК се
регулират чрез интрастерично
автоинхибиране и чрез свързване с Ca2+/СаМ. И двете СаМККα
и СаМККβ съдържат остатъци,
които биха могли да се фосфорилират от предхождащи, но неидентифицирани досега кинази.
СТРУКТУРА И РЕГУЛАЦИЯ НА
КИНАЗИТЕ
Основната структура на
СаМ киназите включва N-крайни киназни домени, последвани
от автоинхибиторни домени,
припокриващи
СаМ-свързващи
области. В случаите с РК и CaMK
II С-крайните домени са важни
за образуването на мултимери.
Ca2+/СаМ комплексът активира
и СаМК киназите, свързвайки се
към тях и отстранявайки автоинхибиторните им домени от
каталитичните джобове. Това
свързване създава и възможност
за фосфорилиране на CaMKI от
СаМКК на Тре 177. Фосфорилирането на CaMKI корелира с увеличена
ензимна активност от 25 до 50
пъти. От друга страна тази киназа е първият ензим, в който
фосфорилирането на активиращита бримка не е толкова важно
за индуцирането на киназната
активност. Вероятно този процес води до разширяване на субстратната му специфичност.
В тъкани, в които СаМККα и
СаМККβ не се експресират, СаМКI
може да се активира от субстрати, неизискващи предварително
фосфорилиране. Предполага се,
че тези субстрати са в състояние самостоятелно да индуцират необходимите конформационни промени, настъпващи и
при фосфорилирането на Тре177.
СаМККα, СаМККβ и СаМКI са цитоплазмени ензими (7).
Друга
мултифункционална
Ca2+/СаМ–зависима киназа е СаМКIV. Тя притежава много близка
доменна структура до тази на

СаМКI и подобно на нея се фосфорилира на Тhr 200 от двете СаМККs. За разлика обаче от СаМКI,
фосфорилирането генерира независеща от свързването с Ca2+/
СаМ активност. От друга страна свързването с СаМ комплекс се
последва от фосфорилиране на Тhr
от СаМКК, но и от интрамолекулно автофосфорилиране на Ser12 и
Ser13. Тези два остатъка не са отговорни за независимата от Ca2+/
СаМ активност. Активирането
на СаМКIV чрез фосфорилиране на
активиращата му бримка е транзиторно, като активността й се
връща към базалните си нива след
15 мин. Това бързо дезактивиране
на киназата настъпва най-вероятно в резултат на свързването
и с протеин фосфатаза 2А (РР2А).
Продължителното активиране на
ядрената СаМКIV най-вероятно
е необходимо за активирането
на транскрипцията чрез фосфорилиране на CREB и други транскрипционни фактори. СаМКIV е
с установена цитоплазмена и ядрена локализация. Фосфо-СаМКIV
може да бъде дефосфорилирана
от PP2A, но не от РР1. CaMKIV се
дефосфорилира и от Ca2+/CaM-зависимата протеин фосфатаза 2B
(calcineurin).
Активността на СаМКII, подобно на СаМКI и СаМКIV, се регулира също чрез свързването с
Ca2+/СаМ и чрез автоинхибиране. За разлика от тях СаМКII не
се активира чрез фосфорилиране
на активираща бримка, а чрез
автофосфорилиране в псевдосубстратен домен.
СУБСТРАТИ НА КАЛЦИЙ
/КАЛМОДУЛИН ЗАВИСИМИТЕ
ПРОТЕИН КИНАЗИ
СаМК I, II и IV имат много
близки детерминанти на субстратната специфичност, затова не е изненадващо, че понякога
фосфорилират еднакви протеини. Пример за такъв in vitro субстрат е CREB (c-AMP-response
element binding) белтъкът. CREB
е обиквитерен транскрипционен фактор, свързващ CRE (c-AMP
response element) ДНК секвенция,
чрез хомо- или хетеродимери с
близкородствени членове на се-

мейството. CREB получава името
си в резултат на това, че е прицелен за протеин киназа А (РКА).
РКА фосфорилира CREB на Сер 133,
което улеснява асоциирането на
транскрипционния коактиватор
CBP (CREB protein-binding protein).
Фосфо-CREB/CBP комплексът взаимодейства с множество базални транскрипционни протеини,
иницииращи РНК синтеза. Един
от първите генни промотори,
регулирани от CREB и CRE, е този
на c-fos (8).
СаМК I и IV могат да фосфорилират активиращия Ser133 на
CREB. Поради това че СаМК I е
цитоплазмен протеин, остава
въпросът дали тази активация е
директна или индиректна. СаМК
II също фосфорилира Сер 133,
но не индуцира CRE-медиирана
транскрипция. Това се дължи на
факта, че СаМК II фосфорилира и
Ser142 на CREB, което значително намалява in vitro свързващия
афинитет на CREB към CBP. Поради това, че СаМ киназите имат
противоположен ефект върху
генната експресия е възникнал
въпросът как Ca2+ може едновременно да стимулира и инхибира
CRE-медиираната транскрипция.
СаМК I и IV, от една страна,
могат да инхибират ядрената
транслокация на СаМК II чрез директно фосфорилиране на Ser332.
От друга страна, СаМК I и IV
имат по-ниска КСаМS от СаМК
II. В резултат на това СаМК I и
IV вероятно се активират in vivo
преди СаМК II. Така увеличеният вътреклетъчен Ca2+ може да
стимулира транскрипцията през
CREs и едновременно да инхибира
сигнала, който ще намали транскрипцията през него. Много
лаборатории предполагат участието на протеин фосфатази в
прекъсването на CRE-транскрипцията чрез дефосфорилиране
на CREB. Алтернативна вероятност е участието на фосфатази, дефосфорилиращи Ser332 на
СаМК II, водещо до транслокация
на киназата в ядрото и до инхибиране на транскрипцията.
Функцията на СаМК I е свързана с фосфорилирането на
synapsin на site 1 и CREB на Ser133.
В същото време много малко се
Медицина и Спорт
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Фиг. 2

Роля на CaMKII върху различни
функции на нервните клетки

знае за функцията на СаМК I in
vivo в клетки на бозайници. СаМК
I участва в прогресията на G1
фазата, последваща митогенната стимулация на тези клетки.
Тази хипотеза се подкрепя и от
съобщенията за това, че СаМК I
активността е силно зависима
от наличието на серум в панкреатични клетки. Поради това, че
много митогени, представени
в серума, увеличават вътреклетъчния Ca2+, изглежда вероятно
СаМК I да е активна само при
наличието на митогени. Активността й в последните години
се свързва и с регулацията на
процеси като: мРНК транслация,
цитоскелетна организация и с аксоналния растеж (7, 8).
СаМК II е най-изследваната
СаМ киназа, фосфорилираща различни субстрати, участващи в
регулация хомеостазата на клетките, метаболизма, контрола
на клетъчния цикъл, невротрансмитерното освобождаване и
нервната функция, свързана с
когнитивните и поведенчески
реакции, включително учене и
памет. Тя медиира важни компоненти на интегриновия сигнален
път, като контролира клетъчните функции, миграцията на съдовите гладкомускулни клетки и на
макрофагите, както и фагоцитозата - фиг. 2.
СаМК IV е включена в регулацията на транскрипцията на множество гени, включително IL-2,
членове на ранните гени като
c-fos, членове на семейството
на TNF като CD40L, FasL и TNFα,
20 
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невротрофина BDNF, BZLF1 гена
на Epstein-Barr вируса, участващ
в превключването на литичен
цикъл, orphan членове на суперсемейството на стероидните
рецептори като RORα и COUPTF. Въпреки това единственият
директен субстрат на СаМК IV,
участващ в транскрипцията, е
CREB и CREΜτ.
Съществуват доказателства
за взаимодействието между
CaM-киназите и другите сигнални пътища в клетката, в това
число PKA, протеин киназа B
(PKB) и митоген активираната
протеин киназна (MAPK) каскада.
Известно е, че CaM-киназната
каскада се повлиява негативно
от cAMP/PKA сигналния път. РКА
може да фосфорилира две места
в СаМКК, като по този начин я
инхибира (7). Трансфекцията на
РС12 клетки с конститутивно активни мутанти на киназата на
CaM-киназата и на CaM-киназа IV
води до активиране на MAPK. В
гладко-мускулни клетки от различен произход (заек, свиня и плъх)
CaM-киназа II е активатор на
MAPK и инхибирането на CaMкиназа II води до инхибиране и на
активността на MAPK.
Физиологичните функции на
членовете на СаМ-киназната
каскада вече 15 години предизвикват интереса на учените.
Бъдещи изследвания най-вероятно ще доведат до откриването
на нови членове, отговарящи за
други клетъчни функции. Това би
могло да доведе и до по-пълното
изясняване на вече известната

роля на СаМ-киназната каскада в
процесите на пролиферация, диференциация, апоптоза, нервна
и мускулна функция и още множество физиологични и патогенни
процеси.
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С ПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Методически аспекти
на тренировката за
профилактика на футболната
болест
Проф. Петър Бонов, доктор

РЕЗЮМЕ
В статията се разглеждат основните методически аспекти при профилактиката на т. нар. футболна болест. Разкрити са основните причини на
този феномен и са представени методите и средствата за профилактиката му в тренировъчния процес.

SUMMARY
Мethodical aspects of trainining process for prophylaxis of groin strain
The article concentrates on the main methodical aspects of the prophylaxis of the
groin strain. The main reasons for this phenomenon are revealed and the methods
and means for prophylaxis are presented.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футболна болест – профилактика, аддукторни мускули, стречинг.
KEY WORDS: groin strain- prophylaxis, muscle adductors, stretching.

Травматизмът е един от найсериозните проблеми на съвременния спорт. Рискът от получаване на травматични увреждания
съпътства спортния път на всеки
спортист от началото до края
на неговата спортно-състезателна кариера. Измеренията на този
риск са специфични при отделните видове спорт. Спортните
травми биват от най-различно
естество. За това и тяхната
класификация е много трудна и
разнобразна. Един от основните
фактори, възоснова на които се
разработват подобни класификации, са специфичните биомеханични особености на съответния
спорт. Така например при спортовете с циклична двигателна характеристика типичният травматизъм е много по-предвидим,
докато при тези с ациклична и
смесена характеристика те са
значително по-разнообразни. При
футбола като спорт с комплексна двигателна характеристика
травмите са от най-различно ес-

тество. Независимо от това според статистическите изследвания могат да се отдиференцират
някои особенно типични травми,
които съпътстват спортния път
на футболиста. Познаването на
тези травми и причините, които ги пораждат, позволяват да
се изгражда система за профилактика и намаляване на рисковете
за тяхното получаване. Едно от
най-разпространените травматични явления при футболисти
във всички възрастови етапи от
тяхното развитие е пубоаддукторният синдром, известен на
широката аудитория като футболна болест. Статистически
изследвания показват, че над 90%
от всички, които играят футбол
(дори и на махленско ниво) са имали или имат оплаквания от този
синдром. Съвсем явно е, че основната първопричина за този феномен са специфичните биомеханични особености при изпълнението
на основни двигателни действия
(удари, спиране и отнемане на

топката, рязка смяна на посоката
на движение при бягане с висока
скорост, изпълнение на шпагат и
т. н). Проявлението на синдрома
се влияе и от действието на следните постоянни фактори:
 Физиологичните качества
на мускулите от хълбочно-поясната област и бедрата (най-вече
тяхната еластичност) – повишеният тонус и твърдост на мускулатурата е присъща за повечето
футболисти. Това предполага специални грижи за подобряване на
гъвкавоста най-вече в динамичен
режим на мускулна работа.
 Нивото на техническото
майсторство – колкото то е на
по-високо ниво, толкова вероятността за травмиране е по-малка.
 Методическите
основи,
върху които се провежда тренировъчният процес.
Познаването на тези основни
фактори са базата за изграждане на ефективна система за профилактика.
Медицина и Спорт
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Тя включва комплексен подход, който се осъществява при
пълното взаимодействие между
треньор, кондиционен треньор,
физиотерапевт и лекар. Този екип
колективно работи за повишаване ефективноста на процеса на
профилактика съобразно индивидуалните компетенции на членовете си. Основната задача на
процеса се свежда до намаляване
и елиминиране от тренировката
на следните несъответствия при
провеждането на тренировъчния
процес:
 Неправилен подбор на упражнения в системата на изграждане на тренировъчния процес.
Във футболната тренировка съществуват две основни категории
упражнения – специфични и неспецифични. Специфичните упражнения основно моделират елементи
или завършени етюди от играта с
топка (удари, овладяване, водене,
отнемане на и т. н.). Неспецифичните са тези, при които няма пряк
контакт с топката или директна борба за нейното отенемане и
овладяване. Един от най-съществените проблеми е подборът на тези
упражнения при построяването
както на цялостния тренировъчен
процес, така и на конкретните
тренировъчни занимания. Обикновено неспецифичните тренировъчни упражнения доминират в
началните и заключителните фази
на тренировката. Докато специфичните преобладават в основните структури (специално-подготвителни мезо и микроцикли и
основни части на тренировъчното
занимание). Така например удари по
топката във вратата без предварителното преминаване през упражнения за гъвкавост и подаване
на къси и средни разстояния откриват обективна възможност за получаване на травми – конкретно на
футболна болест.
 Неправилна
последователност при подреждането на
упражненията в конкретното
тренировъчно занимание. Редуването на упражнения с топка и без топка е обосновано методически от посочената вече
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последователност.
Примерно:
изпълнението на скоростно-силови упражнения е ефективно и побезопасно относно възможноста
за получаване на травми, когато
е предшествано от циклични упражнения в аеробен режим, съчетани с упражнения за гъвкавост, и
т. н.
 Неадекватна
дозировка
на упражненията. Правилният
подбор и последователност при
изпълнението на упражнения обаче не е достатъчнo основание
за предпазване от травматични
увреждания, ако не са предвидени
точните количествени параметри на обема и интензивноста
на тези упражнения. Най-опасно
в случая е, когато се преминават
границите на индивидуалната толератност спрямо степените на
двигателна и физиологична умора.
Тогава се създават благоприятни
условия за разрушаване на стабилността на биомеханична целесъобразност на упражненията и възникват реални предпоставки за
получаване на травми.
 Несъобразяване с индивидуалните качества и възможности на състезателите. Като
колективен спорт във футбола
най-разпространената форма на
организация на тренировката е
колективната. При този подход
несъмнено едни състезатели се
натоварват повече съобразно
индивидуалните си възможности
от други. Следователно ефектът
от натоварването е различен.
Това неминуемо води до създаване
на потенциални възможности за
травмиране.
 Недостатъчно разнообразие на използваните упражнения.
С оглед автоматизирането на определени важни игрови умения и
качества в тренировката многократно се изпълняват едни и същи
упражнения, които независимо от
високата ефективност водят до
повишаване на риска от получаване на травми вследствие диференцираното натоварване на определени мускулни групи (в това
отношение особено деликатни са
мускулите по вътрешната част

на бедрата - привеждачи, отвеждачи). Прекаленото еднообразие
е фактор, който предизвиква и
емоционална умора, и досада, което не само намалява ефективноста, но и увеличава възможността
за травмиране.
 Неправилно възстановяване в тренировката и непосредствено след нея. Регулирането на
процесите на възстановяване в
хода на тренировката, непосредствено след нея и във времето
до следващата тренировка имат
особено отношение към повишаване ефекта на профилактиката
за намаляване на травматизма.
Например използването на стречинг упражнения като активна
почивка в паузите между две или
повече тежки натоварвания в
хода на тренировъчното занимание или прилагането на различни
физиотерапевтични техники в
периода между две занимания са
средства, доказали своята многостранна ефективност.
И така като обобщение на казаното дотук следва да подчертаем, че процесът на профилактика
на травмите, респективно на
футболната болест, се изгражда
върху основата на обоснована от
практиката система от редуване на неспецифични и специфични
упражнения и мероприятия, която се базира върху следните поважни принципи:
 Индивидуализация според
възраст, спортен стаж, квалификация. Профилактиката на
футболната болест е задача на
тренировката в многогодишното течение на подготовката
на футболиста. Нейното ефективно решение се обуславя в
най-голяма степен от целенасочено развитие на еластичността и силовата издръжливост
на основните мускулни групи в
детско-юношеска възраст. Това
преполага подбора на подходяшите за възраста упражнения и
точното определяне на техния
обем и интензивност във всеки
един момент на тренировъчния
процес. В хода на многогодишния тренировъчен процес вслед-

ствие биологичните закономерности на развитие на организма
и влиянието на комплексните
тренировъчни въздействия физиологичните качества на мускулната система се променят. Този
феномен задължително следва
да се отчита при планирането
и подбора на тренировъчните
средства и подходи. Съотношението между средствата за развитие на гъвкавоста и тези за силова издръжливост се променят.
Упражненията за гъвкавост все
повече изпълняват поддържаща
нивото функция, докато тези за
сила имат изграждащ характер.
 Постепенност при нарастване на величината и сложността на специфичните натоварвания. Този важен принцип в редица
случаи се подценява. Неговата роля
е изключителна, тъй като в голяма
степен определя ефективността
на тренировъчния процес във всеки етап от кариерата на футболиста. Неговото подценяване е една
от основните причини за появата
и развитието на футболната болест. С нарастването на спортното майсторство се увеличават възможностите за нарастване дела на
сложните от технико-тактическо
естество упражнения. Повишава
се и толерантността към функционалните проблеми на тренировъчните натоварвания.
 Разнообразие на тренировъчните натоварвания. Разнообразието при подбора на тренировъчните средства и методи
създава предпоставка за бърза и
добра адаптация на организма
към бързо сменящата се характеристика на мускулно напрежение в
условията на спортното състезание и тренировка, което е необходима предпоставка за намаляване
опасността от провокиране на
травми, респективно на футболната болест.
 Системност в прилагането
на специфичните натоварвания.
Този принцип за конкретния случай
(профилактиката на футболната
болест) предполага изграждането
на система от методи, средства
и тяхното планиране в рамките

Схема 1

на многогодишния тренировъчен
процес от деца до високвалифицирани състезатели.
Конкретната схема на този
процес изисква комбинираното
решаване на следните задачи:
 Подобряване
еластичността на хълбочно-поясната
мускулатура – това предполага
подбор на специфични упражнения от типа на т. нар. стречинг,
които се изпълняват систематично в различните части на
тренировъчното занимание (въвеждаща, основна и заключителна). Освен стреч упражненията
особено ефективни са така наречените препяствени упражнения,
взаимствани от подготовката
на препятствените бегачи от
леката атлетика, както и махови упражнения с долните крайници, изпълнени от най-различни изходни положения (стоеж, сед, лег
и т. н.) - схема 1.
 Подобряване скоростно-

силовите качества на долните
крайници и хълбочно-поясната
мускулатура. Това са различни
подскочни упражнения от типа
прадоставени на схема 1 и упражнения на препяствия от типа на
препятствените бягания.
 Подобряване
силовата
издръжливост на хълбочно-поясната мускулатура. Основно
упражнения с преодоляване тежестта на собственото тяло
или на външната среда (бягане
срещу наклон, изкачване на стълбички и т. н.) - схема 1.
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Съвременни аспекти на
кинезитерапията в острия
стадий на болните с инфаркт
на миокарда
Доц. д-р Румяна Бахчеванджиева

РЕЗЮМЕ
Представят се съвременните аспекти на кинезитерапията в острия
стадий на хоспитализация на болните с инфаркт на миокарда. Подчертава се, че ранната мобилизация на болните трябва да се осъществи,
без да се претоварва сърцето. Включват се пасивни, изометрични,
леки, ограничени активни движения и дихателни упражнения 2-3 пъти
дневно с обща продължителност на процедурите 10-15 минути. Постепенно се разширява двигателната активност на болния – поставя
се с помощ да седи в леглото, да сяда на стол, да ходи в стаята, да
се самообслужва, обучава се в изкачване и слизане по стълби. Непрекъснато се осъществява контрол върху сърдечносъдовата система.
Ако в хода на кинезитерапевтичната процедура се появят субективни
оплаквания, сигнали за шоково състояние, влошаване на електрокардиографските показатели, заниманията временно се прекратяват.

SUMMARY
Мodern aspects of kinesitherapy in keen stage of patients with infarct of
miocardis
There are represented the modern aspects of the kinesitherapy in keen stage of
hospitalization of patients with myocardial infarction. It is underlined, that the early
mobilization of the patients must be put into practice, without overworking the
heart. Passive, isometric, light limited active motion must be switching in 2-3 times
a day with total length of procedures 10-15 minutes. The moving activity of the
patients is extending gradual – putting with help to be seated in bad, to sit down
on chair, to walk in a room, to self-service, to get up and down stairs. Permanent
control is carry into effect on cardiovascular system. If during the progress of the
kinesitherapy procedure some subjective complaint, signals for shock condition,
worse getting of the electrocardiographic indicators come into view, occupation
must temporarily leave off.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, инфаркт на миокарда, остър стадий.
KEY WORDS: kinesitherapy, myocardial infarction, keen stage.

Инфарктът на миокарда е
най-тежката остра проява на
исхемичната болест на сърцето. Социално значимото заболяване не пощадява и спортистите. По време на състезания
спортистите са подложени на
стресово физическо и психическо натоварване. Продължителността и интензивността
на стресовото въздействие
влияят отрицателно върху сърдечносъдовата система. Различните видове наркотични
средства, прилагани като стимуланти, допинг, съставки в
препарати за засилване или потискане на апетита при спортистите, може да допринесат
за появата на инфаркт на мио-
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карда. Клиничните симптоми
на миокардния инфаркт, върху
които се изгражда правилна диагноза, са: стенокардия, която
не се влияе от нитроглицерин;
циркулаторен колапс с вегетативни прояви; динамични промени в електрокардиограмата;
повишена ферментативна активност на кръвта (СГОТ, КФК,
ЛДХ). Особено внимание заслужават ранните ритъмни нарушения и кардиогенният шок.
КИНЕЗИТЕРАПИЯ НА
ПРЕБОЛЕДУВАЛИ ОТ ИНФАРКТ
НА МИОКАРДА
Ки н е зи т е р а п евт ич н а т а
програма зависи от клинич-

ното състояние и фазата на
заболяването. Болните от инфаркт на миокарда могат да
бъдат разделени на три групи:
1. Болни с тежки усложнения – декомпенсация, кардиогенен шок, ритъмни нарушения.
2. Болни без усложнения.
3. Болни с късно установен
инфаркт на миокарда.
I етап (на хоспитализация).
Тя отговаря на острия период
на инфаркта, като включва
етапите на интензивна терапия, на задължителните болнични грижи и постепенното
раздвижване до степен болният да ходи по равно и да изкачва един-два етажа с бавен

темп. За неусложнените форми този етап продължава от
8 до 15 дни.
II етап (на конвалесценция).
През нея болният напуска болницата и се връща постепенно
към пълен обем на битова активност. Преболедувалите са в
състояние да се върнат отново
на работа до 12 седмици.
III етап (на поддържането). Продължава фактически
през останалия живот на лицето, възстановено след прекарания миокарден инфаркт.
С оглед лечебните и кинезитерапевтичните задачи и
определяне на дългосрочната
прогноза, болните могат да
бъдат разделени на следните
групи:
Лек и неусложнен инфаркт
на миокарда. След преминаване на първоначалната болка
липсват субективни (стенокардни) оплаквания и задух.
Сърдечната фреквенция и синусовият ритъм са нормални.
Нормална е и големината на
сърцето (при рентгенови изследвания). Чрез субективни,
обективни, клинични и рентгенологични критерии не се установява сърдечна недостатъчност.
При болни с лек, неусложнен миокарден инфаркт I-вата
фаза трае 8-15 дни.
Средно тежък инфаркт
на миокарда. Налице са: стенокардия или задух при усилия, постоянна синусова тахикардия или аритмия (с редки
единични камерни екстрасистоли), атрио-вентрикуларен
блок I степен, бедрен блок,
умерено увеличено сърце, сърдечна недостатъчност, която
е овладяна и се поддържа компенсирано състояние чрез кардиотонично или друго лечение.
Болните от тази група
се нуждаят от строго индивидуализиране на кинезитерапевтичните програми и
непосредствен надзор при провеждането им.
Тежък или усложнен ин-

фаркт на миокарда. Това са
болни с тежки стенокардии
и задух в покой, постоянна
сърдечна недостатъчност, с
трудно повлияване на застойната декомпенсация, изразена
кардиомегалия, атриовентрикуларен блок II или III степен,
рецидивиращи камерни тахикардии, получаване аневризма
на аортата, дисфункция на папиларен мускул с клапна инсуфиенция.
Такива болни изискват специални условия за лечение и
кинезитерапия, чрез които да
се достигне максималното възможно самообслужване.
КИНЕЗИТЕРАПИЯ В ОСТРИЯ
СТАДИЙ НА БОЛНИТЕ С
ИНФАРКТ НА МИОКАРДА
Ранното прилагане на кинезитерапевтичните мероприятия при болните с инфаркт
предотвратява вредните последици на обездвижването.
Продължителната имобилизация влияе отрицателно върху
сърдечносъдовите функции и
може да допринесе за поява на
сериозни усложнения. При имо-

билизацията има дефицит в
проприоцептивната аферентация, което предизвиква, от
една страна, нарушаване на
трофичната роля на централната нервна система и оттам
дистрофични изменения в миокарда, а от друга, увеличаване
на общото периферно съдово
съпротивление, което се отразява неблагоприятно върху
съкратителната функция на
сърдечния мускул. Освен това
хипокинезията при строгия постелен режим влошава и коронарното кръвообръщение.
В острата фаза на заболяването (фаза на хоспитализация)
задача на кинезитерапията е
ранна и постепенна мобилизация с оглед предотвратяване на
вредните последици на обездвижването и създаване на условия
за изпълнение на рехабилитационните мероприятия.
Ранната мобилизация на
болния трябва да се осъществи, без да се натоварва сърцето. Това се контролира чрез
основните хемодинамични показатели. По време на кинезитерапевтичната
процедура
те трябва да остават близки
Медицина и Спорт
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до стойностите в покой, т. е.
увеличаването на честотата
на сърдечната дейност да не е
повече от 20 удара в минута,
а повишаването на систоличното кръвно налягане да не е
повече от 20 mm Hg над изходните му стойности в покой.
ЕТАПИ НА МОБИЛИЗАЦИЯ
НА БОЛНИТЕ С ЛЕК И
СРЕДНОТЕЖЪК ИНФАРКТ
Основните етапи на мобилизацията на болни с лек
и среднотежък инфаркт са
следните:
 Начало на мобилизацията.
Правят се пасивни обръщания
настрани на болния в леглото
няколко пъти дневно и пасивни упражнения, изометрични и
леки ограничени активни движения в малките стави на долните и горните крайници (сгъване и разгъване), редуващи се
с упражнения за разхлабване
и леки дихателни упражнения
(1-2 мин). Продължителността
на заниманието е 5-10мин. Към
края на този етап болният се
оставя с помощ да заеме полуседнало положение в леглото.
Мобилизацията при болни с
лек инфаркт може да започне
след преминаване на шока или
в момента, когато позволява
клиничното им състояние.
 Горните упражненния се
повтарят 2-3 пъти дневно, а
общата продължителност на
процедурите е 10-15 мин. Освен
това болният активно променя положението си в леглото.
Поставя се с помощ да седи в
леглото.
 Болният изпълнява упражненията не само в легнало,
но и в седнало положение в леглото. Въвеждат се упражнения
за координация. В легнало положение (тилен лег) се изпълняват упражнения за долните
и горните крайници. С помощ
болният сяда на стол. Продължителността на процедурата
е 15-20 мин.
 Болният започва да ходи
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бавно около кревата, а след
това и в стаята. Въвеждат се
дихателни упражнения с диафрагмално дишане. Увеличава
се обемът на упражненията в
седнало положение. Продължителността на процедурата е
20-25 мин. Болният се обучава
на самообслужване.
 Въвеждат се и упражнения за крайниците от седнало
и изправено положение. Провеждат се упражнения и от
стоеж. Болният ходи по коридора, като постепенно увеличава разстоянието до 100 м
дневно. Продължителността
на процедурата е 25-30 мин.
 Постепенно се добавят
упражнения за трупа от седеж
и упражнения за крайниците
от стоеж. Болният се обучава
в изкачване и слизане по стълби до състояние, позволяващо
качването и слизането на един
етаж. При хубаво време болният се извежда навън, като се
правят леки разходки с постепенно увеличаващо се разстояние. Продължителността на
процедурата е 30-35 мин.
Непрекъснато се осъществява контрол върху сърдечносъдовата система. Когато в
хода на кинезитерапевтичната процедура се появят субективни оплаквания (отпадналост, задух, сърдечни болки),
сигнали за шоково състочние
(побледняване,
изпотяване,
спадане на кръвното налягане),
учестяване на пулса и повишаване на кръвното налягане над
допустимите посочени по-горе
граници, ритъмни смущения,
влошаване на електрокардиографските и други показатели
заниманията временно се прекратяват.
През последните години
има тенденция за съкращаване
на болничния престой на болните, прекарали инфаркт на
миокарда. Това повишава изискванията и отговорността в
острия стадий на лицата, ангажирани с кинезитерапията
при тези болни.
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Андрей Александров,
главен бизнес директор
на „Алианц България Живот” АД

С международната здравна застраховка
„Алианц Здраве Голд”
изборът е наш къде
по света да се лекуваме
- Г-н Александров, какви са параметрите на предлаганата от „Алианц
България Живот” международна здравна
застраховка „Алианц Здраве Голд”?
- Тази здравна застраховка е на нашия
пазар от ноември 2008 година. „Алианц
Здраве Голд” е създадена в партньорство
с “Алианц Световна Грижа” – Ирландия, и
този застрахователен продукт е уникален
за българския пазар - с него се покриват
болнично лечение, лекарства и консумативи, хирургически операции, трансплантации
на органи, лазерна корекция на зрение, усложнения при бременност, рехабилитация и
физиотерапия, хонорар на лекар, хирург и
анестезиолог и др. Българският пазар отдавна беше в очакване на такъв продукт,
защото има определен интерес от страна
на клиентите към подобна застраховка.
При възникване на застрахователно
събитие притежателите на полицата могат да се възползват от планово лечение
извън територията на България. Зоната на
покритието е целият свят без САЩ. Ако
например ви се наложи хирургическа намеса,
ваше е решението къде да бъде извършена – в Швейцария, Германия или Австрия.
“Алианц Здраве Голд” е с покритие и в България – лечението може да се осъществи
в най-елитни наши медицински заведения.
Продуктът е подходящ и за чужденци, които живеят и работят в България.
- Какви са лимитите на покритие на
този продукт?
- Застрахователните лимити варират

от 500 000 до 2 250 000 евро и са разпределени в четири програми: основна, класическа,
клубна и първокласна. Важно е да се знае, че
“Алианц Здраве Голд” не ограничава категорично покритието спрямо заболявания, настъпили преди началото на действието на
полицата. При сключването на застраховката се попълва здравен въпросник, в който
клиентите могат да изброят такива заболявания. След преценка от наша страна можем
съответно да решим, че въпреки настъпването на болестното състояние в предишен
период, при определени условия бихме могли
да покрием разходите за евентуално бъдещо
лечение. Това също прави продукта уникален,
защото в масовия случай застраховката се
сключва само за последващи, без да се покриват предхождащи началото на застраховката събития. Важно е да се отбележи,
че няма да се налага лекарски преглед, т. е.
декларацията ще бъде досатъчна, за да се
издаде полица. Друго интересно в продукта
е сравнително високата възраст, позволяваща да се сключва застраховката: основният
застрахован може да бъде на възраст между
18 и 69 години, а свързаните лица - от самото раждане.
В покритието на застраховката са
включени много тежки заболявания и дори
трансплантация на органи. Всички знаем
колко трудно хората набират средства за
някоя по-скъпа и сложна операция или лечение, докато при наличието на тази застраховка нещата могат да се решат по бърз и
адекватен начин.

- “Алианц Здраве Голд” се предлага
в сътрудничество с “Алианц Световна
Грижа” - Ирландия. Какви са параметрите на това сътрудничество?
- “Алианц Световна Грижа” е дружество на “Алианц”, което се занимава само с продажбата на здравни застраховки. Казваме, че “Алианц Здраве
Голд” е разработен съвместно, защото
той е презастрахован от ирландското
дружество и то участва активно при
гарантирането на плащанията на медицински заведения извън България. Партньорството ни позволява да покриваме
рискове с високи лимити. Застрахованият в “Алианц България Живот” получава
лична членска карта от “Алианц Световна Грижа”. В картата са записани найважните телефонни номера за връзки и
адреси от зоните на застрахователното покритие.
- “Алинц България Живот” е лидер
на животозастрахователния пазар у
нас. Как приключи шестмесечието на
тази трудна за финансовия пазар година за дружеството?
- Премийният ни приход за отминалото шестмесечие затвърждава лидерската позиция на “Алианц България
Живот” на пазара. Нашето дружество
беше отличено от Асоциацията на българските застрахователи, от фондация
“Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и от Висшето училище по застраховане с наградата “Застраховател на годината 2008”
в раздела животозастраховане. А само
преди няколко месеца авторитетното
британско списание “Euromoney” обяви
“Алианц” за най-добрия застраховател
в Централна и Източна Европа. Всичко
това ми дава основание да смятам, че
ще запазим лидерската си позиция и до
края на годината, и през следващата
година. Разполагаме с най-успешната животозастрахователна мрежа на пазара
и предлагаме най-богата и с най-големи
възможности продуктова гама.
Стратегията на “Алианц България” е
да бъде иновативна и клиентски ориентирана компания. Наши клиенти са повече
от един милион български граждани. Всичко това ни задължава непрекъснато да
предлагаме нови продукти и в известен
смисъл диктуваме правилата. Продукти
като “Алианц Здраве Голд” са красноречиво
доказателство.
Разговора води Благой Иванов
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Хранителните добавки на “Биогейм” ООД Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ
20 години лидер на Балканите
„БИОГЕЙМ“ ООД Е СЪЗДАДЕНА В НАЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ НА
МИНАЛИЯ ВЕК.
Фирмата много бързо става основен партньор на повечето български спортни федерации и отделни спортни клубове и заема основен
дял в производството на качествени хранителни добавки, необходими
за професионалния спорт. В момента „БИОГЕЙМ“ ООД е най-голямата
фирма за производство на хранителни добавки не само у нас, но и на Балканите. През последните години фирмата стана и основен партньор на
отбори и спортни федерации и в съседни страни. С добър пазарен дял в
няколко страни от ЕС и Азия, както и в съседните Турция, Сърбия и Черна
гора. “БИОГЕЙМ“ ООД непрестанно се стреми да открива нови пазари
и да допълва широкия спектър на своите продукти с нови разработки,
насочени към професионалния и аматьорския спорт. Към днешна дата в
производствената база на фирмата са разработени и се произвеждат
над 40 продукта, отговарящи на съвременните изисквания в бранша.
Фирмата произвежда и успешно реализира своите гейнери, протеинови концентрати, аминокиселинни продукти /капсулни и течни форми/,
витаминни, липотропни, антицелулитни и противовъзпалителни продукти. “БИОГЕЙМ“ предлага на своите клиенти и качествени изотонични
и дехидратиращи продукти, както и термогенетици и антиоксидантни
препарати.
GLUTAMINE MATRIX НА “БИОГЕЙМ” –
БИОЛОГИЧНА ГЛУТАМИНОВА МАТРИЦА
 Кое е основното активно вещество в продукта GLUTAMINE
MATRIX на “Биогейм”?
Глутамин - неесенциална аминокиселина, съдържаща се в най-големи количества в скелетните мускули и която се губи най-много от
организма по време на усилени физически натоварвания. Изследванията показват след интензивно мускулно натоварване, че нивото на
глутамин в тялото спада до 50%. Това е аминокиселината, присъстваща в най-голямо количество в плазмата на кръвта - 30-35%, и съдържаща около 20% водород в структурата си - основен преносител
на водород за мускулните клетки.
Глутаминът повишава секретирането на хормона на растежа
и играе важна роля в белтъчния метаболизъм. Има важна роля на
регулатор в процеса на гликогенезата. Образуването на глюкоза от
глутамин не е съпроводено от промени в двата основни гликорегулиращи хормона – инсулин и гликагон. Чрез този процес спомага до голяма степен за загубата на мазнини, без да се намали мускулната маса!
Отделянето на глутамин от мускулната тъкан повишава имунната
система, също така се подобрява и функцията на стомашно-чревния
тракт, повишава се производството на гликоген в бъбреците и се
засилва отделянето на амоняк.
Глутаминът ефективно изхвърля токсините по време на тренировъчния процес.
КОГА И КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ GLUTAMINE MATRIX НА “БИОГЕЙМ”?
Поради многобройните си анаболни и антикатаболни действия
глутаминът е незаменим и много ефективен при изграждането на
мускулна маса. Редовният прием на GLUTAMINE MATRIX на “Биогейм”
гарантира максимална усвояемост и бърз ефект при:
- възстановяването на мускулния гликоген (като се превръща
лесно в глюкоза, без да се повишава нивото на кръвната захар и на
инсулина); засилване синтезата на белтъчини; уголемяване на мускулните клетки; повишаване нивото на растежния хормон; задържане на
азота в мускулната тъкан.
CREATINE НА “БИОГЕЙМ”
 Кое е основното активно вещество в продукта CREATINE на
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“Биогейм”?
Креатинът се синтезира от аргинин и глицин в черния дроб, задстомашната жлеза и бъбреците. Също така креатинът се съдържа
в месото и рибата. Креатинаът за първи път бе представен като
потенциален ергогеник през 1993 г. във вид на креатин монохидрат.
Според съвременната теория креатиновите продукти подобряват действието на фосфокреатина (phosphocreatine - PCr) в клетките
на скелетните мускули. Счита се, че това благоприятно въздейства
на способността на мускулите при различните натоварвания. Големите количества фосфокреатин спомагат за по-бързото възстановяване на адинозин трифосфата АТФ (adenosine triphosphate - ATP), който
се явява доставчикът на енергия при краткотрайни натоварвания с
голяма интензивност - например спринт, подскоци и лифтинг.
 Кога и как да използваме CREATINE на “Биогейм”?
Основната функция на креатина е увеличаването на енергийния
резерв в мускулите, което води до повишаване на мускулната сила и
издръжливост и натрупване на мускулна маса.
“ISORAY“ - ИЗОТОНИЧЕН ПРОДУКТ НА “БИОГЕЙМ”
 Кои са основните активни вещества в продукта ISORAY на “Биогейм”?
1. Минерални соли на макро- и микроелементи - натриеви,
калциеви, калиеви, медни, цинкови и железни соли.
2. Енергийни източници - малтодекстрин и глюкоза монохидрат.
3. Витамини – от група В, С, Е и др.
4. Тонизиращ агент – кофеин.
 Кога и как да използваме ISORAY на “Биогейм”?
Най-голяма полза и нужда от употреба за възстановяване на
електролитния баланс безспорно в летния сезон и при тежки натоварвания. Продуктът предпазва от дехидратация, има освежаващ
ефект, колкото чаша добро кафе, набавят се ценни витамини и
минерали, загубени по време на тренировъчния процес.
PROESCULTAN GEL - МАСАЖЕН ГЕЛ С ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО
ДЕЙСТВИЕ НА “БИОГЕЙМ”
 Кои са основните активни вещества в продукта PROESCULTAN
GEL на “Биогейм”?
Биологично активните вещества, извлечени от Aesculus
hippocastanum, конски кестен, кумариновият гликозид ескулин и
тритерпеновият сапонин есцин са с доказани в народната медицина свойства. Ескулинът повишава резистентността на капилярите, резистентността на еритроцитите, стимулира антитромботичната активност на кръвния серум. Есцинът намалява
вискозитета на кръвта и така подпомага оттичането на венозната кръв. Това прави препарата приложим при заболявания с повишена съсирваемост - флебити, варикозни разширения на вените,
хемороиди и др. Есцинът потиска началния ексудативен стадий
на възпалението и има тонизиращо венозната стена действие.
Неколкократно се повишава противовъзпалителният му ефект
при прибавяне на природната флавоноидна сума на растението.
Вследствие действието му тромботичните маси се размекват
и постепенно изчезват.
КОГА И КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ PROESCULTAN GEL НА “БИОГЕЙМ”?
При невралгии, ревматизъм, варикозен симптокомплекс, хемороиди, тромбофлебит, статични отоци, противовъзпалително.
Прилага се локално върху кожата, като активните съставки дифузират в околните участъци на кожата и в мускулатурата под
мястото на прилагане.
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Д ОПИНГ

Допинг контрол в професионалния футбол
Първа част
Засиленият допинг контрол в съвременния футбол на всички нива (ФИФА,
УЕФА и национални първенства)
доказва загрижеността на институциите за чистотата във футбола. Това
задължава медицинските структури,
ангажирани с футбола, да провеждат
разяснителна дейност на състезателите. Международният стандарт,
въведен чрез Световния антидопингов
кодекс, е необходимо да бъде информационно достъпен за лекари, треньори и
професионални футболисти. Целта на
двете поредни публикации в списание “Медицина и спорт” е да бъдат
запознати заинтересованите лица с
правилата на футболните институции, считано от януари 2009 г. Те са
задължителни за всички футболисти
от професионалните и аматьорските
първенства.

ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ЗА ФУТБОЛИСТИ
Версия януари 2009 г.
1. Какво представлява Забранителният списък?
Забранителният списък е описание
на субстанциите, които са забранени
по всяко време (по време на състезания и извън състезания). Той ясно посочва веществата, които НИКОГА не
трябва да се използват. Субстанциите, които са забранени само по време
на състезания, са изброени след тях и
са отделно от тези, които са забранени по всяко време.
2. Каква е моята отговорност към
Забранителния списък?
Като състезател ваша лична отговорност е да гарантирате никаква
субстанция от Забранителния списък
да не попада във вашето тяло. Вие носите отговорност за всяка забранена
субстанция или нейни метаболити или
маркери, които са открити във вашите проби за лабораторно изследване.
3. Могат ли забранените субстанции да присъстват също в обикновени лекарства, които се използват масово?
Да. Определени лекарства за обща
употреба като болкоуспокояващи, за
простуда и настинка и др. съдържат
субстанции, които са от Забранителния списък. Съществуват например
също така продукти за третиране
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на косопад, които могат да съдържат
забранени субстанции или методи.
Обикновено лекарствата се разпространяват на пазара под различни
наименования в различните държави и
дори ако те имат еднакви наименования на марката, могат да се различават по своя състав с оглед спазването
на националното законодателство за
използване на определени субстанции.
В една държава даден продукт може
да е безопасен за използване от гледна
точка на антидопинга, докато в друга държава продукт, който се продава под същото наименование, може да
съдържа забранени вещества.
4. Могат ли забранените субстанции да присъстват също и в хранителните добавки?
Да. Резултатите от проведени
напоследък проучвания върху така наречените хранителни добавки, които
се използват от футболистите, показват, че много от тези продукти
са замърсени с анаболно-андрогенни
стероиди или от така наречените
прохормони или, с други думи, със забранени субстанции.
Това замърсяване не е очевидно
от информацията, която е дадена
върху опаковката или в придружаващата листовка!
Следователно няма смисъл да се
използват хранителни добавки, които почти сигурно не подобряват
представянето на спортиста, но
които водят до голяма опасност от
положителен допингов тест.
Играчи, които използват подобни
хранителни добавки, отговарят за
проверяването дали те са замърсени
със забранени субстанции. Много вероятно е в случай на положителен допингов тест играчът да получи дисциплинарни санкции.
5. Какво трябва да направя, ако съм
приел лекарство или хранителна
добавка?
Като се имат предвид дисциплинарните последствия, с които може
да се сблъскате в случай на нарушаване на антидопинговите правила, то
трябва да сте запознати със съдържанието на Забранителния списък и преди да използвате някакво лекарство
или хранителна добавка, трябва да
се консултирате с лекаря на отбора
или с националната антидопингова
организация, за да сте сигурни, че те
не съдържат някоя от забранените
субстанции.

6. Какво трябва да направя, ако
единственото лекарство за лекуване на моето състояние съдържа забранена субстанция?
Трябва да подаде искане за освобождаване за терапевтична употреба (ОТУ). За повече информация за ОТУ
и процеса за предоставяне на ОТУ виж
„ОТУ – въпроси и отговори за футболисти”.
Преди подаване на искане за ОТУ
трябва да се консултирате с лекаря
на отбора, за да обсъдите алтернативно лечение, което не включва използването на забранена субстанция
или метод. Ако съществува алтернативно лечение, то е много вероятно
искането на бъде отхвърлено и целият процес само ще забави вашето възстановяване.
7. Колко време е необходимо за лекарствата, за да бъдат отстранени от моето тяло?
Времето, което е необходимо
нечие тяло да се освободи от всички
следи от субстанцията, зависи от
естеството на субстанцията и поетото количество, индивидуалния
метаболизъм, метода на прилагане и
различни други фактори като например количеството консумирани течности, взаимодействието с други
съставни части в същото лекарство
или с други приети субстанции. По
принцип няма общо правило и забавянето може да варира от няколко
часа до няколко месеца. По-важното е, че ако вие сте също и обект
на тестване извън състезание, фактът, че няма да играете през следващите две седмици, не изключва
възможността да бъдете тествани
преди следващия ви мач.
8. Къде мога да намеря повече информация за Списъка на забранените субстанции?
Списъкът на забранените субстанции, прегледът на промените през
2009 г., както и списъкът на най-често задаваните въпроси може да се
разпечатат от страницата на УЕФА
в интернет на адрес www.uefa.com
(раздел антидопинг). Там има също информация и за ОТУ.
Такава информация може да намерите също и на страницата на Световната антидопингова агенция в интернет на адрес www.wada-ama.org.
Можете да се свържете също и с
вашата национална антидопингова
организация.

Медицина
МедицинаииСпорт
Спорт  31
7

Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИТЕ

Футбол и хранене
Пета част

В този брой се описват
препоръките на Международната консенсус конференция на FIFA F-MARC (MEDICAL
ASSESSMENT and RESEARCH
CENTRE), проведена през
септември 2005 г. в централата на ФИФА в Цюрих, по
отношение на хранителните
потребности и стратегии на
професионалните и полупрофесионалните състезатели.
Бележка на редактора
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
НА ЕЛИТНИТЕ ИГРАЧИ
Няма лесни мачове за елитните футболисти, чийто сезон включва предсезонни турнета, вътрешно първенство
и мачове за купата, както и
международни турнири. Всеки
мач се играе с високо темпо, с
отговарящите на това физически усилия. Клубът на играча
обикновено му осигурява подкрепа и съвети, но повечето
храни се консумират извън
клуба, така че играчите трябва да се отнасят отговорно
спрямо хранителната си програма.
ТРЕНИРОВЪЧНИ СЕСИИ
Тренировъчната програма,
изискваща високо ниво на издръжливост, включва 1-2 тренировки дневно. Неадекватното консумиране на енергия
води до отпадналост, неефективно трениране и риск от
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контузии. Традиционно много
играчи се фокусират върху зареждането с енергия в деня
преди мач или върху яденето
непосредствено преди него.
Все пак дневните потребности за тренировка се постигат най-добре при постоянен,
всекидневен стремеж за адекватно приемане на енергия.
СЪСТЕЗАТЕЛНИ СЕСИИ
Срещите могат да бъдат
веднъж седмично (в първенствата) или, както е при
турнирите, през няколко дни.
Възстановяването трябва да
е съобразено с графика на срещите. Елитният, професионален футболист има високи състезателни изисквания заради
мачовете, които не са част
от графика на лигата, като
тези за купата на страната,
за националния отбор при приятелски или квалификационни
срещи.
Умората е свързана главно
с намаляващото ниво на гликоген в прогреса на играта.
Консумирането на въглехидрати по време на мач може да
забави ефективно умората и
въпреки че природата на играта затруднява приемането на
въглехидрати по време на мач,
това не е невъзможно. Найтрудно е положението при
централните полузащитници,
тъй като те са най-отдалечени от краищата на игралното
поле.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И
ХРАНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ
Много спортни отбори
имат голям контингент млади играчи, които така да се
каже идват „свежи от вкъщи”.
Добра стратегия е да се организират класове за готвене и
пазаруване за младите играчи,
за да им се помогне да развият домакински качества и да
добият знания за храните, които ще им позволят да достигнат пълния си потенциал
като играчи. Играчи, които се
грижат сами за себе си за първи път, могат да се окажат
затруднени от съчетаването
на клубните си ангажименти с
работа/училище. Много книги
с рецепти за спортисти предлагат бързи и полезни идеи
за хранене, пригодени за специфичните потребности на
спортистите.
Храненията преди дадена
среща представляват добра
възможност отборът да се
храни заедно, което осигурява окончателната хранителна
подготовка, както и възможност за повишаване морала и
обсъждане на окончателната
тактика. В оградения текст
по-долу са представени идеи
за храненията преди среща,
като най-добре е да се организира бюфет така, че всеки
един от членовете на отбора
да може да задоволи своите
индивидуални потребности и

предпочитания.
Също така по време на срещи много полезен е индивидуалният подход към течностите и потребностите от
„гориво”. Следенето на баланса на течности по време на
тренировъчни или реални срещи може да помогне на играчите по-добре да адаптират
своите питейни навици към
индивидуалните си потребности. Действащите футболни
правила налагат някои ограничения по отношение употребата на течности или спортни храни по време на срещи.
Играчите може да се наложи
да използват творчески подход, за да задоволят потребностите си от презареждане
и възстановяване на баланса
от течности.
Възстановяването
след
срещи или тренировки представлява друга добра възможност за хранене на отбора.
Много професионални футболни клубове са инвестирали
в организирани столови или
кафета, където след тренировка се предлагат менюта
или закуски за играчите. Това
не само предлага на играчите непосредствен достъп
до хранителни вещества с
цел възстановяване, но също
така служи като учебно послание за важността на храненето в процеса на възстановяване. Осигуряването след
срещите на закуски и леки
менюта, съдържащи необходимите количества въглехидрати, протеини и течности, ще помогне на играчите
да се възстановят ефективно, докато празнуват или
оплакват резултата от срещата. Често пъти алкохолът представлява значителен елемент от дейностите
след срещата, но неговата
употреба не трябва да бъде
насърчавана, освен ако не е
умерена и едва след като бъдат изпълнени хранителните цели.

ИДЕИ ЗА МЕНЮТА ПРЕДИ СРЕЩА,
СЪДЪРЖАЩИ ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ*
Менюта за закуска
 Зърнени храни и мляко, пресни или консервирани плодове
 Препечени филийки и конфитюр/мед
 Палачинки и сироп
 Плодово кисело мляко
 Печен боб или спагети от консерва, поставени върху препечена филийка
 Течни добавки или плодови шейкове
 Плодови сокове или спортни напитки
Менюта за обяд и вечеря
 Блюда с ориз – ризото, пържен ориз, паеля
 Макаронени изделия и лек сос
 Хляб, включително кифли и сандвичи
 Плодове и плодови десерти
 Оризов пудинг
(* Менютата с ниско съдържание на мазнини и растителни влакна могат
да помогнат за понижаването на риска от стомашно-чревни проблеми
при спортистите, които са податливи към подобен род заболявания.)
ЗАКУСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ТРЕНИРОВКИ ИЛИ СРЕЩИ
Всеки един от вариантите осигурява 50 г въглехидрати
и ценно количество протеини и други хранителни елементи
 250-350 мл плодов шейк или течна храна
 60 г (1-2 чаши) зърнена храна за закуска+мляко+1 плод
 200-грамова картонена опаковка с кисело мляко+зърнен шоколадче/шоколадче за закуска
 1 сандвич месо/сирене и сандвичи със салата или кифла+250 мл плодов сок
 150 г дебела хрупкава пица – месо без мазнина, гарнитура от зеленчуци и
малко сирене
 60 г спортни шоколадчета+250 мл спортни напитки

СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
НА ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ИГРАЧИ
Амбицията на повечето
млади полупрофесионални играчи е да станат професионалисти. Повечето отбори на това
равнище включват комбинация
от по-възрастни играчи, които
са играли на по-високо равнище,
както и млади играчи, които
искат да се издигнат. Това съчетание от младежка амбиция
и опит предлага на отборите
уникални възможности и предизвикателства.
В рамките на отбора може да
има различни подходи към тренировките в зависимост от изискванията на другите професии,

които упражняват играчите,
и индивидуалната нагласа към
тренировките за поддържане на
физическата форма. Опитните
играчи с доказани способности
могат да не бъдат в състояние
или да не смятат за необходимо
да тренират толкова усърдно,
колкото младите състезатели.
Всяка стратегия за хранене на
отбора трябва да отчита тези
индивидуални различия, както и
индивидуалните предпочитания
на различните играчи към храните.
ТРЕНИРОВЪЧНИ СЕСИИ
Обикновено полупрофесионалните играчи трябва да
балансират между две противостоящи си задължения: тяхМедицина и Спорт
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ната работа/кариера и футболния отбор. Трябва да бъде
избрана гъвкава програма,
така че играчите да могат
компетентно да се справят
и с двете задължения. Всеки
от тях притежава собствени
ежедневни нужди, график с пътуванията и времеви изисквания, които понякога могат да
си противоречат.
Изискванията към тренировките (интензивност, продължителност и честота) е
по-вероятно да се различават
от тези при професионалните футболисти. Времето за
тренировка най-често е след
края на работния ден, което
означава, че преди тренировка играчите са прекарали цял
ден, вършейки нещо друго.
Времевите ограничения на
двете професии предлагат
ограничени възможности за
адекватно хранене.

СТРАТЕГИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПЛАНИРАНЕТО НА СЕДМИЧНИ МЕНЮТА
 Планирайте седмичното меню в съответствие със срещите и тренировъчните сесии. Обърнете внимание на дните, в които планът за хранене
трябва да бъде променен, за да съответства на тази състезателна програма.
 Използвайте дни с минимални или никакви футболни ангажименти, за да
ги поставите на върха на програмата за хранене. Пазарувайте и гответе
преди мероприятията. Замразявайте единичните порции за хранене на
работа преди срещи или за бързи хранения след тренировки/срещи.
 Ако живеете в общежитие, действайте като отбор, за да разпределите
тези задачи.
 Ако срещате затруднения, обмислете възможността да потърсите съвет от експерт в храненето или планирането на времето.
поради по-ниското равнище
на физическа форма, по-малки
изисквания към тренировките
и други причини. Въпреки това
играчите трябва да направят
всичко възможно, за да гарантират, че могат да се състезават на равнището, на което
искат.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И
ХРАНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ

СЪСТЕЗАТЕЛНИ СЕСИИ
Полупрофесионалните отбори се различават съществено
според
подкрепата,
която оказват на своите играчи. Някои отбори могат да
предлагат подкрепа на високо равнище, докато други да
предлагат малко помощ. Всеки играч трябва да поеме отговорността за своето меню,
за да се гарантира, че то ще
бъде готово за състезанието.
По-принцип полупрофесионалните клубове използват
фиксирана програма на срещите, най-често една среща
веднъж седмично. По-вероятно е количеството турнирни
срещи да бъде по-малко, отколкото при професионалистите. Не е необичайно полупрофесионалните играчи да имат
мачове някоя вечер в средата
на седмицата след края на обичайния работен ден.
Като цяло срещите се играят при по-ниска скорост
и обемът работа е по-малък
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Малко вероятно е полупрофесионалните играчи да разполагат с диетичните консултации, които получават
професионалистите, и затова
трябва сами да вземат решения относно закупуването,
подготовката, избора и планирането. Това допълнително
се усложнява от опита да се
балансират изискванията към
диетата с предизвикателствата на работата/тренировките/срещите. Тези играчи
често пъти трябва да търсят
информация, за да се запознаят
сами с подробности относно
спортните диети. Полупрофесионалните играчи могат да
следват съветите за хранене,
предвидени за професионалистите.
Менюто преди среща в средата на седмицата трябва да
бъде консумирано по време на
работния ден на полупрофесионалните играчи, като моментът за консумация може
невинаги да съвпада с обичай-

ното време за обяд. За срещите през почивните дни могат
да се използват препоръките
за планиране и избор, които
се прилагат от професионалистите, като се има предвид,
че изискванията на основната
работа не са определящи.
Играчите имат и потребност от течности, затова
трябва да следват препоръките да професионалистите по
отношение на планирането,
вида и количеството за попълване на запасите. Всички играчи трябва да положат усилия
да минимизират загубата на
течности до 2% от своето
тегло.
Графикът на срещите и
тренировките на това равнище вероятно не е толкова
натоварен като при професионалистите, което означава,
че играчите разполагат с повече време, за да възстановят
изразходваното
съдържание
гликоген в техните мускули.
Мускулите са най-възприемчиви към възстановяване на гликогена непосредствено след
упражнения. Затова и играчите трябва да се стараят да
погълнат малко въглехидрати
след срещата, като следват
опциите, предвидени за професионалистите. Трябва да се
избягва консумацията на алкохол след срещата, това може
да се отрази на възстановяването на баланса от течности
и избора на храна.
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Здраве и върхова спортна
форма чрез принципно
нов вид хранителни шейкове
Д-р Димитър Пашкулев

РЕЗЮМЕ
В материала се предлагат принципи и конкретни рецептури за
приготвяне на течни и полутечни комплексни форми с максимално
висока биологична стойност. Те включват пресни и изсушени храни, подправки, разнооразни хранителни добавки - билкови екстракти, витамини, минерали, аминокиселини, антиоксиданти и други.
Компетентното им съчетаване в шейкове с висока усвояемост
позволява да се постигнат по-високи резултати с по-малки количества от отделните суровини, както и да бъдат избегнати дисбалансите, характерни за едностранчивите менюта и много от
спортновъзстановителните формули.

SUMMARY
Wellness and peak athletic performance through new kind of nutritious shakes
This article offers principles and specific recipes for preparing liquid and
semi-liquid complexes with optimal biological value, containing dry food
products, spices and various nutritional supplements such as herbal
extracts, vitamins, minerals, amino acids, anti-oxidants, etc. A competent
blending of such compounds into easily-digestible shakes brings
about better performance results through the use of smaller quantity
of compounds as well as to the avoidance of nutritional misbalance
characteristic of many one-sided menus and restorative nutritious
formulas for athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: натурални шейкове, билкови и плодови екстрати, здраве и спортна форма
KEY WORDS: nutritional shakes, herbal and fruit extracts, wellness and athletic performance

ЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕЯТА
Преди близо 20 години участвах
в един от прохождащите вестници
по природна медицина. Голям интерес предизвика един конкурс, в който
питахме читателите: „Според вас
коя храна е най-добрата за човека?”
И сещате ли се на кого присъдихме
първата награда? На отговорилия
само с една дума: „Усвоената!”
С течение на годините натрупах значителни знания и опит в диетологията, фитотерапията, апитерапията, минералотерапията,
хомеопатията и други природолечебни наукоизкуства. Това, което
ме връщаше най-редовно към горния извод, е непрекъснатото увеличаване по количество и тежест
именно на състоянията с лошо усвояване на поетите хранителни
съставки. И тук не става въпрос
36 

Медицина и Спорт

само за баналните (но и актуални)
случаи на възрастни хора с липсващи зъби и/или трайно увредено
храносмилане. Защото и младите
хора, подвластни на неподходящото отглеждане и натиска на макдоналдската пубертетна култура,
не закъсняват да проявят подобни признаци. Докато прясното и
разнообразно хранене, извършено
при спокойна обстановка и с педантично сдъвкване на твърдите
продукти, осигурява нужното на
организма, яденето на непълноценни продукти, и то „на крак”, води
рано или късно до срив на системата.
Има и нещо друго. Удивително
много са патологиите извън храносмилателната тръба, които
се дължат главно или отчасти на
лошото хранене и усвояване: проблеми с черния дроб и бъбреците,
анемии, алергии, нервна слабост и

раздразнителност, затлъстяване
и измършавяване, диабет, сърдечносъдови, ставни и редица други
заболявания. Освен това повишените изисквания на съвременния
живот, особено при спортисти и
хора с отговорни професии, налагат по-прецизна преценка относно
възможни изявени или латентни
недоимъци на важни компоненти
от менюто - дори и при хора с иначе добро храносмилане.
В съгласие с тези си познания и
наблюдения, аз често препоръчвах
сокове, супи, каши и други лесно усвоими храни и давах предимство
на течните и мехлемообразни форми при фитотерапевтичните си
разработки. Но тъй като хората
(от които не изключвам и себе си)
все по-трудно намираха време за
многобройни приеми на различни
полезни съставки, напоследък започнах да правя и препоръчвам шей-

За спортни травми и ревматична болка
За спортни травми и ревматична болка

Ibutop Gel
Локализира болката и бързо и
в дълбочина я облекчава.

Чрез неговата уникална директна
формула за болката с доказан клиничен ефект Ibutop gel прониква
бързо в кожата и действа активно в дълбочина на тъканите.

100 грама Ibutop gel съдържат 5 гр. Ibuprofen
Индикации: Локално и подпомагащо лечение на остеоартроза, ревматизъм, лумбаго, ишиас, плексити, радикулити, бурсити, тендовагинити, миалгия; спортни
травми-контузии, мускулни и сухожилни разтежения,
ставни навяхвания и изкълчвания.
Приложение: Нанесете достатъчно количество от
гела върху болезненото място,3 до 5 пъти дневно.

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост
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ковете, като комплексни форми,
които дават възможност с единдва приема да бъдат поемани голям брой лесно усвоими хранителни
и лекуващи компоненти.
ЩО Е ТО ЗДРАВОСЛОВЕН ШЕЙК
И ИМА ЛИ „ПОЧВА” У НАС?
Оптималните (в смисъл на здравословни) шейкове са умерено концентрирани течни или полутечни
хранителни смеси с балансиран състав, предназначени за дълготраен
прием с цел лечение, профилактика и
повишаване на работоспособността.
 Здравословен състав. За
разлика от просто вкусните шейкове с подръчни сладости и често
добавка на алкохол, оптималните
шейкове съдържат главно пресни
или щадящо обработени плодове,
зеленчуци, ядки, кълнове, подправки, билки и билкови екстракти, витамини, минерали, пребиотици и
други специално подбрани добавки,
както и възможно най-чиста вода.
 Умерена концентрация. Водното съдържание на готовия шейк
в повечето случаи е към 80% (както е приблизително средно аритметичното такова при повечето
природни храни), а калорийността
му – към 1-1,2 килокалории на милилитър (300-360 ккал за 1 стандартна доза шейк от 300 мл). Значително по-концентираните храни са и
далеч по-трудно смилаеми, ако не
се придружават от свежи висоководни продукти; от друга страна
много разредените течности се
усвояват по-слабо, тъй като потрудно се достига необходимата
концентрация при обработката
им от храносмилателните ни сокове.
 Течна или полутечна консистенция. Сега на пазара има
сравнително достъпни в ценово
отношение шейкъри и пасатори.
Най-добри са с голяма стъклена
кана, която позволява ползване и на
горещи течности, както и може да
се употребява за приготвяне едновременно на няколко дози (едната
доза, както се приема тук, е средно
по около 300 мл, или голяма чаша на
човек, самостоятелно или поне 1015 мин преди друго хранене). В зависимост от вида на продуктите и
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дозите им, човек може да пие бавно
или да дъвче смления продукт. Не
се препоръчва пиене на екс, това си
остават богати на „съзвездия” от
съставки храни и затова изискват
повече време за обработка и в устната кухина.
 Балансираност.
Докато
много от соковете съдържат едностранчиво повече захари и така
нарушават въглехидратния баланс
при хора със съответни предразположения, при оптималните шейкове основните обемообразуващи
храни се балансират от зелени
подправки, ядки, кълнове, витамини, минерали и билкови съставки,
които изглаждат този проблем.
Същото е, когато се опасяваме от
трудната смилаемост на някои от
храните или от страничните ефекти на определени лютиви, кисели,
горчиви и т. н. съставки, на аминокиселинните или други добавки.
В общата маса те не само стават
по-приемливи на вкус, но и се оптимизират по действие.
 Системно прилагане. Докато немалко средства, включително
от природния арсенал, е разумно да
се употребяват за определени периоди, след което да следва почивка, правилно композираните шейкове могат спокойно да се ползват
без прекъсване, като, разбира се,
съставът им донякъде се променя
според сезонните наличности на
продукти и актуалното състояние
на ползващите ги хора.
 Комплексен и индивидуален
подход. Чрез немного трудни съобразявания и на невисоки цени средноинтелигентният човек може да
си осигури по-висок здравен статус, като редовно (веднъж или два
пъти на ден) употребява преценен
от него (ако се е занимавал с подобни методи) или от специалиста
състав. Необходимо е да се вземат
предвид общите и типологичните
особености на организма, както и
конкретните заболявания. При сеориозни здравни проблеми, както
и при отговорни активни и възстановителни спортни програми
индивидуалната програма е найдобре да се съставя под специализирано ръководство. Важно е също
да се помни, че шейковете много
помагат за цялостното хранене и
пълноценен живот, но не отменят

необходимостта от съобразяване
със здравните принципи в оставащата част от дневното меню и
при работата и почивката, физическата активност, личната и обществената хигиена, включително
и психохигиената. Ако те не са на
ниво, шейковете могат само да намалят вредата от несъобразния начин на живот. Но пък ако в основни
линии той е вече на ниво, резултатът ще бъде мощно „ъпгрейдване”
на всички равнища.
ТЕХНОЛОГИЯ И НАЙ-ЧЕСТО
ИЗПОЛЗВАНИ СЪСТАВКИ
Макар че е възможно да получим
шейк чрез настъргване, счукване,
смилане в кафемелачка на твърдите цели компоненти, с последващо
прибавяне и разбъркване на течните и прахообразните форми, това
е относително трудно и времеемко. Съвременните шейкъри (блендери) са способни да мелят едновременно всички тези съставки, като,
разбира се, спазваме инструкциите
за употреба на съответния производител (обикновено е добре все
пак да не се слагат съвсем едри и
заедно с това много твърди съставки).
Ако желаем готовата форма да
е по-течна и лесносмилаема, прибавяме повече течности и храни
с високо водно съдържание; можем
да отстраним по-трудносмилаеми
части като кори и люспи, плодни
кутийки или дори целулозната част
на твърдите зеленчуци (т. е. да ги
направим на сок и именно с него да
смесим по-лесносмилаемите твърди съставки). И обратното, при
желание да поемем повече фибри,
споменатите компоненти си остават в техния първичен вид. Сухите плодове, ядките, семената и
цветният прашец е добре предварително да се накиснат за няколко
часа или през нощта, докато ароматните подправки е по-добре да
се прибавят на момента, тъй като
престоят им след смилане води до
загуба на вкусови и целебни качества.
Много важно е качеството на
продуктите – макар че не бива да
се отказваме от шейкове, които
са на възможното оптимално равнище за нас, ако нямаме възмож-

ност да се храним преобладаващо
екологично, все пак именно това е
за предпочитане. Има и добавки,
които намаляват страничните
ефекти на немного качествените
продукти - и тези компоненти задължително се включват в такъв
вид смеси.
Според досегашните ми проучвания над 100 компонента могат
да са особено значими за повечето
хора – някои са (почти) за редовна
употреба, други е добре се редуват
според сезоните и индивидуалното
здравно състояние. Съществува и
богат асортимент от заместители на основните продукти – нещо,
с което далеч не всяка диета и изобщо здравна система може да се
похвали.
Тук привеждам само кратък
обзор на някои от тези най-важни
продукти (други са включени към
примерите по-нататък):
 Плодове. У нас ябълките са
целогодишно достъпни, а например
кайсиите могат да се накиснат сушени; лимоните и грейпфрутите
съдействат за усвояването на минералите; ананасите и кивито са
богати на активни протеолитични ензими и т.н.
 Зеленчуци. Краставиците
и суровите тиквички също съдържат ензими, а и действат мощно
отводняващо. (Да се обелват, ако
не са гарантирано екологични.)
Червеното цвекло и броколито съдържат активни имунорегулиращи
и противотуморни съставки. Възможно е една част да е на пресен
сок, а друга – като сварен на пара
или опечен без мазнина продукт.
Листните зеленчуци са много важен източник на минерали и на витамини (особено на ключовата за
кръвта, нервите и съдовете фолиева киселина).
 Ядки и семена. Освен незаменими белтъци и мастни киселини, те съдържат и повечето
необходими соли и витамини - при
положение че се консумират в сурово състояние.
 Цветен прашец – пчелен
или отделно събиран (може и зедно със самите цветове, пресни или
сушени, например от бор, бъз, акация, роза, глухарче). С рекордно съдържание на аминокиселини, вита-

мини, минерали и антиоксиданти.
Монобилковите цветове добавят
и съответното си фитотерапевтично въздействие, при това ненамалено от преработки като варене или таблетиране.
 Кълнове – от житни, бобови, слънчогледови и други семена.
Богати на нативни белтъчини и
с повече витамини от В-група, естествен вит. Е и т. н. Освен това
ензимите в тях разграждат сложните биомолекули до по-усвоими,
така че те да дават много, много
повече енергия.
 Билкови подправки – макар
много наши подправки да имат
редица полезни действия, не бива
да се подценяват плюсовете и на
вносните. По-специално куркумата
и джинджифилът са с широк антиоксидантен и противотуморен
спектър, засилват имунната система, пречистват кръвоносните
съдове и дихателните пътища, подобряват храносмилането.
 Витамини. Ако вит. С е от
естествен източник, той има добро самостоятелно действие. Ако
обаче е синтезиран, необходимо е
да се съчетае с биофлавоноиди и с
други съдържащи се в шейковете
ингредиенти, при което се получава забележимо усилване на действието върху имунитета и съдовете.
Допълнително намалява вредата
от нитратите и се свързва с някои
минерали от шейка в още по-полезната им органично свързана форма.
Що се касае до другите витамини,
В-комплекс е необходим главно за
възстановяване при извънредни натоварвания или дълго продължило
хранене с рафинирани продукти.
Мастно разтворимите витамини
обаче се набавят добре от разнообразното меню, а за страничните ефекти от предозирането им
като добавки има немалко данни.
 Минерали. Най-често препоръчвам да се включва магнезий
- като хлорид или органична сол.
Могат да се ползват и готови
продукти, най-добре течни (напр.
„Супермагнезий”). Той пречиства
от различни отрови, енергизира,
релаксира от стреса, подобрява
проходимостта на кръвоносните
съдове и др.
 Белтъчни концентрати и
аминокиселини. Препоръчвам ги в

значително по-ниски дози, отколкото обикновено се дават на спортистите (аргументът е, че съчетаването им с цялостни продукти
води до повишаване на тяхното
действие).
 Растителен глицерин или
плодов петмез. Глицеринът е подсладител от естествен източник,
омекотява гърлото, храносмилателния канал и общото действие
на шейка, действа леко слабително
и отводняващо. Петмезът е несправедливо подценяван натурален
подсладител, по-евтин от също
възможните меласа, кленов и дървесен сироп. Медът е също полезен,
но само ако е истински и при липса
на съответна алергия.
 Чиста вода – дестилирана
или изворна, възможно най-ниско
минерализирана (може и филтрирана чешмяна). Преварената чешмяна или минерална вода, ако е високоминерализирана (най-вече с много
флуор или натрий) или е замърсена
с тежки метали, не е достатъчно
подходяща, макар че обеззаразяването и дехлорирането при нея са
определени плюсове. Размразената
вода пък се отличава с оптимална
структура на молекулата си и оттам – с по-цялостно биологично
въздействие.
ПРИМЕРИ
Тук привеждам пет нетрудно
изпълними рецепти (при по-добро
снабдяване с посочените и други
компоненти достъпността и разнообразието на възможностите
биха се увеличили в геометрична
прогресия). Дозите са приблизителни и могат индивидуално да
варират значително. Приемайте
поне по една-една и половина доза
на ден, за по-силен ефект може да
се приемат 2-3 шейка, еднакви или
различни според нуждите на случая
и възможностите ви. Те могат да
се разпределят сутрин и вечер съобразно действието им по отношение на денонощните биоритми.
1. СУТРЕШЕН ШЕЙК ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МНОГОСТРАННО ДОБРА
ФОРМА (само леко тонизиращ,
подходящ за редовна употреба):
 Ябълки или кайсии – ябълкаМедицина и Спорт
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та - 50 г със семките или половин
чаша едро нарязана, кайсиите пак
толкова пресни или към 3 пъти помалко сушени, накиснати от вечерта в малко вода.
 Ананас или киви – 50 г или
половин чаша едро нарязани.
 Цветен прашец (пчелен или
събиран) – 5 г или пълна ч. л.
 Макадамия или тиквено
семе – 15 г или пълна с. л. в полусчукано състояние, при нужда могат
да се заменят с бадеми, орехи, суров белен слънчоглед или други сурови ядки или семена.
 Суроватъчен или растителен протеин с повишена усвояемост – 5 г или пълна ч. л.
 Чист петмез, дървесен сироп или пчелен мед – 7-8 г или пълна
ч. л.
 Канела на прах – 0,5 г или
към четвърт ч. л. (регулира храносмилането и усвояването на захарите, действа противомикробно;
подобрява вкусовите качества на
шейка).
 Витамин С – 500 мг.
 Чиста вода (най-добре също
и размразена) – до 300 мл за една
средна доза.
2. СИЛНО ТОНИЗИРАЩ ШЕЙК
(една до две дози сутрин и/или на
обяд са подходящи с оглед редуциране на солидните, трудно смилаеми хранителни порции, както и
за намаляване необходимостта от
допълнителни тонизиращи добавки при спортисти и хора с много
натоварено всекидневие; за другите може да играе и ролята на натурален сексуален стимулант:
 Аспержи или прясно попарена коприва (само листата и младите връхчета) – 30-50 г.
 Избрани кълнове (житни, бобови, киноа, слънчоглед, семена от
броколи или алабаш или прораснали
луковици от кромид или чесън) – 5 г
или 1-2 пълни ч. л. (в зависимост от
вида им имат различна обемност).
 Целина корени – 20-30 г или
2-3 супени лъжици едро нарязани
(ако се ползват листа, те да са два
пъти по-малко).
 Цветен прашец (пчелен или
събиран) – 5 г или пълна ч. л.
 Макадамия или тиквено
семе – 15 г или пълна с. л. в полус40 
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чукано състояние, при нужда могат
да се заменят с бадеми, орехи, суров белен слънчоглед или други сурови ядки или семена.
 Суроватъчен или растителен протеин с повишена усвояемост – 10 г или 2 пълни ч. л.
 Сминдух на прах (стръкове
или по-добре семена) – 1-1,5 г или
към половин ч. л. (повишава мускулното натрупване, пречиства черния дроб, предпазва ставите и т.
н., предпочитащите източни билки могат да го заменят с женшен
или елеутерокок).
 Аминокиселини: с разклонени вериги – 1-1,5 г и L-тирозин
(естествен източник на активизиращия неврохормон допамин) –
200-300 мг.
 Витамини: С – 500 мг, В-комплекс - стандартна доза.
 Растителни ензими (добре
е освен стандартните протеаза,
липаза и амилазада в тях да има
също лактаза и бета-галактозидаза, които действат върху млечните и бобовите продукти, често употребявани от българина)
– стандартна доза.
 Чиста (може и размразена)
вода – до 300 мл за една доза.
3. ВЕЧЕРЕН ШЕЙК ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ (той също
така намалява дисбалансиращия
ефект на прекалено многото тонизиращи спортни добавки, които съдържат разклонени аминокиселини,
тирозин, кофеин и др.):
 Спанак или маруля – 50 г или
една чаша едро нарязани.
 Сварен зелен фасул (на пара
или в малко вода, полезен за хормоналния баланс, може да се замени
със зелен грах или броколи) – 50 г
или половин чаша полураздробен.
 Овесени ядки, леко сварени
в малко вода – 20-30 г или към 2 с.
л. заедно с водата, в която са варени.
 Слънчогледови кълнове или
студено пресован зехтин – 5 г или
2 пълни ч. л. за първото и 1 ч. л. за
второто.
 Бирена мая на прах (съдържа важни белтъци, минерали и витамини от В-група) – 5 г или пълна
чаена лъжичка.
 Майоран или риган (листа-

та и евентуално цветовете, но
не и дръжките, или съответен воден или спиртно-воден течен или
сух екстракт) – към 2 г или равна
ч. л.
 Аминокиселини: 5-хидрокси
триптофан (извлечен от растението грифония, естествен източник
на балансиращия неврохормон серотонин) – 200-300 мг, глицин (освен
че пряко успокоява, елиминира прекалено многото внесени аминокиселини с разклонени вериги) – 300-500
мг.
 Магнезий – подходящ негов
продукт (най-добре течен, както е
при „Супермагнезий”), със съдържание към 100 мг елементарен Mg.
 Чиста вода – до 300 мл.
4. ШЕЙК ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА И НЕРВНАТА
СИСТЕМА (съдържа и пречистващи
жлъчката и черния дроб компоненти):
 Краставица или сурова
тиквичка – 50-60 г от първата или
наполовина от втората, съответно половин или четвърт чаша едро
нарязани.
 Червен, зелен или покълнал кромид лук – 10 г или 2 пълни
с. л. едро нарязан (антиоксидант,
предотвратява тромбообразуването, намалява инфекциите, може
да се замени със зелен или покълнал
чесън).
 Магданоз – 5 г или 1 пълна с.
л. едро нарязан (действа едновременно на сърдечносъдовата и отделителната система, полезен е за
зрението и за кожата).
 Лимони или грейпфрути –
25 г или 2 с. л. едро нарязани (да се
обелва само външната им кора).
 Макадамия или тиквено
семе – 15 г или пълна с. л. в полусчукано състояние; могат да
се заменят с бадеми, лешници,
орехи, сусамово или слънчогледово семе;
 Здравец или индрише –
пресни листа, може и от саксията
вкъщи – 2-3 г или 5-6 листа с част
от дръжките (регулира нервния
тонус и кръвното налягане, действа противомикробно).
 Гинко – листа, към 1 г пресни или три пъти по-малко сушени
(съответно към една и половин ч.
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л. полураздробени) или продукт
с концентриран екстракт – към
40 мг (за проходимост на съдовете).
 Магнезий – подходящ негов
продукт със съдържание към 150 мг
елементарен Mg.
 Растителен глицерин – 7-8
г или леко препълнена ч. л..
 Витамин С и/или таурин
(последният засилва мускулите,
сърцето и ретината, пречиства
жлъчката, регулира кръвната захар, предпазва от натрупване на
мазнини и при това липсва в растенията – важен е за вегетарианците) – по 500 мг или четвърт ч.
л.
 Чиста вода – до 300 мл.

 Червено цвекло – 20-30 г
или към 2 пълни с. л. едро нарязано.
 Моркови –50 г или половин
чаша едро нарязани (за доставка
на каротин и пречистващо действие).
 Земна ябълка - 20-30 г или
към 2 пълни с. л. едро нарязана (забележителен пребиотик, възста-

новяващ полезните чревни бактерии, може да се замени от инулин
в стандартни дози; действа и
върху бъбреците, в това отношение може да се замени с екстракт
от брезови листа в стандартни
дози).
 Избрани кълнове – 5 г или
1-2 пълни ч. л.
 Сушени и накиснати черни
боровинки, плодове от шипки,
арония или бъзак (с укрепващо и
противовъзпалително действие)
– 10 г или изравнена с. л. (могат
да се заменят с натурални сокове или екстракти в стандартни
дози).
 Боров или какъвто има цветен прашец – 5 г или пълна ч. л.
 Бадеми или кайсиеви ядки –
7-8 г или 1 с. л. без връх, цели.
 Бразилски орехи – 5 г или
средно 2 броя (източници на селен,
магнезий и есенциални масти).
 Куркума или джинджифил
на прах – 1 г или към една трета
ч. л. (джинджифилът може да е и
пресен, в тройно по-голямо количество).
 L-лизин (аминокиселина с
противовирусно действие) – 100150 мг.
 Витамин С - 500 мг.
 Чиста вода – до 300 мл.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работоспособността
изобщо,
включително и при спортистите,
зависи най-вече от стабилността
на общото здраве. Докато пък тази
стабилност най-добре се създава и
поддържа превантивно, преди получаването на симптоми на заболяване
или тежка преумора. Тези проблеми
могат и да отшумят (подпомогнати
отново от здравословните шейкове), но могат и да се усложнят със системни хронични поражения. Все още
недостатъчно се отчитат отдавна известни принципи, като този за
високата усвояемост, при профилактичното, лечебното и спортното
хранене. При съвременните условия
твърде много са и факторите, които
комплицират съставянето на оптимално индивидуализирана хранителна
програма. Това налага съчетаване на
различни резултатни методи, което
вече е осъществено в предлаганата
методика за здравословни шейкове.
Разбира се, тук са положени едва основите на този подход към здравето
и многостранно добрата форма. Бих
се отнесъл най-отговорно към всякакви мнения и предложения за по-нататъшното развитие и практическо
прилагане на този метод.
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