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РЕЗЮМЕ

Лезиите на хрущяла са основен проблем в ортопедията и трав-
матологията. Хрущялните дефекти са голяма пречка за спортна-
та кариера и често се достига до имплантиране на изкуствени 
стави. 
Артроскопията на тазобедрената става води началото си от 
екипа на проф. Ганц (Швейцария), създател на теорията за разви-
тието на Impingement Syndrom на ТБС. 
В статията разглеждаме класическите интра- и екстраартику-
ларни индикации. Артроскопията на ТБС е сигурен диагностичен 
метод при неясна клиника и негативни параклинични и образни 
изследвания. Тя дава и възможност за едновременно лечение. 

SUMMARY

Hip Arthroscopy: Indications and Limitations for the Surgical Method

Cartilage lesions are one of the main issues for orthopedics and traumatology 
to deal with. A major obstacle to a carrier in sports, cartilage lesions lead to 
joint replacement.     
Hip arthroscopy was established by Prof. Ganz (Switzerland), who invented 
the theory of the femoroacetabular impingement syndrome (FAI). 
This article is about the classical intra- and extra-articular indications of FAI. 
Hip joint arthroscopy is a secure diagnostic method where clinical evidence is 
insufficient and the results of paraclinical and imaging studies are negative.    

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хрущял, артроскопия, тазобедрена става.
KEY WORDS: cartilage, arthroscopy, hip joint (articulatio coxae). 

Aртроскопия на тазобедрената 

става – индикации и граници на 

оперативния метод

Д-р Иван Василев

Лезиите на хрущяла, причине-
ни от заболявания или травми и 
тяхното лечение, все още пред-
ставляват основен проблем в ор-
топедията и травматологията. 

Много голям брой от пациен-
тите с хрущялни дефекти биват 
принудени да прекратят спорт-
ната си и/или професионалната 
кариера. Най-често се налага да им 
бъдат имплантирани изкуствени 
стави, което е свързано с всич-
ките произтичащи от комплекс-
ността на оперативния метод 

компликации.  
Тъй като възстановяване на 

хрущялна тъкан ad integrum все 
още не е възможно, много важна е 
профилактиката или недопускане-
то появата на хрущялни дефекти. 
Това важи най-вече за тазобедре-
ната става. 

В последните години артор-
скопията започна да играе все 
по-важна роля в диагностиката 
и лечението на травматичната 
и дегенеративната патология на 
тазобедрената става. 

Първата проведена артроско-
пия на ТБС е от Бурман през 1931 
г. и е била извършена върху тру-
пове. 

Оттогава до началото на 90–
те години тази техника не полу-
чава широк достъп до клиниката. 
Причините за това са различни – 
предимно от анатомично естест-
во: масивни костни структури, 
обградени от множество обемни 

мекотъканни струкури - мускули, 
съдово-нервни снопове, както и 
значитело стегната ставна кап-
сула, непозволяваща лесно отваря-
не на ставата. От друга страна 
липсват и точни диагностични 
методи, като напр. Артро-МRI, 
CT Scan и т.н., а не на последно 
място още не е създадена и нужна-
та специфична артроскопска апа-
ратура и инструменти.

Нов тласък на практичното 
приложение на тазобедрената 
артроскопия сложи групата от 
Швейцария начело с проф. Ганц и 
теорията им за развитието на т. 
нар. Impingement Syndrom на ТБС.

Съществуват два основни 
типа импинджемент – ацета-
буларен – PINCER, и феморален – 
CAM, но най-често в практиката 
се сблъскваме с т. нар. MIXED или 
смесен тип импинджемент. 

При PINCER – импинджемента 
променената костна структура 



Медицина и Спорт   � 5

с натрупване на остеофити в 
горния квадрант на ацетабулума 
води до притискане на labrum 
acetabulare при флексия и ротация 
на ставата и тангенциално нару-
шаване целостта на хрущяла на 
ацетабулумната ямка в областта 
на най-голямо натоварване. 

При CAM – импинджемента се 
наблюдава натрупване на костна 
тъкан по горно-латералната по-
върхност на collum femoris, като 
извивката на шийката на фемура 
се изглажда и води до същите де-
генеративни промени както при 
PINCER – импинджемента. 

Предполага се, че най-честа 
предпоставка са травмите на и 
около ТБС. 

Не трябва да се забравя, че 
диференциалната диагностика 
на тазобедрената болка е мно-
гостранна. Много често особе-
но при млади пациенти минават 
няколко месеца от началото на 
оплакванията до откриванета 
на тазобедрената патология. 
Първично обикновено се започва 
лечение на оплакванията от бол-
ки в околоставните структури 
поради близките им анатомични 
взаимоотношения. 

Най-важните диференциално 

диагностични методи са точно 
снетата анамнеза, локализацията 
и видът на болката, мястото на 
нарушаване на движенията и ти-
пичните диагностични прийоми 
и образни методи (ултразвукова, 
рентгенова, СТ и ЯМР диагности-
ка).

Индикациите за провеждане-
то на артоскопия на ТБС могат 
да бъдат разделени в две групи - 
интраартикуларни и извънарти-
куларни.

Към класическите интраарти-
куларни идикации за артроскопия-
та на ТБС се числят:
� Диагностичната артоско-

пия при неясна симптоматика
�  Свободни ставни тела 
� Лезия на Labrum acetabulare
� Impingement (Pincer/CAM) 

синдром
� Хронични синовити
� Лезия на Lig. Capitis femoris 
� Бактериален коксит
� Ранни дегенеративни изме-

нения
С подобряването на техника-

та на метода и създаването на 
нови инструменти индикациите 
се разширяват:
�  Остеонекроза на главата 

на фемура

PINCER импинджемент

CAM импинджемент

Femuro Acetabular Impingement

� Рефиксация на Labrum 
acetabulare 
� Хондропластика при по-раз-

вити стадии на артрозни измене-
ния 

Към класическите екстраарти-
куларни идикации се числят:
� Трохантерен бурсит
� Тендинит на М. Psoas
� Тендинит на Tractus 

iliotibialis
Артроскопията на ТБС може 

да бъде извършвана в странично 
(lateral decubitus) или supine (по 
гръб) положение на пациента. В 
нашата клиника предпочитаме 
страничното положение на па-
циента, тъй като при него няма 
нужда от асистент (фиг. 1).

За да не бъде повредена ста-
вата при инсталирането на оп-
тиката, предварително извърш-
вахме фенестрация на капсулата 
през предно и задно страничните 
достъпи, под рентгенов контрол 
и без тракция на ставата, тъй 
като така обемът на т. нар. пе-
риферен отдел е най-голям. След 
това под оптичен контрол се из-
вършваше оглед на ставата и ней-
ните структури.

При млади пациенти най-често 
се откриват изолирани лезии на 
ацетабуларния лабрум (фиг. 2), по-
рядко комбинирани лезии на лабру-

Фиг. 1
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ма и хрущяла в горно-периферната 
част на ацетабулума (фиг. 3). 

Почти във всички случаи се от-
крива наред с лезията на лабрума 
и FAI. При такава находка се из-
вършва дебридемент с частична 
резекция на лабрума (фиг. 4), пос-
ледвана от шейвинг и коблация на 

нарушения хрущял. След това под 
R -контрол сe извършва корекция 
посредством абразио на феморал-
ното костно натрупване (фиг. 5), 
като се щади изрично мястото на 
навлизане на съдовете от капсу-
лата в главата на фемура, както 
и премахване на ацетабуларните 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Д-р Иван Василев

Клинка по спортна травматология, 

Ухинген, Германия

МЦ “Еуровита” - 

Спортсклиник, София

vassilevivan@hotmail.com

Фиг. 2

Фиг. 4

Фиг. 6

Фиг. 8

Фиг. 3

Фиг. 10

Фиг. 5

Фиг. 7

Фиг. 9

остеофити.
При наличие на хондрални де-

фекти може да бъде извършено 
и абразионна артропластика и/
или микрофрактуриране на дефе-
кта (фиг. 6). Хрущялът бива об-
работван посредством вапориза-
ция (фиг. 7). Често се откриват 
сраснали с капсулата или лабрума 
вкалцявания, които биват от-
странени.

При млади пациенти преди 
извършането на костния дебрид-
мент се депериостира labrum 
acetabulare и след резекцията на 
костния дефект отново се реин-
серира посредством анкери (фиг. 
8, 9, 10)   

Разбира се, както всеки метод 
в медицината и този има своите 
граници, които, трябва да бъде 
подчертано, непрекъснато се 
стесняват.

 Към сравнителните контра-
индикации спадат:
� Дисплазия на ТБС
� Тежка коксартроза
� Епифизиолиза на бедрената 

глава

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Артроскопията на ТБС е сигу-
рен диагностичен метод при слу-
чаи с неясна клиника и негативни 
параклинични и образни изследва-
ния. 

Като се има предвид и възмож-
ността за едновременно лечение 
на все по-голяма част от патоло-
гичните изменения на ставата, 
методът става незаменим в днеш-
ната ортопедична практика.
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РЕЗЮМЕ

Разположен в проксималния отдел от кинетичната верига на горния 
крайник, раменният комплекс представлява деликатна структура, 
изградена от пет двигателни сегмента, обединени в обща функци-
онална свързаност. Кинезиологичният смисъл на раменния комплекс 
е да обезпечава необходимата пространствена ориентация и мул-
тиаксиална мобилност на горния крайник в условия на достатъчна 
проксимална стабилност. В предходната статия анализирахме ос-
новните кинезиологични характеристики на двигателните сегмен-
ти, изграждащи комплексната структура на раменния пояс и глено-
хумералната става, както и нервно-мускулната им координация на 
ниво динамичен баланс и стато-динамичен синергизъм от страна на 
сензомоторната система. В настоящата статия ще анализираме 
възникването и прогресът на вторични сензомоторни дисфункции в 
областта на раменния комплекс вследствие глено-хумерална неста-
билност и увреди на ротаторния маншон.

SUMMARY

Occurrence and deterioration of sensomotor dysfunction after soft tissue 

damage to the shoulder complex. glenohumeral instability and damage to 

the rotator cuff

Humeral complex, located in the proximal part of the kinetic chain of the upper 
limbs, is a delicate structure built from five motive segments, combined in 
general functional coherence. The kinsiologycal significance of the humeral 
complex is to provide necessary spatial orientation and multiaxial mobility 
of the upper limb in conditions of sufficiently proximal stability. We analyzed 
in the previous article the main kinesiologycal characteristics of motive 
segments, forming the complex structure of humeral gridle and glenohumeral 
joint as well as neuro-muscle coordination according to dynamic balance and 
stato-dynemic synergy by the side of sensomotor system. We will analyze 
in the present article the rise and the progress of secondary sensomotor 
dysfunctions in the humeral complex area as a result of which there are 
appeared glenohumeral instability and rotating muff damages.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: сензомоторен дефицит, увреди на ротаторния маншон, глено-хумерална нестабилност.
KEY WORDS: sensomotor deficit, rotator cuff damages, glenohumeral instability.

Възникване и задълбочаване на 

сензомоторни дисфункции след 

мекотъканни увреди на раменния 

комплекс. Глено-хумерална нестабилност 

и увреди на ротаторния маншон

Ростислав Костов

1. ФОРМИРАНЕ И 
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА 

СЕНЗОМОТОРНИ ДИСФУНКЦИИ 
В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ 

КОМПЛЕКС ВСЛЕДСТВИЕ ГЛЕНО-
ХУМЕРАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

При пациенти с травматич-
на гленохумерална нестабилност 
сензомотрните дисфункции се 
дължат на инхибирането или 
унищожаването на механоре-
цепторите от увредените ме-
котъканни структури. Механо-
цептивната деаферентация в 
такива случаи е в резултат на 
травматичното увреждане и/
или прекомерната мекотъкан-
на (в т. ч. мускулно-сухожилна) 
елонгация (Lephart SM. et al., 1996, 
Tibone JE. et al., 1997). Селекти-

вен проприоцептивен дефицит, 
включващ изменено усещане за 
позиционирането на двигателния 
сегмент в пространството и ки-
нестезията, също са регистрира-
ни при пациенти с раменна нес-
табилност (Zuckerman JD. et al., 
2003). В достъпната литература 
се разглежда становището, че 
патологичният хиперлакситет, 
характерен за ставната неста-
билност, е основна причина за 
отключване на сензомоторните 
дисфункции. За пример Tibone et 
al. (1997) съобщават за несъщест-
вени разлики в нивото на пропри-
орецепция при пациенти с увреди 
на раменния комплекс и такива 
без при изследване чрез корово-
евокирани потенциали. Ако кап-
сулните механорецептори бъдат 
стимулирани с електрически по-

тенциал, вместо чрез тъканна 
деформация, те отговарят с на-
малено дразнене, вместо да е на-
лице деаферентация, което може 
би е отключващият фактор за 
формиране на проприоцептивен 
дефицит при пациенти с рамен-
на нестабилност. В литерату-
рата съществуват данни и за 
наличието на проприоцептивен 
дефицит при пациенти с мулти-
дирекционна атравматична ра-
менна нестабилност (Barden JM. 
et al., 2004). Това подкрепя стано-
вището за намаленото механич-
но стимулиране като фактор за 
възникване на проприоцептивен 
дефицит вместо само деаферен-
тацията. 

При пациенти, претърпели хи-
рургични интервенции (открити 
или артроскопски) за възстановя-
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ване целостта на ставната кап-
сула, се установява подобряване 
на проприоцептивната функция 
след операцията (Potzl W., et al., 
2004). Fremerey et al. (2006) де-
монстрираха наличие на посто-
янен проприоцептивен дефицит 
и ЕМГ изменения при пациенти, 
претърпели капсуло-лабрална 
реконструкция.  Нещо повече, 
Barden et al. (2004) установяват 
билатерален проприоцептивен 
дефицит, изразяващ се в намале-
но чувство за ставно позициони-
ране при пациенти с унилатерал-
на раменна нестабилност. Potzl 
et al. (2004) установяват била-
терално подобряване на пропри-
орецепцията след унилатерално 
хирургично лечение на раменна 
нестабилност. 

Нервно-мускулен дефицит и 
нарушен мускулен контрол също 
биват установявани при пациен-
ти с различна по степен рамен-
на нестабилност. Някои автори 
определят недобрия нервно-мус-
кулен контрол като компонент 
от нарушената динамичната 
стабилност при пациенти с вен-
трална гленохумерална неста-
билност (Myers JB., et al., 2004, 
McMahon PJ. et al., 1996). Наруше-
ния на мускулната координация, 
активация и двигателни модели 
се регистрират при пациенти с 
раменна нестабилност, особено 
при движения, свързани с елева-
ция на мишницата, както и при 
комбинирани движения на елева-
ция и ротации, като при удар в 
бейзбола (Glousman R. et al., 1988). 
Дискоординацията между муску-
лите от ротаторния маншон 
при движения на мишницата 
води до компромис в ставната 
стабилност и включване на па-
тологични двигателни патерни, 
което е предпоставка за задъл-
бочаване на ставната нестабил-
ност и развитие на вторични 
дисфункции. Similarly, Myers et al. 
(2004) установяват промяна в 
рефлексите на мускулите от ро-
таторния маншон при пациенти 
с вентрална глено-хумерална нес-
табилност. Според авторите 
при пациенти с раменна неста-
билност се установява и супресия 
на m. pectoralis major и m. biceps 

brachii, изразяваща се в увеличе-
ни латентни периоди, заедно със 
забавяне коактивацията на сило-
вата двойка- m. supraspinatus-m. 
subscapularis. В обобщение би 
могло да се каже, че освен нали-
чието на капсуло-лигаментарен 
и проприоцептивен дефицит, 
налице е също и нарушена мускул-
на координация и активация при 
пациенти с вентрална глено-ху-
мерална нестабилност. Наруше-
ната коактивация на мускулите 
от ротаторния маншон и заба-
вената активация на торако-ху-
мералните мускули са допълни-
телни фактори за задълбочаване 
на раменната нестабилност и 
възникване на вторични дисфунк-
ции в областта на раменния ком-
плекс. Патологичните нервно-
мускулни механизми за динамичен 
контрол, наблюдавани при паци-
енти с раменна нестабилност, 
се свързват с полифакторна дис-
функция на целия кинезиологичен 
комплекс. Гленохумералната нес-
табилност заедно с дисфункции-
те на нервно-мускулния контрол 
биха могли да задълбочат още по-
вече състоянието и да доведат 
до вторичен нервно-мускулно-
скелетен дефицит.

2. ВЪЗНИКВАНЕ И 
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА 

СЕНЗОМОТОРНИ ДИСФУНКЦИИ 
КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ УВРЕДИ 
НА РОТАТОРНИЯ МАНШОН И 

СУБАКРОМИАЛЕН IMPINGEMENT 
СИНДРОМ

Клинично диагностицирани 
състояния, включващи сензомо-
торен дефицит, са установени 
при пациенти с различни степени 
и етиопатогенеза на увреди на 
ротаторния маншон. Сензомо-
торни дисфункции са установени 
при пациенти със субакромиален 
impingement синдром и руптури 
на ротаторния маншон. Според 
редица проучвания основният 
фактор за отключване на сензо-
моторен дефицит е наличието 
на болка, съпровождаща субакро-
миалния impingement синдром и 
руптурите на ротаторния ман-
шон. Ноцистимулацията създава 
аферентен поток от сетивни 

импулси към кората на главния 
мозък, които от своя страна ге-
нерират инхибиторно огнище 
на централно ниво. Освен па-
тологичната централна неврал-
на обработка, за възникване на 
сензомоторен дефицит същест-
вена роля играе и периферната 
компонента от състоянието, за-
тормозяваща функцията на сен-
зомоторната система. Machner 
et al. (2003) демонстрират на-
малена кинестезия при пациенти 
с унилатерален субакромиален 
impingement синдром (II степен). 
Авторите предполагат, че по-
ради компресията и болката, су-
бакромиалната бурса не е в със-
тояние правилно и навременно 
да генерира аферентен сигнал, 
маркиращ движението в глено-
хумералната област. Съществу-
ват и резултати от проучвания 
при спортисти гюлехвъргачи с 
болка в едното рамо и установе-
на степен на проприоцептивен 
дефицит, която се отдава от-
ново на ноцистимулацията, ин-
хибираща проприоцептивната 
сензитивност. 

Bandholm et al. (2006, 2008) 
установяват абнормална мускул-
на активация при пациенти със 
субакромиален impingement синд-
ром и такива с руптури на рота-
торния маншон. Чрез ЕМГ изслед-
вания авторите установяват 
дисфункция на първичните муску-
ли-двигатели в гленохумералната 
става. Динамичните дисфункции 
се характеризират с намалена 
активност на mm. supraspinatus, 
infraspinatus и subscapularis както 
и нарушен динамичен синергизъм 
между мускулите от ротаторния 
маншон и скапуларните стабили-
затори (mm. serratus anterior и 
trapezius), като крайният ефект 
е нарушена проксимална стаби-
лизация на скапулоторакалната 
става при елевация на хумеруса. 
При изследване на мускулната 
функция и проприоцептивния 
дефицит, наличен при пациенти 
с унилатерална, болкова рамен-
на патология при изпълнение на 
функционални задачи се устано-
вява рефлекторна мускулна ин-
хибиция, намалена способност 
за справяне с функционални дей-
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ности и развитие на патологич-
ни двигателни модели, в сравне-
ние с незасегнатата страна. Тези 
изследвания потвърждават те-
зата за водещата роля на перси-
стиращата болка за потискане 
на мускулната сила, нарушаване 
на физиологичните синергизми 
и развитие на патологични дви-
гателни модели при пациенти 
с руптури на ротаторния ман-
шон. 

Публикувани изследвания на 
Bandholm и кол. (2008) доказват, 
че при експериментално индуци-
рана раменна болка чрез инже-
ктиране на 6% хипертоничен со-
леви разтвор в m. supraspinatus, 
при здрави индивиди се ре-
гистрира понижена активност 
от страна на m. deltoideus pars 
acromialis, m. infraspinatus и m. 
trapezius pars descendens. Освен 
смутената мускулна активация, 
авторите доказват отключ-
ване на патологични двигател-
ни модели в болезненото рамо, 
което доказва потенциалната 
възможност на ноцистимулаци-
ята като фактор за развитие 
на комплексна, нервно-мускулно-
скелетна дисфункция. Съществу-
ват изследвания при пациенти 
със симптоматично рамо вслед-
ствие руптура на ротаторния 
маншон, на което е приложена 
локална анестезия (lidocaine). Из-
следванията доказват подобря-
ване на мускулната активация, 
нервно-мускулния контрол и ини-
цииране на физиологични дина-
мични синергизми и комплексни 
двигателни модели.

Както раменната нестабил-
ност, така и сензомоторните 
дисфункции, асоциирани с руп-
тури на ротаторния маншон, 
предизвикват значително нару-
шаване функцията на раменния 
комплекс и цялата кинетична ве-
рига на горния крайник. В подкре-
па на това становище същест-
вуват изследвания при пациенти 
със субакромиален impingement 
синдром и увреди на ротаторния 
маншон, доказващи дисфункция 
на скапулоторакалната става, 
включваща: нарушена абдукция 
с ротация нагоре, наклон напред 
и ретракция, което е директен 

фактор за нарушаване на скапу-
ло-хумералния ритъм (Scibek JS 
et al., 2007). Нарушеният скапу-
ло-хумерален ритъм е непосред-
ствена предпоставка за разви-
тие на проксимални и дистални 
компенсаторни механизми и от-
ключване на патологични двига-
телни синергии, което е фактор 
за развитие на модел на неспо-
собност при изпълнение на функ-
ционални задачи, неергономично 
обременяване на раменния ком-
плекс и потенциална възмож-
ност за формиране на вторични 
дисфункции. Кинезиологичният 
смисъл на скапуло-хумералния ри-
тъм е не само разпределение на 
мобилността в два двигателни 
сегмента (с което се осигурява 
и относително по-голяма ста-
билност) и правилна простран-
ствена ориентация на конкавния 
ставен партньор в гленохумерал-
ната става, но и предоставяне 
на благоприятно биомеханично 
положение на скапуло-хумерал-
ните мускули. Неадекватната 
постановка на скапулоторакал-
ната става спрямо гленохуме-
ралната създава предпоставки 
за нарушаване на дължинно-тен-
зионното равновесие на мускул-
ното съкращение, което се ха-
рактеризира с презастъпване в 
актино-миозиновия комплекс на 
мускулните фибри и условия за 
изпадането им в активна мускул-
на недостатъчност. Активната 
мускулна недостатъчност е ус-
ловие за намалена мускулна сила 
и издръжливост, ограничен обем 
на движение и нарушена ставна 
стабилизация. При изследване 
на силовите показатели при па-
циенти с унилатерален субакро-
миален impingement синдром и 
такива с руптура на ротатор-
ния маншон се установява и на-
малена способност за развитие 
на максимална сила в сравнение 
с контралатералния, несимпто-
матичен горен крайник. Пациен-
ти с патологични състояния на 
ротаторния маншон демонстри-
рат намалена сила при елевация 
на хумеруса и налични патологич-
ни двигателни стереотипи при 
ротаторни движения в гленоху-
мералната става.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

РЕЗЮМЕ

Целта на предлаганото съобщение е да се представят основните 
характеристики на кинезитерапевтичните методи, прилагани в 
постоперативния период на хирургично лекувани спортисти с пу-
бо-аддукторен синдром.
Обект на наблюдението са 37 пациенти на възраст от 19 до 
32 години, практикуващи високоразряден професионален футбол, 
проследени за период от 7 години.
Представени са основните насоки  на кинезитерапевтичния ал-
горитъм, включващи: повлияване на болковия синдром и негатив-
ните субективни усещания; възстановяване обема на движение в 
тазобедрената става; възстановяване на нормалния еластици-
тет и контрактилоспособност на оперираните мускули; анулира-
не на мускулния дисбаланс.
Диагностичните показатели за проследяване ефективността от 
прилаганата кинезитерапия са: интензитет на болката по ВАС; 
ъглометрия по SFTR методика; изследване на комплексната функ-
ция по модифицирана схема на D’Anbigne end Postel; субективна 
оценка.
Представените терапевтични модуси за постоперативна ки-
незитерапия на пубо-аддукторен синдром са логична и задължи-
телна съставка от комплексното лечение и спомагат за макси-
малното функционално възстановяване на структурите в пубо-
ингвиналния регион и активното включване на състезателите в 
тренировъчно състезателния процес. 

SUMMARY

Methods for recovery from functional deficit resulting from the surgical 

treatment of athletes with pubo-adductor syndrome

The aim of this article is to describe the major characteristics of the 
kinesitherapeutic methods of recovery of athletes who underwent surgical 
treatment of pubo-adductor syndrome. 
Subject to the observations and conclusions made in this article are 37 
patients at the age of 19-32 years, who have been playing elite professional 
football over a period of up to 7 years.
This article describes the main trends of the kinesitherapeutic algorithm, 
including: influence on the pain syndrome and other subjective negative 
sensations; hip joint movement volume recovery; recovery of the normal 
elasticity and contractibility of the muscles subject to surgical treatment;  
muscle imbalance elimination. 
The diagnostic indicators used for monitoring methods’ efficiency include: 
intensity of pain (as measured on the Visual Analogue Scale); measuring 
and recording of joint motion by means of the STFR method; grading the 
functional value of the hip by means of the D'Aubign  & Postel method; 
subjective evaluation.
The therapeutic modes of postsurgical kinesitherapeutic recovery from 
pubo-adductor syndrome are a compulsory and logical element of the 
comprehensive treatment of the pubo-adductor syndrome. They facilitate the 
optimal functional recovery of the structures in the pubo-inguinal region and 
expedite the return of athletes to training and competition.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: пубо-аддукторен синдром, следоперативна кинезитерапия, хирургично лечение, футболисти.
KEY WORDS: Keywords: pubo-adductor syndrome, postsurgical kinesitherapy, surgical treatment, football players.

Характеристика на методите за 

възстановяване на функционалния 

дефицит при хирургично лекувани 

спортисти с пубо-аддукторен 

синдромБойко Петров

Целта на предлаганото съобще-
ние е да се представят основните 
характеристики на кинезитера-
певтичните методи, прилагани 
в постоперативния период на 
хирургично лекувани спортисти с 
пубо-аддукторен синдром.

В хода на лечебния процес се до-
каза, че за да е резултатна и трай-
на оперативната корекция на пу-
бо-аддукторния синдром, трябва 
своевременно да се възстановява 
както еластичността, така и кон-
трактилоспособността на опери-
раните мускули и едновременно с 
това и силата на двигателите и 
цялостния двигателен синергизъм.

Обект на наблюдението са 37 
пациенти на възраст от 19 до 32 
години, проследени за период от 
7 години и практикуващи високо-
разряден професионален футбол.

Основните насоки на кинезите-
рапевтичния алгоритъм са:
� Повлияване на болковия 

синдром и наличните субективни 
усещания чрез внимателна мануал-
на дистракция на всички достъпни 
повърхностни и дълбоки мекотъ-
канни структури. Мануалната ди-
стракция се извършва в следната 
последователност:
� Изтегляне и задържане по 

надлъжната ос на мускулите.

� Изтегляне и задържане по 
напречната ос на мускулите.
� Едновременно изтегляне на 

мускулите в противоположни по-
соки.

Първоначално мануалната ди-
стракция се извършва с изтегляне 
и задържане по надлъжната ос на 
мускулите без движения на долни-
те крайници, а след овладяване на 
субективните усещания се включ-
ват пасивни движения в една или 
повече равнини на движение.
� Възстановяване обема на 

движение в тазобедрената става 
чрез пасивни упражнения и релак-
сиращи прийоми. 
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Движенията се извършват пър-
воначално по физиологичните си 
оси на движение, а след увеличава-
не подвижността на тъканите - и 
по комбинирани оси на движение. 
Обичайната последователност 
на пасивните движения е: абдук-
ция – аддукция; флексия – ектен-
зия; външна – вътрешна ротация. 
С увеличаване еластичността на 
мускулите и другите меки тъка-
ни се включват комбинациите от 
движения по следните оси: фле-
ксия – абдукция – външна ротация 
или екстензия – абдукция – външна 
ротация. При добра поносимост 
съчетаваме пасивните движения 
с комбинациите от мануални тех-
ники по Evjent и Humberg (Дими-
трова 2009) .
� Възстановяване на нормал-

ната еластичност и контракти-
лоспособност на оперираните 
структури.

Установихме, че новият тъка-
нен ръбец може да бъде повлиян 
от определени движения, прило-
жени в подходяща посока и свое-
временно. Специфичен ефект за 
разтягане на дълбоките миоген-
ни цикатрикси постигнахме чрез 
следните активни техники: 

� Изометрично скъсяване на 
мускулите аддуктори и послед-
вано от активно релаксиране на 
крайника.
� Изометрично скъсяване на 

мускулите аддуктори, последвано 
от активно релаксиране с допъл-
нителна тракция по оста на край-
ника.
� След възстановяване на 

изометричната контрактилоспо-
собност на мускулите използваме 
последователно редуване на изо-
метрични с изотонични упражне-
ния. 
� Прилагане на изотонични 

упражнения със смяна на скорост-
та и посоката на движение.

Полезен ефект за засегнатите 
структури установихме от при-
ложението на пасивен и активен 
стречинг и постизометрична ре-
лаксация по общите методични 
правила, а в по-напреднал етап от 
възстановяването и от позицион-
ното лечение с промяна ъгъла на 
опора.
� Анулиране на мускулния ди-

сбаланс чрез избирателно силово 
въздействие върху онези мускулни 
групи, които са във временна или 
трайна загуба на функцията си.

Обобщавайки тактиката на 
нашата методика в тези насоки, 
установихме целесъобразност от 
приложението на следните сред-
ства и методични правила за при-
лагането им: 
� Антигравитационни, ак-

тивни упражнения в целия въз-
можен обем на движение по изо-
лирани тестови позиции според 
мануално-мускулното тестуване.
� Активна изометрична тре-

нировка срещу съпротивление със 
субмаксимална интензивност.
� Активно изотонично засил-

ване срещу съпротивление, което 
започва с изометрични движения, 
продължава срещу водещо съпро-
тивление и завършва с изотонич-
но упражняване срещу максимално 
адекватно съпротивление.
� Динамична промяна на из-

ходните положения и промяна 
размера на съпротивлението съо-
бразно измененията в мускулната 
сила, мускулния дисбаланс и наличи-
ето или липсата на болка и други 
субективни усещания.

Диагностичните показатели, 
чрез които се проследи ефектив-
ността на получените резултати 
от прилаганата кинезитерапия, 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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са следните :
� Интензитет на болката по 

ВАС на Maitland.
� Ъглометрия по SFTR мето-

дика.
� Изследване на комплексна-

та функция по модифицираната 
схема на D’Anbigne end Postel. 
� Субективна оценка по 

6-степенна скала.
Получените резултати след 

проведена 4 -седмична асистирана 
кинезитерапия са :
� Повлияване на болковия 

синдром при 89.18% (33пациенти) 
Интензитет на болката по ВАС 
намаля от средна стойност 7.8 
в началото на лечението до 2.1 
средна стойност след едномесеч-
но лечение.
� Възстановяване обема на 

движение в тазобедрената става 
в S и TR равнини е при 100% от слу-
чаите; в F равнина е възстановен 
обемът на движение при 78.4% (29 
пациенти).
� Комплексната функция 

в края на лечението е напълно 
възстановена при 27 пациенти 

(72.9%), като това не включва 
активна спортна дейност, но поз-
волява плуване, велоергометрия и 
някои специфични бегови и силови 
упражнения.
� Всички изследвани състеза-

тели субективно оценяват състо-
янието си като по-добро отпреди 
операцията.

Всички терапевтични модуси 
в изградената от нас система за 
следоперативна кинезитерапия 
на пубо-аддукторния синдром 
преследват една цел: максимално 
функционално възстановяване на 
структурите в пубо-ингвиналния 
регион и активно включване на 
състезателите в тренировъчно-
състезателния процес. Клинични-
те ни наблюдения сочат, че от 
важно значение е не само постига-
не на добри функционални момен-
ти или временни резултати, но и 
тяхното задържане и трайно ут-
върждаване. Това се осъществява 
чрез системен контрол върху ком-
плексната функция и реактивация 
на моторния контрол в прогресив-
но увеличаващо се натоварване.
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Изолирана атрофия на 

m.infraspinatus 

РЕЗЮМЕ

Атрофия на m. infraspinatus се наблюдава при хора, занимаващи се със 
спортове, които поставят раменната става под голям стрес, в по-
ложение, при което горният крайник е елевиран над главата. Най-често 
засегнати от това състояние са волейболистите. Много проучвания 
описват развитието и изявата му, свързани с редуциране на стабил-
ността в гленохумералната става. Това налага задължително внима-
ние от страна на здравните специалисти. В случаите на атрофия на m. 
infraspinatus при професионални волейболисти е необходимо да се изгра-
дят правилни функционални навици и компенсаторни механизми, тъй 
като основните активни работещи мускули на ротаторния маншон 
по дорзалната страна на гленохумералната става се редуцират вслед-
ствие на настъпилите изменения. Разбирането на изявата на симпто-
мите, етиологията и клиничното състояние при този проблем, както 
и планирането на търсения двигателен модел са необходимо условие за 
правилното изготвяне на кинезитерапевтичната програма. 

SUMMARY

Isolated Atrophy of Musculus Infraspinatus

Atrophy of m. infraspinatus can be observed in people, occupied in the 
field of sports, which put the humeral joint under a huge amount of stress, 
in a position, in which the upper extremity is elevated above the head. 
This condition affects mostly volleyball players. A lot of studies describe 
its development and manifestation, connected to the reduction of stability 
in the glenohumeral joint. This necessitates the caution of health-care 
specialists. In the cases of atrophy of m. infraspinatus in professional 
volleyball players, it is necessary to build up correct functional habits 
and compensatory mechanisms, due to the reduction of the main active 
working muscles of the rotator cuff on the dorsal side of the glenohumeral 
joint, as a result of the changes. The understanding of the expression of 
the symptoms, the etiology and the clinical condition in this problem, as 
well as the planning and searched motive model are a circumstance for 
the correct preparation of the physiotherapy program. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Атрофия, инфраспинатус, супраскапуларис, ротаторен маншон, кинезитерапия, функционалност, болка, волейбол. 
KEY WORDS: Atrophy, infraspinatus, suprascapularis, rotator cuff, volleyball, physiotherapy, functionality, pain.

Многообразието на основните 
елементи във волейболната техни-
ка е свързано с травмиране на голям 
брой анатомични структури. Учас-
тието, както на трупа и долните 
крайници, така и на горните за 
преодоляване на противника и ре-
ализиране на точка често води до 
развитие на специфични за спорта 
синдроми и нерядко до необрати-
ми изменения в някои структури. 
Бързината на движение на крайни-
ците при основните елементи на 
нападение - забиване и сервиз, за 
които вложената сила при нана-
сяне на удар по топката е значи-
телна, води до типични контузии 
на горния крайник, в областта на 
рамото и лакътя. Необходимост-
та от постоянен контрол на гла-
вата на хумеруса и поддържането 
на нейното стабилно положение в 
областта на гленоидалната ямка 
при изпълнение на бързи движения 
и силови удари върху топката е 

свързано с изключително завишени 
изисквания към мускулите на рота-
торния маншон. Това налага включ-
ването на специфични допълни-
телни упражнения към основните 
програми за физическа подготовка 
на елитните волейболисти. Повта-
рящите се движения на силово бър-
зо спускане на горния крайник от 
пълна флексия в посока екстензия 
довежда до характерни минимални 
транслаторни измествания на гла-
вата на раменната кост. Това пре-
дизвиква редица изменения, които 
впоследствие довеждат до им-
пиджмент на nervus suprascapularis 
и атрофия на инервирания от него 
m. infraspinatus.

Анатомично nervus supra-
scapularis произхожда от брахи-
алният плексус. По своя ход, в 
областта incisura scapulae, той 
се разделя на два клона – nervus 
supraspinatus и nervus infraspinatus 
(фиг. 1).

Импинджмент на nervus 
suprascapularis е състояние, което 
води след себе си редица усложне-
ния, като при активни спортисти, 
които практикуват спортове, 
натоварващи предимно горните 
крайници (волейбол, тенис, бад-
минтон и др.) се стига до допълни-
телно механично обременяване на 
глено-хумералната става. В много 
от описаните случаи се стига до 

Мартин Еремиев, доктор

Фиг. 1
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раменна нестабилност и нарушен 
скапулохумерален ритъм. Импиндж-
мент на nervus suprascapularis 
настъпва в областта на incisura 
scapulae или в спиногленоидалното 
пространство на лопатката. 

Проксималната компресия 
на нерва в областта на incisura 
scapulae води до компресия на nervus 
suprascapularis с последваща денер-
вация и на двата му клона - nervus 
supraspinatus и nervus infraspinatus 
(фиг. 1).

Дисталната компресия на nervus 
suprascapularis в областта на спи-
но-гленоидалното пространство 
представлява заклещване на nervus 
infraspinatus и последваща денерва-
ция само на musculus infraspinatus.

Етиологията на импинджмен-
та на nervus suprascapularis се 
свързва със следните основни про-
блеми:
� Паралабиални кисти, които 

статистически са най-честата 
причина (фиг. 2 и фиг. 3).
� Фрактури на лопатката и 

последващи калусни формации в об-
ластта на прехода на нерва.
� Лезии на ротаторния ман-

шон.
� Мекотъканни увреди, костни 

тумори и съдови малформации.
� Удебеляване на lig. transversum 

scapulae inferius или superius (фиг.1).
� В случаи на усложнения, въз-

никнали при лошо оперативно 
лечение на структурите на рота-
торния маншон в близост до ин-
серцията на musculus infraspinatus и  
musculus teres minor.
� Специално място в етиоло-

гията на импинджмент на nervus 
suprascapularis заемат дейностите, 
които се осъществяват с горния 
крайник над нивото на главата, из-
искващи силово и бързо придвижва-
не във флексия в областта на глено-
хумералната става. 
� Клинично импинджментът 

на nervus suprascapularis се свързва 
с изявата на някои основни симп-
томи. Водещ симптом е болката в 
областта на рамото и лопатката. 
Тя се съпровожда с обща слабост в 
областта на засегнатото рамо. 

Симптомите могат да започ-
нат както остро (в изключително 
редки случаи), така и да се разви-
ват бавно с постепенно засилване 
и без анамнестични данни за остро 
начало. Постепенно слабостта в 

областта на рамото се увеличава, 
като тя е най-изявена по отноше-
ние на външната ротация. Пациен-
тите често описват затруднения, 
които са прогресирали от болка 
по време на тренировка и игра на 
волейбол при нападение и начален 
удар до затруднения при отваряне 
на вратата на кола. Характерен 
белег при импинджмента на nervus 
suprascapularis е намалената мускул-
на маса в областта по дорзалната 
страна на скапулата. Обикновено 
засегнатите от тази травма ня-
мат болки в областта на врата или 
други части на горния крайник.  

Най-честият случай на невропа-
тия на nervus suprascapularis е трав-
ма. Механизмът рядко е директен, 
а най-често е косвен, свързан с хро-
нично дразнене на нерва в областта 
на incisura suprascapularis, причинено 
от движенията на раменната кост 
и скапулата. Rengachary и Swafford 
правят любопитен паралел, като 
описват различия в анатомията 
на incisura scapulae, което може да 
бъде предразполагащ фактор за 
развитие на импиджмента и впо-
следствие невропатия на nervus 
suprascapularis. 

Разглеждайки детайлно волей-
болната техника на движение на 
горния крайник (и в частност ра-
менната става), прави впечат-

ление, че при нападение и начален 
удар (фиг. 5), е налице рязка смя-
на на посоката на движение – от 
пълна флексия към екстензия. Тази 
комбинация от две напълно проти-
воположни по посока движения, из-
пълнени за кратко време и с много 
висока скорост, изисква отлично 
състояние и добра работа на муску-
лите на ротаторния маншон. При 
движения на рамото те доприна-
сят за динамичната стабилност 
на гленохумералната става чрез па-
сивната си тензия и чрез действи-
ето си на депресори на хумерална-
та глава. Така се постига известна 
компресия между ставните повърх-
ности и обтягане на капсулолига-
ментарните структури. В случаи-
те на състезатели с лош контрол и 
липса на специализирана подготве-
ност на структурите на ротатор-
ния маншон се получава завишаване 
на механичния стрес върху капсуло-
лигаментарния апарат и по-специ-
ално върху лабрума от дорзалната 
страна на ставата. Репетиторно-
то изпълнение на елементите от 
волейболната техника, свързани 
със забиване и изпълнение на сервиз, 
довеждат до лезия на лабрума. На-
личието на подобно травматично 
изменение в тази област води до 
дискомфорт, който обикновено е 
пренебрегван от състезателите 
и техническите екипи на отбори-
те. Така структурната провокация 
не спира, а лезията на лабрума се 
превръща в тумороподобно обра-
зувание (фиг. 2 и фиг.3). Мястото 
му на формация е такова, че оказва 
пряко механично въздействие вър-
ху  nervus infraspinatus. Вследствие 
на възникналата компресия върху 
периферния нерв инервираният 
от него m. infraspinatus започва да 
губи способността си за активна 
контракция и осъществяване на 
основните движения. Атрофията е 
закономерно следствие. Външната 
ротация, която в началото е била 
болезнена, започва да демонстрира 
занижена сила при мануално мускул-
но тестуване. 

ОСНОВНИ НАСОКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ 
НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА 

ПРОГРАМА

В случаите на атрофия на m. 
infraspinatus при професионални во-
лейболисти външната ротация не 
е невъзможна, тъй като основният 

Фиг. 2

Фиг. 3

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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синергист в движението m. teres 
minor поема цялата активност. 
Когато подобно състояние бъде ус-
тановено, е необходимо да бъде на-
правена кинезитерапевтична про-
грама, която да ангажира мускулите 
на ротаторния маншон с акцент 
върху външната ротация. Преди 
да се започне с активната работа 
срещу съпротивление в конкретни 
движения, е необходимо да се уста-
нови дали гленохумерната става е 
свободна, няма наличие на позици-
онни грешки, а гръбначният стълб 
(и главно торакалният дял) няма 
функционални блокажи и движения-
та са напълно неограничени, така 
че лопатката може да се движи 
свободно, а движенията на горния 
крайник не предизвикват прекален 
стрес в гленохумералната става. В 
случай че подобни изменения не са 
налице, се преминава към активно-
то функционално въздействие вър-
ху активността на мускулите на 
ротаторния маншон. M. teres minor 
се подлага на допълнителна трени-
ровка. Прилага се постоянно съпро-
тивление за външна ротация по-
средством еластични ленти, чиято 
сила на съпротивление се определя 
според индивидуалното състояние 
на спортиста. В началото е необхо-
димо лопатката да бъде изолирана 
и да се акцентира върху работата 
само на ротаторния маншон. При-
мерно упражнение може да бъде от 
изходно положение стоеж. Горният 
крайник е покрай трупа като ми-
шницата притиска към него малка 
възглавничка. По този начин се по-
стига добро изолиране на лопат-
ката. Лакътят е сгънат до 90°, а 
ръката обхваща еластична лента, 
която се закача хоризонтално на 
пода откъм противоположната 
страна на засегнатия крайник. Из-
пълняват се повторения, чийто 
брой и честота зависят от индиви-
дуалното състояние на пациенти-

те. Изходното положение на рамен-
ната става се изменя, така че да се 
изпълнява външна ротация срещу 
съпротивление, докато лопатката 
бъде стабилизирана в страничен 
лег на засегнатата страна. 

След като се изгради добър то-
нус и контрол на m. infraspinatus, е 
необходимо да се акцентира върху 
доброто движение на лопатката. 
Прилагат се упражнения за актив-
на флексия на раменна става, като 
внимание се обръща на задната де-
пресия на лопатката посредством 
приложение на мануално съпроти-
вление в областта на долния и ла-
терален ръб. Прогресът на това 
упражнение се състои в допълни-
телно използване на лека свободна 
тежест (малка гиричка), като се 
добавя контрол на преминаването 
от пълна флексия към екстензия и 
придвижване на лопатката към 
горна елевация.

Необходимо е стриктно да се 
проследява състоянието на става-
та, която предвид атрофиралия 
m. infraspinatus и хиперактивния m. 
teres minor има леко изменена ста-
тика и тенденция към изместване 
на главата в гленоидалната ямка 
(фиг. 4). Необходимо е да се под-
държа добър баланс и недопускане 
на твърде сериозно повишаване на 
тонуса на мускулите по предната 
страна на ставата - m.pectoralis 
major и m. terres major. 

Атрофията на m. infraspinatus 
се изявява не само при разкъсване 
на мускула или сухожилието му. 

Необходимо е да бъде направено 
изследване, включващо подходящи 
методи за образна диагностика, 
които да бъдат информативни 
по отношение на меките тъка-
ни.  Установяването на импидж-
мент на nervus infraspinatus при 
атрофия на m. infraspinatus налага 
действия, свързани с точно опре-
деляне на функционалното състо-
яние на ставата. Преценката на 
кинезитерапевта относно функ-
ционалния подход и избора на пра-
вилни корекционни упражнения, 
както и упражнения за ангажира-
не и активиране на m. teres minor, 
заемат основно място в процеду-
рата. Постоянното проследява-
не на състоянието на ставата е 
необходим фактор за прогреса на 
програмата по отношение на ско-
ростта на изпълнение, силата на 
съпротивлението и корекцията 
на ставната позиция.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ

Нови мануални техники във 
физиотерапията след счупвания 
на проксималния радиус

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛ: Да се изследва ефективността на техниките за невродинамика 
като част от физиотерапията. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА: 42-ма болни със счупвания на проксималния ра-
диус са лекувани за период от 10 години. В зависимост от прилаганата 
физиотерапия пациентите са разделени на две групи. Физиотерапев-
тична (ФТ) група, лекувани по традиционна методика на физиотерапия, 
и група невродинамика (НД), лекувани по традиционната методика на 
физиотерапия, разширена с техники за невродинамика (за мобилизация 
на n. radialis). За отчитане на резултатите са използвани: визуално 
аналогова скала (ВАС) за болка, обем на движение, функционална скала 
за горен крайник (ФСГК). 
РЕЗУЛТАТИ: В началото е установено намаляване на безболезнения обем 
на движение от последната стъпка на теста за невродинамика на n. 
radialis при 37 пациенти (88,1%). Това сочи наличие на нарушена невро-
динамика на n. radialis (neuropraxia), свързана с фрактурата, вероятно 
травмиране на нерва от костните фрагменти, от металната осте-
осинтеза, от притискането, свързано с локалния кръвоизлив, оток или 
имобилизацията. Анализът на данните показва, че при изписването 
пациентите, лекувани с техники за невродинамика, демонстрират зна-
чително по-голямо подобрение на цялостната функция и увеличаване на 
обема на движение в сравнение с традиционно лекуваните болни. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Получените резултати сочат подобрение и при двете 
групи болни, но допълнителното включване на техниките за невроди-
намика води до по-добри функционални резултати. 

SUMMARY

Application of New Manual Therapy Techniques to Proximal Radius 

Fractures

PURPOSE: The purpose of this study was to examine the efficacy of 
neurodynamic techniques in management of patients with proximal radius 
fracture. MATERIAL AND METHODS: 42 patients were surgically treated 
for the period of ten years. Patients were randomly divided into two 
groups. PT group underwent a сonventional physiotherapy management 
of these fractures. ND group underwent a сonventional PT program, added 
with neurodynamic techniques for radial nerve mobilization. Outcome 
measures used were the: visual analogue scale (VAS) for pain, range 
of motion, and the modified Upper Extremity Functional Scale (UEFS). 
RESULTS: In a baseline, we found a decrease in the painfree range of last 
step of radial neurodynamic test in 37 patients (88,1%). It seems radial 
nerve neuropraxia associated with fractures occur from damage done to 
the nerve by the jagged edges of the displaced broken bones, from pins 
used to hold the bone together while it heals, from pressure of blood, 
oedema or plaster casts. Data analysis showed that at discharge, patients 
who received neurodynamic techniques demonstrated significantly 
greater improvements in disability, pain, and range of motion than patients 
who did not. CONCLUSIONS: The results demonstrated that both groups 
improved with treatment but that additional benefit was achieved with the 
addition of neurodynamic techniques to the physiotherapy programme.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Фрактури, neurodynamics, physiotherapy. 
KEY WORDS:  Fractures, neurodynamics, physiotherapy. 

Счупванията в областта 

на лакътната става са чести 

и 33% от тях засягат прок-

сималната част на лъчевата 

кост (Rabin, 2005). Индивиди с 

остеопороза, с ограничен обем 

на движение поради остеоар-

трит и жени в менопауза са с 

повишен риск от счупвания в 

тази област. При падане от 

височина се получават тип  

Essex-Lopresti счупвания на ра-

диуса.

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Да се проучи ефективността 

на техниките за невродинамика 

при лечението на пациенти след 

счупвания на проксималния ради-

ус. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

42-ма болни са лекувани за пе-

риод от 10 години (мъже:жени 

11:31; средна възраст 38.8 г.). 

Счупванията на проксималния ра-

диус са типични за млади хора и 

хора на средна възраст (Hodge, 

J., 1999). Според пола в извадката 

преобладават жените. Характе-

ристика на контингента е пред-

ставена на табл. 1.

Лекувани са неразместени и 

разместени счупвания на прокси-

малния радиус.

Класификацията на Mason 

(1954) е използвана за планиране 

Доц. Евгения Димитрова, дпн
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на лечението и прогнозата: 

� Тип I са неразместени фрак-

тури на проксималния радиус, с 

минимално засягане на ставата, 

трудни за образна диагностика. 

� Тип II са фрактури на прок-

сималния радиус, с минимум 2 mm 

разместване на фрагментите 

(ротация или ангулация). 

� Тип III са многофрагментни 

фрактури на главата на радиуса. 

� Тип IV са многофрагментни 

фрактури луксации.

Тип I и повечето Тип II фрак-

тури са леки и заздравяват без 

хирургично лечение, но фракту-

рите със значително размества-

не  (Тип III и IV) налагат открита 

репозиция и вътрешна фиксация 

за реалиниране и стабилизира-

не на разместените фрагменти. 

Ако счупването на проксималния 

радиус е многофрагментно и раз-

местено, се налага ексцизия и/

или артропластика на главата на 

радиуса. По време на травмата 

може да се получи и луксация на 

главата на радиуса с изместване 

към лакътната става. Фрактури-

те тип Essex-Lopresti включват 

счупване на главата или шийката 

на радиуса, луксация на дистална-

та радио-улнарна става и рупту-

ра на мембраната между радиуса 

и улната. Характеристика на кон-

тингента според типа фрактура 

е представена на табл. 2. 

Лечението на счупванията на 

проксималния радиус се определя 

от степента на разместване на 

фрагментите и дали счупването 

засяга лакътната става (интра-

артикуларно счупване). При не-

разместените счупвания на прок-

сималния радиус (тип I), частична 

имобилизация на горния крайник с 

митела е достатъчна до начало-

то на костно срастване (няколко 

дни). Неразместените счупвания 

със засягане на повече от 1/3 от 

ставната повърхност и с увреда 

на лигаменти се имобилизират 

минимум 2 седмици поради риска 

от вторично разместване при 

движения. Лекарят прави пункция 

при наличие на течност в става-

та за намаляване на налягането. 

Поставя се дълга дорзална гипсо-

ФТ НД Средно/n

Възраст (години) 37.6 34.8 38.8

Пол: мъже/жени 6/15 5/16 11/31

Локализация на фрактурата:   ляво/дясно 7/14 9/12 16/26

Брой (n) 21 21 42

*ФТ – физиотерапия; НД – невродинамика.

Tабл. 1

Tабл. 2

Характеристика на контингента

Характеристика на контингента според типа на фрактура-
та по класификацията на Mason

ФТ НД n (%)

Тип I. 5 (23.8%) 5 (23.8%) 10 (23.8%)

Тип II. 9 (42,8%) 12(57.1%) 21 (50%)

Тип III. 6 (28.6%) 3 (14.3%) 9 (21.4%)

Тип IV. 1 (4.8%) 1 (4.8%) 2 (4.8%)

Брой(n) 21 (100%) 21 (100%) 42(100%)

ва шина за няколко дни при 90° 

флексия на лакътната става и 

супинация на предмишницата за 

подпомагане на оздравяването. 

След стабилизиране на фракту-

рата ранните движения на ла-

кътната става са съществени 

за редуциране на риска от скова-

ност и ставни контрактури. 

Първоначално повечето тип 

II и тип III счупвания на прокси-

малния радиус са лекувани кон-

сервативно, ако фрактурните 

фрагменти не пречат на став-

ното движение. Значително 

разместените или нестабилни 

счупвания са лекувани оператив-

но. Фрактурните фрагменти са 

реалинирани и стабилизирани с 

комбинация от плака и винтове 

(открита репозиция–вътрешна 

фиксация [ОРВФ]), под обща или 

локална анестезия. Всеки кос-

тен фрагмент, който не може 

да бъде стабилизиран, е премах-

нат и разкъсаните лигаменти са 

възстановени. Фрактурите тип 

Essex-Lopresti и тежките много-

фрагментни фрактури налагат 

ексцизия на главата на радиуса и 

артропластика за поддържане на 

ставния интегритет и функция-

Фиг. 1
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та. След операцията лакътната 

става се имобилизира с гипсова 

превръзка при 90° флексия. След 2 

седмици гипсовата превръзка се 

заменя с шарнирна ортеза, поз-

воляваща известно движение на 

лакътя през следващите 4 сед-

мици на заздравяване. Болните 

с фрактури тип Essex-Lopresti не 

са включени в нашата извадка. 

Фрактурите луксации (тип IV) са 

лекувани първо чрез наместване 

на луксацията и след това чрез 

стабилизиране на фрактурата, 

консервативно или оперативно, 

в зависимост от степента на 

разместване. 

В зависимост от прилагана-

та физиотерапия пациентите 

са разделени на две групи. Физи-

отерапевтична (ФТ) група, леку-

вани по традиционна методика 

на физиотерапия, и група невро-

динамика (НД), лекувани по тра-

диционната методика на физио-

терапия, разширена с техники за 

невродинамика (за мобилизация 

на n. radialis). 

Целта на физиотерапията 

след счупвания на проксималния 

радиус е редуциране на болката 

и възстановяване функцията на 

лакътната става. 

Задачите на физиотерапията 

са редуциране на нарушенията, 

профилактика на контрактури-

те и възстановяване на пълен 

обем на движение и мускулна 

сила. 

ТРАДИЦИОННА МЕТОДИКА НА 
ФИЗИОТЕРАПИЯ

(Тип I фрактури, тип III фрак-
тури след ОРВФ)

Максимално протективна 

фаза (1-2 седмица след счупване-

то)

� Задачи

� Редуциране на болката и 

възпалението.

� Възстановяване на пълен 

обем на движение на китката и 

нормализиране на обема на дви-

жение на лакътната става.

� Профилактика на мускулна-

та хипотрофия. 

Седмица 1
� Включват се активни и ак-

тивни-асистирани упражнения за 

обем на движение на лакътната 

става; минимален приемлив обем 

на движение (15-105°) до 2 седми-

ци.

� Включват се упражнения за 

стискане на мека топка.

� Включват се изометрич-

ни упражнения за поддържане на 

мускулната сила на двигателите 

на лакътна става и китка.

� Включват се изотонични 

резистивни упражнения за кит-

ката.

Първоначално приложението 

на криотерапия подпомага на-

маляването на отока и болката. 

При липса на противопоказания 

прилагането на пасивни упраж-

нения за обем на движение (фле-

ксия/екстензия на лакътната 

става, супинация/пронация на 

предмишницата) започва от 2 

до 7 дни след счупването, за не-

разместените фрактури. Тера-

певтът инструктира болния: да 

движи лакътя си (извън митела-

та), в максимален обем, без бол-

ка; да извършва ранни движения 

за рамото, китката и ръката, 

прогресирайки към резистивни 

упражнения, според поносимост-

та. 

УМЕРЕНО ПРОТЕКТИВНА 
ФАЗА (3-6 СЕДМИЦИ СЛЕД 

СЧУПВАНЕТО)

� Задачи 

� Възстановяване и поддър-

жане на пълен обем на движение 

на лакътната става.

� Прогрес към възстановява-

не на мускулната сила на двига-

телите на лакътната става.

� Постепенно увеличаване на 

функционалните възможности.

Седмица 3
� Включват се резистивни 

упражнения за двигателите на 

раменната става (с акцент на 

ротаторен маншон). 

� Продължават упражнени-

ята за обем на движение на ла-

кътната става (пълна флексия-

екстензия).

� Включват се резистивни 

упражнения за флексия-екстензия 

на лакътна става срещу леко съ-

противление (0,5 kg).

� Включват се активни-аси-

стирани и пасивни упражнения 

за обем на движение супинация-

пронация на предмишницата, до 

поносимост. 

На третата седмица обик-

новено болката е значително 

редуцирана, мителата се маха и 

болните се насочват за активна 

физиотерапия. 

Седмица 6
� Продължават активни-аси-

стирани и пасивни упражнения 

за обем на движение супинация-

пронация на предмишницата, до 

пълен обем на движение.

� Прогресира програмата за 

възстановяване на функцията на 

раменния комплекс. 

� Прогресират упражнени-

ята за засилване на мускулите 

двигатели на лакътната става. 

С прогресирането на процеса 

на зарастване (3 до 6 седмици 

след счупването) терапевтът 

увеличава активния обем на дви-

гателни активности за травми-

раните лакът и предмишница 

и разширява упражненията за 

захват и изометричните упраж-

нения. Терапевтът прогресивно 

увеличава подвижността, си-

лата, координацията и издръж-

ливостта на болния с акцент 

на подобряване на цялостната 

функция и независимост при из-

вършване на дейностите от 

ежедневния живот (ДЕЖ). 

ФУНКЦИОНАЛНО 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ФАЗА (7-12 
СЕДМИЦИ СЛЕД СЧУПВАНЕТО )

� Задачи

� Поддържане на пълен обем 

на движение на лакътната ста-

ва.

� Увеличаване на силата, 

мощността, издръжливостта.

� Постепенно включване на 

спортни активности.

Седмица 7
� Продължават активни-аси-

ФИЗИОТЕРАПИЯ



Медицина и Спорт   � 23

стирани и пасивни упражнения 

за обем на движение супинация-

пронация на предмишницата, до 

пълен обем на движение.

� Включват се ексцентрич-

ни резистивни упражнения за 

флексия-екстензия на лакътната 

става.

� Включват се програма от 

плиометрични упражнения.

� Продължава програмата 

от изотонични упражнения за 

предмишница, китка и рамо. 

� Програмата продължава 

до 12 седмици след счупването.

Болните, лекувани оператив-

но, следват подобна програма на 

прогресивно увеличаване на сте-

пенувана активност, но с по-бав-

но темпо. Физиотерапевтична-

та програма се съобразява със 

стабилността на зарастващата 

фрактура, типа на счупването 

– дали е било разместено или 

неразместено и дали е имало не-

вроваскуларна увреда. Ако фрак-

турата е лекувана оперативно, 

хирургът определя специфични-

те указания относно рехабили-

тацията. 

Костно срастване се наблю-

дава 6 до 12 седмици след счуп-

ването, но възстановяването на 

пълната костна якост може да 

отнеме повече време. Лекуващи-

ят лекар дава указания на болния 

за подходящото възстановява-

не. 

МЕТОДИКА ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА N. RADIALIS

За изследване на специфична-

та невродинамика се използва 

тензионният тест за n. radialis, 

модифициран от нас за прило-

жение при този вид фрактура. 

Първо прилагаме пронацията на 

предмишницата, доколкото поз-

волява болката, следва екстензи-

ята на лакътната става (също 

без болка) и след това прилагаме 

останалите тестови движения.

При нарушена невродинамика 

прилагаме техники за мобилиза-

ция на нерва в зависимост от 

вида на неврологичната дисфунк-

ция, фазата на лечение и функци-

оналното състояние на всеки от 

пациентите. 

При дисфункция на струк-

турите около нерва (механич-

ния итерфейс), при теста за n. 

radialis,  симптомите на болния 

се засилват при изследването на 

m. supinator, както и при едно-

временното изследване на нер-

ва и структурите около него. 

През максимално протективна-

та фаза (1-2 седмица след счуп-

ването) прилагаме статична 

отваряща техника за n. radialis 

– релаксираща позиция за нерва, 

съчетана с релаксираща позиция 

за m. supinator и екстензорите 

на китката и пръстите (фиг. 1).

Прогресираме към динамична 

отваряща техника за n. radialis – 

от тилен лег, релаксираща пози-

ция за нерва, прилагаме пасивна 

екстензия на китката и пръсти-

те. Движението води до релак-

сация на мускулите екстензори, 

намалява компресията на нерва 

и подобрява мобилността му. 

През умерено протективната 

фаза (3-6 седмици след счупване-

то) от същата изходна позиция 

прилагаме миорелаксиращи тех-

ники за мускулите екстензори 

на китката и пръстите и за m. 

supinator. Нежната и внимател-

на контракция на мускулите про-

вокира лека компресия на нерва, 

а последващата им релаксация 

подобрява невродинамиката. 

През функционално възстанови-

телната фаза (7-12 седмици след 

счупването) прогресираме към 

затварящи техники за n. radialis 

– прилагаме мануални резистив-

ни техники за екстензорите на 

китката и пръстите и за m. 

supinator, за възстановяване на 

възможностите на нерва да по-

нася нормалната компресия при 

мускулна контракция, съчетани с 

техники за невродинамика, пос-

ледвани от стречинг на мускули-

те.

При дисфункция на прокси-

малното плъзгане на нерва, при 

тензионна позиция от теста за 

n. radialis, симптомите на болния 

се засилват при контралатера-

лен наклон на шията и екстензия 

на китката и пръстите и нама-

ляват при ипсилатерален наклон 

на шията и флексия на китката и 

пръстите. През максимално про-

тективната фаза (1-2 седмица 

след счупването) прилагаме от 

дистална изходна позиция на нер-

ва – дистално плъзгаща невроди-

намична техника: от изходно по-

ложение тилен лег, лека флексия 

(20-30°) на лакътната става, 

неутрална позиция на китката 

и пръстите, предмишницата в 

удобна позиция по отношение на 

пронация-супинация, мишницата 

покрай тялото, елевация на рамо-

то, неутрална позиция на шията, 

извършваме пасивна флексия на 

китката и пръстите, за да дви-

жим дистално нерва в областта 

на лакътя. Пациентът извършва 

активно ипсилатерален наклон 

на шията. Същата техника може 

да се изпълни, като терапевтът 

извършва пасивното движение 

на шията, а пациентът извърш-

ва активна флексия на китката и 

пръстите. През умерено протек-

тивната фаза (3-6 седмици след 

счупването) прилагаме от пози-

ция, доближаваща се до симпто-

матичната – движение на нерва 

в редуцираща симптомите посо-

ка. Чрез промяна в изходното по-

ложение на болния към тилен лег 

с лека депресия на рамото (или 

абдукция на мишницата) осигу-

ряваме проксимална изходна по-

зиция на нерва, доближаваща се 

до симптоматичната. Отново 

прилагаме дистално плъзгаща 

невродинамична техника – па-

сивна флексия на китката едно-

временно с елевация на рамото, 

за да движим дистално нерва в 

областта на лакътя. През функ-

ционално възстановителната 

фаза (7-12 седмици след счупване-

то) прогресираме към приложе-

ние на невродинамична техника  

от позиция, доближаваща се до 

симптоматичната – движение 

на нерва към провокираща симп-

томите посока. От изходно по-

ложение тилен лег, неутрална 

позиция на шията, прилагаме па-

сивна депресия на рамото едно-

временно с екстензия на на кит-
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ката, за да движим проксимално 

нерва в областта на лакътя 

(проксимално плъзгаща невроди-

намична техника). Прогресираме 

чрез промяна в изходното поло-

жение на болния към тилен лег 

с контралатерален наклон на 

шията увеличаваме предвари-

телното проксимално плъзгане 

на нерва. Изпълняваме същата 

проксимално плъзгаща невроди-

намична техника в максимално 

възможен обем на движение. 

При дисфункция на дистално-

то плъзгане на нерва, от тен-

зионна позиция на теста за n. 

radialis, симптомите на болния 

се засилват при ипсиралатера-

лен наклон на шията и флексия на 

китката и пръстите и намаля-

ват при контралатерален наклон 

на шията и екстензия на китка-

та и пръстите. През максимално 

протективната фаза (1-2 седми-

ца след счупването) прилагаме 

от проксимална изходна позиция 

на нерва – проксимално плъзга-

ща невродинамична техника: от 

изходна позиция тилен лег, лека 

флексия (20-30°) на лакътната 

става, предмишницата в удобна 

позиция по отношение на про-

нация-супинация, лека екстензия 

на китката и пръстите (за да 

се осигури проксимална позиция 

на нерва), 30-45° абдукция на ми-

шницата (ако не се провокира 

симптоматика), неутрална пози-

ция на рамото, неутрална пози-

ция на шията прилагаме пасивна 

екстензия на китката, за да дви-

жим проксимално нерва в облас-

тта на мишницата. Пациентът 

извършва активен контралате-

рален наклон на шията. Същата 

техника ивършваме, като фик-

сираме лопатката и извършваме 

пасивното движение на шията, 

а пациентът извършва активна 

екстензия на китката и пръсти-

те. През умерено протективна-

та фаза (3-6 седмици след счупва-

нето) от изходно положение на 

болния тилен лег с лека елевация 

на рамото и мишница до тялото 

(за осигуряване на дистална пози-

ция на нерва, доближаваща се до 

симптоматичната) прилагаме 

отново проксимално плъзгащи 

невродинамични техники. През 

функционално възстановителна-

та фаза (7-12 седмици след счуп-

ването) от дистална позиция на 

нерва прилагаме дистално  плъз-

гащи невродинамични техники.

При тензионна дисфункция на 

нерва, от тензионна позиция на 

теста за n. radialis симптомите 

на болния се засилват при стре-

чинг на нерва (едновременно из-

вършване на контралатерален 

наклон на шията и флексия на 

китката и пръстите) и нама-

ляват при намаляване на тен-

зията на нерва (отпускане на 

което и да е от двете движе-

ния). През максимално протек-

тивната фаза (1-2 седмица след 

счупването) прилагаме релакси-

раща позиция за нерва за 30–60 

сек (фиг.1) и дозиране в зависи-

мост от физиологичния отго-

вор. Препоръчваме n. radialis да 

се поставя при релаксирана по-

зиция толкова често, колкото 

е възможно за пациента. Прила-

гаме и описаните по-горе дис-

тално и проксимално плъзгащи 

нерва техники за намаляване на 

сензитивността на нерва. През 

умерено протективната фаза 

(3-6 седмици след счупването) 

включваме тензионни техни-

ки, като предпочитаме увели-

чаване на тензията от единия 

край на нерва – при теста за n. 

radialis нежна пасивна флексия на 

китката и пръстите, първона-

чално при лека флексия на лакът-

ната става. През функционално 

възстановителната фаза (7-12 

седмици след счупването) про-

гресираме към позиция близка до 

крайната на теста за n. radialis 

(фиг. 2)  – едновременна депре-

сия на рамото и флексия на кит-

ката и пръстите. 

При прогресирането на тех-

никите, прилагани в тази фаза 

на лечение, използваме следните 

три принципа за увеличаване на 

сензитивността им: 

� Прогрес чрез включване 

на сензитивиращи движения 

към класическите тестове: към 

теста за n. radialis добавяме аб-

дукция на мишницата, както и 

контралатерален наклон на шия-

та.

� Прогрес чрез промяна в 

последователността на тес-

товите движения – използваме 

движение на лакътната става, 

включващо засегнатите мускули.

� Прогрес чрез едновремен-

но третиране на нерва и струк-

турите около него (механичния 

интерфейс).

Прилагаме едновременно мус-

кулни и други мекотъканни тех-

ники, съчетани с техники за не-

вродинамика – палпация на нерва, 

невродинамична масажна техни-

ка (фиг. 2), мускулно-инхибитор-

ни и стречинг техники, активна 

флексия на китката при близка 

до крайната позиция на тензион-

ния тест, активна контракция 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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на m. supinator чрез супинация на 

предмишницата срещу съпроти-

вление при тензионна позиция на 

нерва и др. По този начин спома-

гаме възстановяването на дина-

мичното взаимодействие между 

мускулите и нервните тъкани. 

Мястото на техниките за не-

вродинамика във физиотерапев-

тичната процедура определяме 

в зависимост от основната цел 

на приложение на съответната 

техника. Постепенно увеличава-

ме дозировката им и постоянно 

следим непосредствения и ла-

тентния физиологичен отговор.

За отчитане на резултатите 

са използвани: визуално аналогова 

скала (ВАС) за болка, измерване на 

обема на движение по SFTR мето-

диката и функционална скала за 

горен крайник (ФСГК). 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

В началото е установено на-

маляване на безболезнения обем 

на движение от последната 

стъпка на теста за невродина-

мика на n. radialis при 37 паци-

енти (88,1%). Това сочи наличие 

на нарушена невродинамика на 

n. radialis (neuropraxia), свързана 

с фрактурата, вероятно трав-

миране на нерва от костните 

фрагменти, от металната ос-

теосинтеза, от притискането, 

свързано с локалния кръвоизлив, 

оток или имобилизацията. 

Анализът на данните показва, 

че при изписването пациентите, 

лекувани с техники за невродина-

мика, демонстрират значително 

по-голямо подобрение на цялост-

ната функция (36,2 точки по ФСГК, 

P <0,001) (диагр. 1), редуциране на 

болката (3,3 точки по ВАС, P = 

0,001) и увеличаване на обема на 

движение на лакътната става (ди-

агр. 2, P <0,01) в сравнение с тради-

ционно лекуваните болни.

Morrey et al. (1981) са устано-

вили, че необходимият обем на 

движение за ДЕЖ "функционални-

ят обем на движение" за лакът-

ния комплекс е екстензия-флексия 

30-130° и пронация-супинация 50-

50°. Крайната флексия е по-важна 

Диагр. 1

Диагр. 2

Диагр. 3

Резултати според функционалната скала за горен крайник.

Обем на движение флексия-екстензия на ЛС (отчетен по SFTR 
методика в градуси).

Обем на движение супинация на предмишницата (отчетен по 
SFTR методика, в градуси).

за ДЕЖ, отколкото крайната ек-

стензия. При проследяването на 

4-ия месец след травмата липсва 

болка и при двете групи болни. 

Установен е 5° дефицит в край-

ната екстензия и пълна флексия. 

Известен дефицит бе налице при 

проно-супинаторните движения, 

по-изразен по отношение на су-

пинацията и при група ФТ (диагр. 

3).

Всички болни са се върнали 
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към рутинни активности и тру-

дова дейност. 

Късните резултати след счупва-

ния на проксималния радиус зависят 

от типа на счупването по класифика-

цията на Mason, ранната рехабилита-

ция за запазване на обема на движение 

на лакътния комплекс. При тип II и 

тип III фрактури са отчетени добри 

и отлични резултати след открита 

репозиция и вътрешна фиксация при 

28/30 (93,3%) от случаите. Според 

Rabin (2006), при тип III фрактури, ле-

кувани с артропластика на радиална-

та глава, добри и отлични резултати 

се достигат при 70% до 100% от слу-

чаите, въпреки че честотата на про-

вал на импланта може да е 42%. Спо-

ред Herbertsson (2004) при ексцизия на 

радиалната глава, след разместени 

фрактури на проксималния радиус, 

се получават задоволителни и добри 

резултати при до 90% от случаите, 

въпреки че може да се наблюдава про-

дължителна постоперативна лакът-

на болка и нестабилност. 

ДИСКУСИЯ

Фрактурите на проксималната 

част на радиуса се получават при 

падане и опора на изправена ръка. 

Силата се предава по надлъжната ос 

на предмишницата и създава valgus 

стрес на лакътя. Компресията на 

главата на радиуса срещу главичката 

на хумеруса води до фрактура вслед-

ствие на ножичните сили и може да 

доведе до увреда на capitulum humeri. 

Анатомично главата на радиуса е по-

датлива на счупвания поради наличи-

ето на ъгъл от 15° между радиалната 

шийка и диафизата. По-големият ъгъл 

на носене при жените може да обясни 

по-високата честота на тези фрак-

тури при тях. Диагностични белези 

на счупването са остра болка, пови-

шена локална температура и оток, 

положителен белег на локално уплът-

нение и фрактурна линия. Основният 

проблем след счупване на главата на 

радиуса е невъзможността за въз-

становяване на пълната екстензия 

на лакътната става може би пора-

ди сраствания на предната ставна 

капсула вследствие организирането 

на хемартрозата (Pinder, I., 1945) и 

увредата на главичката на хумеруса 

по време на травмата (Mason, M., 

1954). Конвенционалната рентгено-

графия (фас и профил) е достатъчна 

за разграничаване на фрактури на 

главата и на шийката на радиуса. Ва-

риантите на лечение са базирани на 

класификацията на Mason (Hodge, J., 

1999). По определение тип I е нераз-

местена фрактура, която не изисква 

наместване и не предизвиква ника-

къв механичен блок на ротацията на 

предмишницата. Необходимо е да се 

постигне непосредствено редуцира-

не на болката, за да стане възможно 

физикалното изследване и да започне 

активна ротация на предмишница-

та, доколкото позволява болката. 

Тип I фрактури се лекуват консерва-

тивно. Може да се направи пункция 

и вътреставна апликация на анесте-

тик за редуциране на болката. Ран-

ното движение помага за оформяне 

и изглаждане на минимални инкон-

груентности, без реален риск от 

разместване. Mason и Shutkin (1943) 

предполагат, че ранната мобилиза-

ция позволява на фрагментите да си 

намерят най-добрата функционална 

позиция спрямо останалите ставни 

повърхнини. Bakalim (1970) доказва, 

че разместването на фрагментите 

не е пряко свързано със загубата на 

функция. Holdsworth et al. (1987) сти-

гат до извода, че функционалното 

възстановяване е най-добро при по-

млади пациенти и е пряко свързано с 

тежестта на счупването. Мобилиза-

цията на n.radialis води до ефектив-

но редуциране на болката първона-

чално, но не повлиява дългосрочните 

резултати. 

ИЗВОДИ

Ранната мобилизация на ла-

кътната става е особено важна, 

независимо от приложения лече-

бен метод.

Дефицитът в екстензията, 

при част от пациентите, не 

ограничава техните функционал-

ни активности. 

Получените резултати со-

чат подобрение и при двете 

групи болни, но допълнителното 

включване на техниките за не-

вродинамика води до по-добри 

функционални резултати. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

РЕЗЮМЕ

В спортната дейност бързината на движенията и реакциите 
имат съществено значение. При спортовете, които се характе-
ризират със скоростно-силов характер, се счита, че бързината 
има решаваща роля. Различните ситуации по време на футболна-
та игра принуждават играчите да реагират многократно, чрез 
което те противодействат на противника. Това става чрез 
изпълнение на характерни действия или комплекс от действия, 
които са свързани с бързо придвижване по терена, стартиране, 
заемане на позиция, пласиране и т. н. 

SUMMARY

Developing reaction time in football

In sport, reaction time is very important. Reaction plays a decisive role 
particularly in sports, which require speed and strength. The constantly 
changing situation on the football field calls for various reactions on the part 
players. They counter their opponents via specific actions, or rather, via a 
complexity of activities demanding rapid movement across the field, starts, 
positioning, etc. 

Развиване бързината на реакцията 

във футбола

Проф. Кирил Аладжов, дпн

КЛЮЧОВИ ДУМИ: време за реакция, футбол, старт, позициониране.
KEY WORDS: reaction time, football, start, positioning.

Бързината на реакцията е един от 
водещите фактори за успех в спорта. 
За спортовете с типичен скоростно-
силов характер, каквато е футболната 
игра, може да се каже, че тя е от ре-
шаващо значение. За футболната игра 
необходимостта от бързи реакции и 
голяма подвижност е особено важна за 
всички полеви играчи. 

Упражненията за бързина на реакци-
ята се отличават с голямото си разно-
образие и емоционалност. Състезател-
ният характер на изпълнението им ги 
доближава максимално до спортната 
дейност. Това обуславя тяхното из-
ключително ефикасно въздействие при 
тренировъчни занимания с футболи-
сти на всички нива от подготовката 
им. От друга страна характерът на 
изпълнение на упражненията за бързи-
на на реакцията създава необходимия 
градивен ефект върху ловкостта, кон-
центрацията на вниманието и коорди-
нацията на движенията.  

Тренировките за бързина на реак-
цията в годишния тренировъчен цикъл 

на футболистите преимуществено 
трябва да се провеждат в предсъсте-
зателния и състезателния период. Уп-
ражненията за бързина на реакцията са 
особено подходящи при тонизиращи-
те тренировки, които се провеждат 
един ден преди официални мачове. По 
този начин се постига настройващ, 
мобилизиращ ефект на организма за 

успешно участие на следващия ден. 
Комплекс от упражнения за бързина на 
реакцията е необходимо да се прилага 
непосредствено преди официалните 
мачове, в края на разгряването. 

Проявлението на физическите ка-
чества, в т. ч. и реакциите във футбо-
ла, са взаимно свързани и обусловени. В 
основата на тази връзка стои фактът, 
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че всяко едно физическо качество се 
явява функция на нервно-мускулния 
апарат на човека. От подаването на 
сигнала, неговото възприемане и пос-
ледвалото реагиране изминава сравни-
телно кратък период от време. Това 
е т. нар. “латентно време”, което в 
своята последователност преминава 
през няколко фази (фиг. 1): 

 1. Поява и възприемане на сигнала в 
рецепторите.

2. Предаване на получения сигнал в 
централната нервна система (ЦНС).

3. Преминаване на сигнала от ЦНС 
и нервните клетки към формирането 
на ефекторен дразнител.

4. Предаване на сигнала от ЦНС 
към мускулите.

5. Възбуждане на мускулите и поя-
вата на последваща механична актив-
ност. Това е моментът на същинското 
реагиране, което е видимата страна 
на реакцията. 

Реакциите условно могат да се оп-
ределят като прости или сложни. Те 
се характеризират така в зависимост 
от вида на възприетия сигнал, както 
и от действията на противниковия 
играч. 

За простите реакции е характер-
но, че дразнителят (сигналът) е очак-
ван, т. е. той е известен. Такъв вид ре-
акции се наблюдават при спортовете 
с цикличен характер като стартира-
нето в леката атлетика или в плуване-
то, при които сигналът е очакван. 

При сложните реакции постъпва-
щият сигнал има нестандартно про-
явление, което определя избирателния 
характер на двигателната реакция. 
Това прави “латентното време” на 
сложните реакции сравнително по-
бавно. Именно такъв вид реакции се 
наблюдават във футболната игра. 

На фиг. 2 сме разработили прин-
ципна схема на различните варианти 
(изходни позиции) при изпълнение на уп-
ражнения с насоченост към развиване 
бързината на реакцията. 

1. От статично изходно положе-
ние. След изпълнение на упражнения на 
място от статично изходно положе-
ние – стоеж, седеж, свит седеж, клекна-
ла опора, колянка, лег, тилен лег и др.

2. От динамично изходно положе-
ние. Упражнения, изпълнявани на мяс-
то от динамично изходно положение 
– ситно бягане, бягане на място с из-
насяне подбедрицата назад, подскоци 
с ножична смяна на краката, клякане и 
ставане, опора и подскочна смяна на 
краката и др.

3. След придвижване напред. Уп-
ражнения, изпълнявани чрез придвижва-
не на спортистите с лице напред. Тук 
се включват всички известни специал-
но-бегови упражнения, както и ходене в 

напади, подскочно бягане, подскоци на 
два крака и др.

4. След придвижване назад. Упраж-
нения, изпълнявани с гръб по посока на 
движението – всички специално-бегови 
упражнения, както и подскоци на два 
крака назад, след бавно бягане назад и 
др.

5. От придвижване в странична 
равнина. Тук се включват упражнения, 
изпълнявани след придвижване в стра-
нична равнина – обикновено странично 
бягане, странично бягане с кръстосана 
крачка, странично бягане с повдигане 
на коляното на единия крак към гърди-
те и т. н.

6. След стартиране на предвари-
телно определен спортист. Реагира се 
на стартирането на предварително 
определен в групата спортист. При 
движение в редичен строй стартира-
щият се намира в средата на редица-
та, а при движение в странична равни-
на - в началото на колоната.

7. Упражнения по двойки. Старти-
ране след упражнения, изпълнявани по 
двойки – клякане и ставане със захва-
нати ръце, с лице един към друг, носе-
не по двойки – след сигнала стартира 
само носещият (партньорът остава 
на място), ходене на ръце (упражне-
ние “количка”) – краката захванати от 
партньор, след сигнала стартира само 
“ходещият” на ръце и др.

8. След изпълнение на упражнения 
с топка. В този раздел прилаганите 
упражнения за бързина на реакцията 
по своето естество са най-характер-

ни за футболната игра. Изпълняват се 
с топка – индивидуално или по двама. 
Футболната топка се подава по двой-
ки в различни варианти – стартира се 
след подаването на сигнала.

9. След изпълнение на упражне-
ния за гъвкавост. Стартира се след 
упражнения, изпълнявани на място за 
гъвкавост – наклони напред или назад, 
извивки вляво или вдясно, от седеж или 
лег – наклони напред или в странична 
равнина и др.

10. След изпълнение на комбинирани 
упражнения. Реагира се след последова-
телното изпълнение на няколко упраж-
нения в комбинация. Тук се прилагат 
всички посочени по-горе упражнения, 
при което се подбират комбинации 
от тях, изпълнени на място или в дви-
жение напред, след което се старти-
ра. Примерно: ситно бягане на място, 
подава се сигнал, изпълняват се 10 под-
скока на място, 5 лицеви опори, след 
което се пробягват 15-20 метра.

 
ИЗХОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА 

СТАРТИРАНЕ

Едно от основните изисквания към 
спортистите при тренировките за 
усъвършенстване бързината на реакци-
ите е след подаване на сигнала да се ре-
агира по възможност максимално бър-
зо. Подреждането на футболистите 
по време на тренировъчни занимания, 
насочени към развиване на реакциите, 
е желателно да бъде в редичен строй 
с цел да се постигне състезателно из-

Фиг. 1
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пълнение. 
При развиването бързината на ре-

акцията е необходимо да се прилагат 
известните дидактически принципи 
на подготовка. Това са принципите 
на достъпност, последователност, 
системност, на разностранност и ин-
дивидуален подход.

В тренировъчния процес упражне-
нията за бързина на реакцията се из-
пълняват посредством използването 
на повторния, интервалния и комби-
нирания метод. Желателно е отборът 
да се раздели на групи (серии) от по 4 – 
6 футболисти. Стартира се последова-
телно в серии, при което след подава-
нето на сигнала определената отсечка 
(12 – 15 м) се пробягва състезателно. 
Връщането до изходното положение 
става с ускорено ходене или леко бягане. 
При подаването на сигнала треньорът 

(водещият) трябва да бъде извън зри-
телното поле на изпълняващите.

По-долу, в определена последова-
телност, са описани някои основни 
упражнения за развиване бързина на 
реакцията, изпълнявани от динамично 
изходно положение. След получаването 
на сигнала се стартира на дистанция в 
рамките на 12 – 15 м. 
1. Изходно положение (И. п.) ситно бя-
гане на място (с лице или гръб). Сигнал 
– стартиране. 
2. И. п. ситно бягане с придвижване 
напред (с лице или гръб). Сигнал – стар-
тиране.
3. И. п. бягане с изнасяне на подбедри-
цата назад на място. Сигнал – старти-
ране.
4. И. п. бягане с изнасяне на подбедри-
цата назад с придвижване. Сигнал – 
стартиране.
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5. И. п. подскоци на два крака от глезе-
ните на място (с лице или гръб). Сигнал 
– стартиране.
6. И. п. подскоци на два крака от гле-
зените с придвижване (с лице или гръб). 
Сигнал – стартиране.
7. И. п. подскоци с ножична смяна на 
краката (на място или с придвижване). 
Сигнал – стартиране.
8. И. п. подскоци на място с отвеж-
дане краката  встрани и под себе си (с 
лице или гръб). Сигнал – стартиране.
9. И. п. подскоци с отвеждане на кра-
ката встрани и под себе си с придвиж-
ване (с лице или гръб). Сигнал – старти-
ране.
10. И. п. клякане и ставане на място 
(едновременно от всички в групата). 
Сигнал – стартиране.
11. И. п. придвижване в странична рав-
нина. Сигнал – стартиране.
12. И. п. слаломиращо придвижване вля-
во и вдясно. Сигнал – стартиране.

За ефикасното развиване бързина-
та на реакциите голяма роля има па-
ралелното включване на упражнения 
със скоростно-силов и типично силов 
характер. По принцип силовият компо-
нент участва в проявлението на всяко 
едно физическо качество. Тази законо-
мерност налага работата за сила да 
се прилага успоредно с развиването на 
бързината във всичките и разновидно-
сти!

В тренировъчните занимания във 
футбола, при усъвършенстването на 
бързината на реакцията е необходи-
мо да се стремим към непрекъснато 
повишаване степента на неопреде-
леност на двигателните действия. 
Това може да се постигне, като се 
подават разнообразни упражнения 
за бързина на реакцията от най-раз-
лични изходни положения. Спортната 
практиката е доказала, че най-добри 
резултати се постигат тогава, кога-
то тази дейност се провежда в усло-
вия, близки до спецификата и състеза-
телния режим на футболната игра. 

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Фиг. 2
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЕКТИ

За да осъществим каквато и да е 
манипулация на обект, е необходимо 
да притежаваме манипулативни уме-
ния. Появата, развитието и оптими-
зирането на манипулативни умения 
започват от момента на раждането 

ни. Определено е трудно да се опише 
многообразието от движения с цел 
манипулация на обекти в простран-
ството, които извършваме в еже-
дневието. 

Оптималният функционален капа-
цитет на двигателната дейност на 
хората в пространството се основа-
ва на контрол, управление на позата, 

координация на циклични движения 
(походка) и манипулация на обекти с 
цел, осъществявана с долните и гор-
ните крайници. При наличието на 
оптимален функционален капацитет 
на двигателната дейност планира-
нето и координацията на движения 
с цел в пространството се създават 
условия за осъществяване на дости-

РЕЗЮМЕ

Като важна част от осъществяване на двигателна дейност в 
ежедневието си извършваме манипулация на обекти в простран-
ството с цел. На практика манипулацията на обекти е и начин на 
контакта ни с околната среда и други хора. За осъществяването 
на манипулация на обект е нужна оптимална позно-двигателна 
координация между различните сегменти на тялото, изразена в 
позициониране в пространството. Манипулация на обекти в прос-
транството с цел се осъществява на базата на манипулативни 
умения. Началото на развитието на манипулативните умения 
започва с раждането ни. На базата на съвременните технически 
възможности и теоретични познания е възможно и желателно 
да се асистира оптимизацията на манипулативни умения още в 
процеса на появата и развитието им. Познаването на механи-
змите, изграждащи манипулативни умения, е основа за процес на 
усилване на степента им в рамките на специфичен тренировъчен 
процес с цел високи спортни достижения. По принцип оптимиза-
цията на манипулативните умения е основа на повишаване на 
адаптивността на двигателното ни поведение в пространство-
то. По този начин значително се намалява появата на патоло-
гична промяна на функционалния двигателен капацитет, проявена 
като различна по степен временна или постоянна дисфункция на 
двигателната ни дейност.

SUMMARY

Objects Manipulation: Manipulative Skills

As an important part of Motor control daily live activity we manipulate 
objects in space with a purpose. In fact, manipulation of objects is the way 
of communications with environment and other people. In order to achieve 
the object manipulation an optimal posturo - kinetic co-ordination between the 
different segments of the body is needed expressed as positioning in space. 
Goal directed manipulation of objects in space is based on manipulative skills. 
The development of manipulative skills begins with our birth. Based on current 
technical opportunities and theoretical knowledge is possible and desirable 
to assist to the optimization of the manipulative skills from the beginning of 
their emergence and development. The knowledge about the mechanisms 
constituting the manipulative skills is the basis for the enhancement of 
their degree based on a specific training process resulting in high sport 
achievements. In general, the optimization of manipulative skills is the basis 
of increasing the adaptability of our motor behaviour in space. Thus, the 
development of pathological changes in functional motor capacity manifested 
as various degrees of temporary or permanent dysfunction of the Motor 
Control, significantly decrease.

Mанипулация на обекти - 

манипулативни умения

Д-р Николай Ганчев 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: двигателна дейност, манипулация на обекти, манипулативни умения движение с цел, фини двигателни умения /с малка 
амплитуда/, компклексни двигателни умения /с голяма амплитуда/, антиципаторна позна настройка, динамична позна настройка, манипула-
тивни движения на цялото, ръка - очи, крак – очи координация.
KEY WORDS: motor control, manipulating objects, manipulative skills goal directed movement, fine motor skills, gross motor skills, anticipatory postural 
adjustment, dynamic postural adjustment, whole body goal oriented movements in space, hand-eye coordination, foot-eye coordination.
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гане, хващане и/или различни по вид 
манипулации на определен обект в 
пространството. Планирането и 
осъществяването на манипулация 
на обект се извършват при опреде-
лен контрол на позата на тялото и 
неговите сегменти – позициониране 
в пространството. Когато при из-
вършване на дадено движение с цел 
вземат участие няколко сегмента 
от един и същ крайник се дефинират 
две нива на организация. Първо ЦНС 
подбира и специфично определя кои 
мускули, мускулни групи са подходя-
щи да вземат участие в изпълнени-
ето на двигателната задача, както 
и настройка, калибрация на сила при 
изпълнението, която е необходима за 
извършването на даденото дейст-
вие. Второ, ЦНС разпределя във вре-
мето порядъка и времетраенето на 
активността на включването на се-
лектираните мускулни групи, както 
и координацията на позицията на 
различните стави за оптимално осъ-
ществяване на желана манипулация 
– движение към обект с цел. Позна-
ването на механизмите на планира-
не, координация и осъществяване на 
манипулация на обекти в простран-
ството е основа за оптимизация на 
двигателното ни поведение в прос-
транството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАНИПУЛАТИВНИ 
УМЕНИЯ 

Манипулативни умения предста-
вляват проява на двигателни умения, 

които включват движения, манипу-
лация на обекти в пространството 
с горните, долните крайници или с 
други части на тялото. Манипула-
тивните умения се проявяват при 
осъществяване на контакт, по време 
на движение с цел. Могат да варират 
от изпълнение на прецизна двигател-
на задача, от натискане на бутон, 
хващане на молив, прецизен удар по 
топка и т. н., като в тези случаи не 
се използва допълнителна екипиров-
ка. При други двигателни задачи се 
използват различни предмети, необ-
ходими за осъществяването на спе-
цифична двигателна задача – ракета, 
стик, въже за скачане и т. н. Манипу-
лативните умения се проявяват при 
следните двигателни задачи; като да 
извършим сблъсък, дърпане, повдига-
не, удар по топка, хвърляне, ритане, 
търкаляне и тупкане  на топка, хва-
щане, дрибъл и т. н. 

ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
НА МАНИПУЛАТИВНИ УМЕНИЯ

Манипулативни умения проявява-
ме и развиваме от момента на раж-
дането си. Трябва да бъде отчитано, 
че в началото на появата си манипу-
лативните умения в известна степен 
са с хаотичен недефиниран характер. 
На практика осъществяваната в пе-
риода от раждането ни манипулация 
на обекти не е оптимална и с точно 
определена акуратност и цел. Като 
пример детето в ранна възраст 
хвърля топка в пространството, 
но не към определена цел, а просто 
така. Като функция на възрастта с 
развитие и оптимизиране на двига-
телната дейност децата усвояват 
начина на манипулиране на обекти на 
базата на усъвършенстване на мани-
пулативни умения.

СНИМКА А. Илюстрация на асисти-
рана вертикализация на бебе – асисти-
рано развитие на хватателни манипу-
лативни умения.

Развитието на уменията за 
хващане на обект са основа за пла-
ниране, изработване и осъщест-
вяване на различни двигателни за-
дачи. Развитието на хватателни 
манипулативни умения /СНИМКА А/ 
е предпоставка за успешна глобална 
вертикализация на позата на тяло-
то, начално и необходимо условие 
за коректно развитие и осъществя-
ване на локомоторната функция. На 
базата на съвременното ниво на съ-

ществуващите технически възмож-
ности и познания, свързани с разви-
тието на двигателната дейност 
от самото раждане, вече е възмож-
но и желателно активно да „асис-
тира” на нормалното развитие на 
появата на манипулативни умения. 
По този начин усилваме и оптими-
зираме процеса на развитието на 
двигателната дейност, което е на 
практика подготовка за оптимален 
контакт с околната среда.

Развитието и оптимизацията на 
манипулативни умения в процеса за 
извършване на манипулация на обек-
ти с долните и горните крайници е 
подготовка за оптимално осъщест-
вяване на цялостната двигателна 
дейност в пространството: регула-
ция на поза, координация на циклични 
движения и извършване на манипула-
тивни движения с цел в простран-
ството. За да постигнем оптимиза-
ция на развитието и приложението 
на манипулативните ни умения още 
в периода на естествената им поява 
и развитие, е особено важно да осъ-
ществяваме планирана асистенция 
на двигателните умения. По този на-
чин асистираме активно на процеса 
на развитие на двигателната дей-
ност и постигаме оптимално ниво на 
проявата на двигателната дейност, 
оптимална адаптация и развитие на 
двигателното ни поведение в прос-
транството.

По време на процеса на грижа за 
развитието на децата ни се налага 
да проявяваме определено различни 
по степен и сложност манипулатив-
ни умения илюстрирани на СНИМКА 
Б. Дамата в този случай, от една 
страна осигурява придвижването на 
предмет в пространството, колич-
ка, като в същото време носи дете-
то си в определена поза.

СНИМКА Б. Илюстрация на проява 
на манипулативни умения.

На по-късни етапи от нашето 
двигателно развитие с цел усилване 
на определени манипулативни умения 
в рамките на специфично обучение в 
рамките на добре планиран трениро-
въчен процес можем да оптимизираме 
нивото на определени манипулативни 
умения извършвани с долните и/или 
горните крайници /СНИМКА В/. 

СНИМКА В. Илюстрация на на оп-
ределени манипулативни умения, по-
стигнати в рамките на специфично 
обучение.

СНИМКА А
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При наличие на оптимален функ-
ционален капацитет децата се 
научават да използват коректно 
долните, горните крайници, туло-
вището, за да тичат, скачат, хва-
щат, ритат и т. н. На практика 
двигателните умения представля-
ват усвоена способност на база-
та на обучение да се придвижват 
различни части на тялото, горни и 
долни крайници. Развитието на ма-
нипулативни умения позволяват на 
детето да достигне и манипулира 
даден обект, което се осъществява 
с участието на една и/или две ръце, 
с крака или други части на тялото. 
Развитието на манипулативни уме-
ния води до оптимизирането на ко-
ординацията ръка – очи /hand-eye 
coordination / и крак – очи /foot-eye 
coordination/ координация. 

МАНИПУЛАТИВНИ УМЕНИЯ, ФОРМА 
И НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЯ С 

ОКОЛНАТА СРЕДА

Оптимални манипулативни уме-
ния са необходими, за да осъществява-
ме коректно манипулация на обекти 
в пространството, на практика да 
осъществяваме комуникация с окол-
ната среда. Манипулативните ни 
умения намират своето естествено 
развитие и проява в процеса на разви-
тието на двигателната ни дейност. 
За да развием манипулативни умения, 
необходими за осъществяване движе-
ния с цел, трябва да е осъществено 
оптимално развитие на фини двига-
телни умения /fine motor skills/, както 
и комплексни двигателни умения /с 
голяма амплитуда/ gross motor skills. 
Фините двигателни умения са начин, 
по който използваме нашите пръсти 
и ръце. Те включват достигане, хва-
щане и определено действие с цел на 
обект както и приложението на раз-

лични помощни средства за писане, 
рязане и т. н. При осъществяването 
на фини двигателни умения се включ-
ват определени мускули на тялото, 
които имат функцията да осъщест-
вят достигане и хващане на обекти, 
да рисуваме, пишем, да закопчаем 
дреха, да достигнем и завъртим в оп-
ределена посока обект /СНИМКА Г/.

СНИМКА Г Илюстрация на фини 
двигателни умения достигане и завър-
тане на обект

Като примери двигателни зада-
чи, които се извършват на базата на 
фините двигателни умения, могат да 
бъдат - закопчаване на копчета, из-
ползване на цип, да откъснеш цвете, 
да напишеш бележка, да срежеш лист 
с ножица, да прелистиш страница от 
книга, да измиеш зъби, да отвориш 
врата, да се ръкуваш с някого, да из-
ползваш устройство за дистанцио-
нен контрол и т. н. 

 
СНИМКА Д. Илюстрация на фини 

двигателни умения прелистване на 
страници на книга.

Като примери двигателни задачи, 
които се извършват на базата на ком-
плексни двигателни умения, могат да 
бъдат скачане на въже, каране на ски, 
плуване, каране на колело, ритане на 
топка, различни двигателни задачи 
при, които е нужна издръжливост, 
различни физически упражнения, ходе-
не по определена линия и т. н.

СНИМКА Е. УПРАВЛЕНИЕ НА МО-
ТОР Илюстрация на комплексни двига-
телни умения.

РАЗВИТИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
МАНИПУЛАТИВНИТЕ НИ УМЕНИЯ.

РОЛЯТА НА ДВИГАТЕЛНАТА 
ПЕРЦЕПЦИЯ В ПРОЦЕСА НА 

ОБУЧЕНИЕ

Развитието и приложението на 
манипулативните ни умения се осно-
вава на развитието на двигателната 
перцепция. За да определим значени-
ето на двигателната перцепция при 
формирането и оптимизираното на 
манипулативните умения, е необхо-
димо да познаваме процеса на пер-
цепция. На практика перцепцията е 
ментална обработка на сензорната 
информация, получавана от околна-
та среда и обработвана от ЦНС. За 
да можем да познаваме механизми-

те, по които се изграждат манипу-
лативните умения, трябва да знаем 
какво представлява двигателната 
перцепция. на практика двигателна-
та перцепция е способност на ЦНС 
да получава, интерпретира и изра-
ботва отговор – под формата на 
двигателен акт на постъпващата 
непрекъсната сензорна информация. 
Перцепция е частта от този процес, 
който е свързан с интерпретиране-
то на постъпващата информация, а 
двигателна е част от този процес, 
която е свързана с изработване и осъ-
ществяване на двигателния акт.

Двигателната перцепция обхва-
ща всички възможни активности при 
осъществяване на двигателна дей-
ност, които са представени в след-
ния порядък:

� локомоторна циклична дей-
ност е представена като походка, 
скачане, тичане, галопиране, приземя-
ване и т. н.;
� вестибулярна активност е 

представена като завъртане, под-
държане на баланс на различни повърх-
ности, скачане, търкаляне в различни 
посоки;
� визуална двигателна манипу-

лативна активност е представена 
като координация - очи – горни край-
ници /при нанасяне на удар / очи – до-
лни крайници /при ритане на обект/ 
различни активности с топка /хвър-
ляне и хващане/;
� слухова двигателна активност 

е представена като пеене, отговори 
на различни слухови стимули и коман-
ди;

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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� тактилна активност е пред-
ставена като масажиране, директно 
докосване, поглаждане;
� латерализационна активност 

е представена като способност да се 
контролира симетрията на тялото, 
билатерални движения, унилатерални 
движения, крос латерални движения /
спонтанни движения на различните 
крайници от раличните страни – пъл-
зене/.
� пространствена ориентация.
 
МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЕКТИ В 

ПРОСТРАНСТВОТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
ОТ РАЗЛИЧНА НАЧАЛНА ПОЗА

Манипулация на обекти в прос-
транството се осъществява от 
различна начална поза, легнал, седнал, 
прав. При манипулация на обекти в 
изправена поза осъществяването на 
манипулативните умения е функция 
/се определя/ от разположението на 
обекта в пространството по отно-
шение на началната поза на тялото. 
Разположението на обекта в прос-
транството определя нашето поз-
но-двигателно поведение и начина 
/вида/ на манипулацията на обекта.

Според желанието каква по вид 
манипулация искаме да осъществим 
с даден обект можем да разграни-
чим следните видове манипулации на 
обект в пространството:
� достигане на обект и го докос-

ваме;
� достигаме на обект, хващаме 

го и го поддържаме в определена же-
лана /планирана/ позиция;

� достигаме на обект, хващаме 
го и го преместваме в определена же-
лана /планирана/ позиция.

СНИМКА Ж. УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕ-
ЛО - Илюстрация вид манипулация на 
достигане на обект, хващаме го и го 
поддържаме в определена желана пози-
ция.

Отчитайки функционалните осо-
бености на долните и горни крайни-
ци, е възможно да ги свържем с пове-
дението си спрямо манипулирането 
на обекти в пространството. След-
вайки тези разсъждения, определено 
функцията на манипулативните уме-
ния на горните крайници е да достиг-
не и приближи определен обект към 
дадена част на тялото. От друга 
страна функцията на манипулатив-
ните умения на долните крайници 
е да достигне и отдалечи опреде-
лен обект по отношение на дадена 
част на тялото. Разбира се, трябва 
да отчитаме, че началната функция 
на краката “да достигат, хващат и 
манипулират обект” е запазена, но 
функционално адаптирана /Ганчев 
Н 2011 Медицина и спорт, 2011 брой 
2, стр. 30 /’’. От своя страна могат 
да бъдат дефинирани манипулатив-
ни движения на цялото тяло «whole 
body goal oriented movements in space» 
по отношение на даден обект в прос-
транство, което е на практика про-
цес на позициониране.

МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЕКТИ С 
РАЗЛИЧНА СКОРОСТ НА РАЗЛИЧНА 

ДИСТАНЦИЯ

В ежедневието проявяваме непре-
къснато манипулативните си уме-
ния, като осъществяваме достигане 
и/или хващане на обект, който се 

намира на различно разстояние спря-
мо нашата начална поза. Достигане-
то и последващата манипулация на 
даден обект извършваме с различна 
скорост. По отношение на нашата 
начална поза и обекта за хващане раз-
граничаваме зони, в които проявява-
ме манипулативни умения: 

� манипулация на обект в зона на 
хващане – само с участие на горните 
крайници;
� манипулация на обект извън 

зона на хващане – с участие на горни-
те крайници и асистиращо позицио-
ниране на тялото по отношение на 
обекта;
� манипулация на обект извън 

зона на хващане – с участие на гор-
ните и на долни крайници и асисти-
ращо позициониране на тялото по 
отношение на обекта.

СНИМКА З. Илюстрация на мани-
пулация на обект в зона на хващане 
– участие на само на горните крайни-
ци.

Когато в зависимост от двига-
телния акт се налага да достигнем и 
хванем обект, който се намира в зо-
ната на хващане, в която е необходи-
мo участие само на горните крайни-
ци, но с бърза скорост на изпълнение, 
за да се осигури поддържането на вер-
тикалната поза, се включва механи-
зъм на предварителна позна настрой-
ка (Anticipatory postural adjustmenst) 
Belenkii, Gurfinkel & Paltsev 1967). По-
знаването на този механизъм, както 
и различните фактори, които повли-
яват неговите характеристики, ни 
позволява да оптимизираме манипу-
лативните си умения като скорост 
на изпълнение, прецизност, повта-
ряемост. Естествено тези познания 
могат да се прилагат в тренировъ-
чен процес на обучение на различни 
двигателни умения, необходими за 
поддържане на оптималния функци-
онален капацитет на двигателната 
дейност, както и с цел високи спорт-
ни постижения. Особено интересно и 
необходимо е да се познава ефектът 
на умората върху механизма и реор-
ганизацията на мускулните отговори 
на предварителната позна настрой-
ка (Anticipatory postural adjustmenst) 
Gantchev & Gantchev 1992), повлиява-
ща от своя страна ефективността 
на манипулативните умения.

В други случаи обектът на наше-
то желание да бъде достигнат се 

СНИМКА Г
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намира в зоната на хващане, в която 
е необходимo участие както на гор-
ните крайници, така и асистиращо 
позициониране на тялото по отно-
шение на обекта. Наблюдава се пре-
цизна позно-двигателна координация, 
представляваща значителен интерес 
по отношение на манипулативните 
умения (Gantchev & Gantchev 1994, 
Kaminski, Block & Gentile, 1995 ; Saling, 
Stelmach, Mescheriakov & Berger 1996, 
Stapley, Pozzo, Grishin 1998. Gantchev, 
Gantchev, Aurenty, Massion 2001). 

Проблемът за взаимодействи-
ето и механизмите на управление 
при координацията на позата и ма-
нипулативни движения с цел при раз-
лични двигателни задачи е подробно 
разгледан (Gantchev & Gantchev 1999). 
Идеята за предварителната позна 
настройка е развита като динамич-
на позна настройка (dynamic postural 
adjustmenst), на практика механизми 
на непрекъсната настройка, съпро-
вождащи осъществяването на мани-
пулативни умения в пространството 
от започвания по време до завършва-
не на позно-двигателни координации 
двигателен акт.

На базата на тази идея за дина-
мична позна настройка може да бъде 
оптимизиран процесът на развитие 
на манипулация на обекти. Да се пред-
ложат, разработят и приложат дви-
гателни програми за оптимизация и 
специфична настройка на определени 
манипулативни умения при определен 
вид спортна дейност като пример 
футболната игра.

При повечето случаи за целта на 
постигане на високи спортни пости-
жения се изисква както прецизност, 
така и бързина на осъществяване 
на двигателната дейност особено 
проявена в манипулативни умения. 
Нанасянето на удар по топката при 
футболна игра с долните крайници и 
при волейболната игра са подходящи 
примери за илюстрация. По време на 
осъществяването на специфичния 
двигателен акт - нанасянето на удар 
по топката при футболна игра с до-
лните крайници и при волейболната 
игра с горните крайници, е необхо-
дима динамична позна настройка, 
осигуряваща оптимални условия, за 
да се проявят специфичните манипу-
лативни умения, усъвършенствани в 
процеса на тренировка /обучение/. 

АСИСТЕНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА 
МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЕКТИ.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИ НА 
ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Подход, базиран на уменията 
Манипулация на обекти започ-

ваме да осъществяваме още с са-
мото си раждане и осъществяваме 
през целия живот. Колкото по-рано 
се започне асистирано обучение на 
манипулация на обекти с цел на оп-
тимизацията на нашите манипула-
тивни умения, толкова по рано се 
изработва оптимална двигателна 
дейност, която ни адаптира към 
околната среда.

На по-късни етапи от нашето 
двигателно развитие при желание да 
усилим в рамките на възможностите 
на биологичната ни система проце-
сът на асистирано обучение на мани-
пулация на обекти може да бъде кон-
цертиран върху определени проявени 
манипулативни умения.

На практика организираме тре-
нировъчен процес с определна цел, 
който, за да постигне поставените 
си цели и да е ефективен, трябва да 
премине през определени етапи:

� Първи, начален въвеждащ етап 
базиран на инструментален функци-
онален анализ на манипулативните 
умения.
� Последващ етап, асистенция и 

усилване на определени манипулатив-
ните умения базиран на инструмен-
тален функционален анализ.
� Етап на задържане и по въз-

можност за оптимизиране на мани-
пулативните умения, базиран на ин-

струментален функционален анализ.

На практика всеки тренировъ-
чен процес е на базата на адекватна 
асистенция, усилване до възможна 
степен на съществуващи манипу-
лативни умения, оценени на базата 
на инструментален функционален 
анализ. С други думи, тренировъчен 
процес е двигателно обучение – оп-
тимизация на двигателната дей-
ност чрез манипулация на обекти. 
Това определение на тренировъчен 
процес показва, че в много случаи 
лицата, които имат отговорност 
да асистират на някого, с цел да по-
виши до възможна степен своите 
специфични манипулативни умения, 
не проявяват адекватно двигател-
но поведение към тези, които са им 
поверени за обучение.

МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЕКТИ НА БАЗАТА 
НА МАНИПУЛАТИВНИ УМЕНИЯ

Появата и развитието на манипу-
лативните умения започва от нача-
лото на раждането ни. Планирането, 
достигането и извършване на опре-
делени желани манипулации с обект в 
пространството се базират на мани-
пулативни умения, които включват 
позно-двигателна координация. На 
всеки последващ етап оптимизация-
та на специфичен вид манипулативни 
умения може да бъде осъществена 
на базата на процеси на аситенция и 
допълнително обучение. В процеса на 
оценка на функционалния капацитет 
на двигателната дейност на хората 
анализът на манипулативните уме-
ния заема особено важно място. На 
базата на функционален инструмен-

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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тален анализ на манипулативни уме-
ния, особено на способността за дос-
тигане на обект в пространството 
се изработват двигателни програми 
с цел асистенция и/или оптимизация 
на двигателното ни поведение в 
пространството. Достигането, хва-
щането и извършването на различни 
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действия на обект в пространство-
то е най-подходяща демонстрация 
на манипулативни умения. Въпросът 
за манипулация на обекти в прос-
транството на база на изградени в 
процес на пасивно или активно обуче-
ние манипулативни умения е проява 
на оптимална динамична настройка 
и оптимално взаимодействие на еле-

ментите на двигателната дейност: 
управление на позата, координация 
на циклични движения - походка и ма-
нипулативни движения с цел в прос-
транството. 

Информация 
Снимките, използвани за илюстра-

ция, приложени в статията, са от 
собствен материал на автора.
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ДОПИНГ

Странични ефекти на допинга 
върху мъжката и женската 
полова система

РЕЗЮМЕ

 Половата система е една от най-често засегнатите при злоупо-
треба с допинг субстанции, защото голяма част от тези веще-
ства са полови хормони, техни структурни аналози или агонисти/
антагонисти на техните рецептори. Целта на настоящата пуб-
ликация е да запознае лекари, треньори и спортисти с увреждащи-
те ефекти на забранените в спорта вещества върху мъжката и 
женската репродуктивна система. Употребата им нарушава хор-
моналния баланс при човека, потиска хипоталамо-хипофизо-гонад-
ната ос и предизвиква нарушения в репродуктивните функции – ин-
фертилитет, тестикуларна атрофия, нарушения в менструалния 
цикъл, атрофия на матката, гинекомастия, алопеция, хирзутизъм, 
промени в либидото и др. Някои от тези ефекти персистират дъл-
го след прекъсване на приема на допинг или са необратими.

SUMMARY

Side effects of doping on male and female reproductive system

Reproductive system is one of the more vulnerable systems after abuse 
of doping because many of these substances are hormones, their 
structural analogues or agonists/antagonists of their receptors. The aim 
of this paper is to inform physicians, trainers and athletes about the 
adverse side effects of prohibited substances in sport on the male and 
female reproductive systems. Doping use leads to endocrine imbalance, 
suppressed hypothalamic-pituitary-gonadal axis and impairment of the 
male and female reproductive functions – infertility, testicular atrophy, 
disturbances in menstrual cycle, atrophy of the uterus, gynaecomastia, 
alopecia, hirsutism, changes in libido etc. Some of these effects persist 
long after the substances have been discontinued or are irreversible.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Много от употребяваните допинг 
субстанци са полови хормони, техни 
структурни аналози и прекурсори или 
агонисти/антагонисти на техните 
рецептори. Употребата им от здрави 
хора може да причини нарушения в хор-
моналния баланс и редица увреждащи 
ефекти на мъжката и женската репро-
дуктивнa системa (фиг. 1). Тежестта 
на страничните ефекти зависи от 
пола и възрастта на употребяващия, 
използваната специфична субстанция и 
дозата й, както и от продължителнос-
тта на приема. Този обзор прави пре-
глед на страничните ефекти на допинг 
субстанциите върху атлети и здрави 
хора, а в тези случаи, където е подхо-
дящо или липсват данни, са включени 
проучвания на пациенти и животни. 

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Анаболни средства 
Анаболните андрогенни стероиди 

(AAС) са използвани в различни видове 
спорт заради техните анаболни (ан-
тикатаболни) ефекти с цел повиша-
ване на мускулната маса, подобряване 
на спортните постижения и външния 
вид [1]. Като синтетични деривати 
на тестостерона те могат да дейст-
ват директно на прицелните клетки 
или да бъдат превърнати в перифер-
ните тъкани от ензима 5α-редуктаза 
в дихидротестостерон (DHT) или от 
ензима ароматаза в естрадиол [1]. 
Обикновено тези субстанции се упо-
требяват от атлетите в дози от 10 
до 50 пъти по-високи от тези, използ-
вани при заместителната терапия 
[2]. Това води до хиперандрогенно със-
тояние на органзима и предизвиква на-
рушен ендокринен баланс и увреждане 
на функциите на мъжката и женската 
полова система. 

Анаболни андрогенни стероиди и 
мъжка репродуктивна система 

AAС имат изразен ефект върху 
мъжката хипоталамо-хипофизо-гонад-
на ос по механизма на отрицателна-
та обратна връзка и тяхната употре-

ба води до клинично изразен синдром 
на хипогонадотропен хипогонадизъм 
(хипоорхидизъм). Той се характеризи-
ра с намалени серумни нива на фоли-
кулостимулиращия (FSH) и лутеини-
зиращия хормон (LH), ниска ендогенна 
продукция на тестостерон, нарушена 
сперматогенеза и тестикуларна ат-
рофия [3, 4]. Високите нива на AAС по-
тискат LH секрецията чрез директно 
въздействие върху аденохипофизата 
и чрез инхибиране на секрецията на 
гонадолиберин (GnRH) от хипотала-
муса. Това от своя страна води до 
съответно намаляване на секрецията 
на двата гонадотропни хормона LH и 
FSH, като понижените LH нива водят 
до редукция в продукцията на тестос-
терон. Серумната концентрация на 
тестостерон също намалява, освен в 
случаите, когато се прилага екзогенен 
тестостерон [5, 6]. 

Естрадиолът, андростенедионът 
и DHT в серума се повишават поради 
периферното конвертиране на ААС. 
При атлети, употребяващи андроге-
ни, плазмените нива на естрадиола 
могат да се повишат до 7 пъти и да 
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достигнат до нивата, наблюдавани 
нормално при овулиращи жени. Упо-
требата на AAС редуцира нивата на 
свързващия половите хормони гло-
булин (sex hormone-binding globulin 
-SHBG) [6,7]. 

За нормалната сперматогенеза 
е необходимо както действието на 
FSH, така и високи концентрации на 
интратестикуларен тестостерон. 
Оралното или парентерално прилага-
не на ААС не може да повиши андро-
генните нива в тестиса до такава 
висока степен, но инхибира секреция-
та на FSH [5]. Ето защо приемът на 
AAС води до инфертилитет, мани-
фестиращ се с олигоспермия или азо-
оспермия успоредно с отклонения в 
подвижността и морфологията на 
сперматозоидите. В резултат на 
това при мъже, употребяващи AAС, 
обикновено се наблюдава тестикулар-
на атрофия [3, 4, 8].

Наши предишни проучвания де-
монстрират, че ААС супресират 
стероидогенния капацитет и пови-
шават апоптотичната тенденция 
на Лайдиговите клетки. Установена-
та намалена активност на ключови 
стероидогенни ензими в Лайдиговите 
клетки на плъх след прилагане на ААС, 
паралелно с увеличената експресия на 
проапоптотични маркери в тях, не-
двусмислено разкриват механизими-
те на въздействие на тези субстан-
ции върху тестикуларните функции 
и насочват за потенциално опасния 
риск при употребата им. Ефектите 
на AAС върху Лайдиговите клетки ко-
респондират с намалената серумна 
концентрация на тестостерон, коя-
то се наблюдава след употребата на 
анаболни стероиди [9, 10].

Индуцираният от анаболните 
стероиди хипогонадотропен хипого-
надизъм обикновено е обратим след 
спиране на приема, но точното вре-
ме, необходимо за пълното възстано-
вяване на хипоталамо-хипофизо-гонад-
ната ос и репродуктивната функция, 
е все още неизяснено. Спонтанното 
възстановяване след продължителна 
злоупотреба с AAС може да отнеме 
от 4 до 20 месеца [6, 11]. Има съобще-
ния, че проблемът може да персисти-
ра повече от 3 години и невинаги се 
наблюдава пълно възстанояване [8]. 
Данните от наш клиничен случай на 
спортист с азооспермия след прием на 
ААС са представени в табл. 1. В някои 
случаи атлетите употребяват заед-
но с анаболните стероиди и човешки 
хорионгонадотропин за превенция на 
тестикуларната атрофия или след 

завършване на стероидния цикъл за 
постигане на по-бързо възстановява-
не на тестостероновата продукция 
от тестиса. Съобщава се, че едно-
временната злоупотреба с AAС и чо-
вешки хорионгонадотропин води до 
влошаване качеството на спермата, 
въпреки че броят на сперматозоиди-
те може да се съхрани [12].

Гинекомастията е друг вреден 
ефект от злоупотребата с високи 
дози ароматизиращи се ААС [13]. Тя се 
дължи на превръщането им в естро-
гени в периферните тъкани. Честа 
зпрактика при употребяващите AAС 
е да приемат инхибитори на арома-
тазата или специфични модулатори 
на естрогеновите рецептори като 
tamoxifen за минимизиране на стра-
ничните ефекти на естрогените и 
превенция на гинекомастията. При 
диагностициране на гинекомастия 
обикновено се прилага пластична хи-
рургия за коригиране на проблема. 

Промените в либидото са чест 
страничен ефект при употребяващи-
те ААС [13]. Въпреки че според някои 
публикации високи дози екзогенен тес-
тостерон не повишават сексуалната 
активност при здрави мъже [14], дру-
ги автори съобщават за повишено 
сексуално либидо и полова активност, 
но също така и за по-висока честота 
на еректилни дисфункции при атле-
ти, употребяващи ААС [15, 16]. Някои 
данни показват, че към края на сте-
роидния цикъл може да се наблюдава 
загуба на либидо, вероятно във връзка 
с предизвикания от анаболните сте-
роиди хипогонадизъм и ниските нива 
на тестостерон, наблюдавани след 
прекъсването на злоупотребата с 
ААС [13]. Промените в либидото се 
нормализират едва при възвръщане 
на тестостероновата концентрация 
на базисно ниво [15].

При зрели мъже DHT медиира раз-
лични ефекти на андрогените, вклю-
чително простатната хипертрофия 
и оплешивяването. Андрогените са 
един от факторите за развитието 
на простатен карцином и доброка-
чествена простатна хиперплазия, 
като резултатите на някои авто-
ри насочват, че употребата на AAС 
може да увеличи риска от тези заболя-
вания [1]. Приемането на AAС може да 
увеличи обема [17], както и да доведе 
до аденокарцином на простата [18]. 
Андрогенната алопеция  се усилва при 
мъже, които имат унаследена склон-
ност към оплешивяване, след злоупо-
треба с AAС [15]. 

АНАБОЛНИ АНДРОГЕННИ СТЕРОИДИ 
И ЖЕНСКАТА РЕПРОДУКТИВНА 

СИСТЕМА 

AAС се свързват с редица стра-
нични ефекти върху женската полова 
система, някои от които са необра-
тими. Нормално при жените се проду-
цира малко количество тестостерон 
и както и при мъжете, изкуственото 
му повишаване при прилагането на 
ААС супресира хипоталамо-хипофиз-
ната ос, което води до потискане 
функцията на яйчника, нарушения в 
менструалния цикъл като дисменорея, 
олигоменорея или аменорея и инфер-
тилитет [1, 19, 20]. Употребата на 
AAС понижава нивата на LH, FSH, про-
гестерон и SHBG при жените [19]. Тези 
промени като цяло са силно изразени 
при по-млади жени и се приема, че са 
обратими [1]. Андроген-индуцирана 
аменорея и образуване на кисти в 
яйчника (поликистозен яйчников синд-
ром) с хронични възпаления се съобща-
ват като най-честия тип увреждащи 
ефекти при спортистки от бившата 
Източна Германия, приемали ААС [20]. 

Спермограма и концентрация на тестостерона на спортист, 
приемал анаболни стероиди (4). 

Табл. 1
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Менопаузата настъпва по-рано при 
жени, които дълго време са употре-
бявари анаболни стероиди [15]. Уве-
личено либидо също се съобщава при 
жени, употребяващи AAС, като то се 
нормализира след прекъсване на сте-
роидния прием [15].

Други странични ефекти на упо-
требата на ААС върху женската поло-
ва система са уголемяване на клито-
ра, намаляване размера на гърдите и 
атрофия на матката [15, 20]. Допъл-
нителни маскулинизиращи ефекти на 
AAС са вирилизация на женския глас, хи-
рзутизъм и алопеция [15, 20, 21]. Като 
цяло тези ефекти са необратими. 
Анаболни стероиди, употребявани от 
бременни жени, могат да доведат до 
вагинални кръвотечения, както и до 
псевдохермафродизъм и изоставане в 
растежа на плода от женски пол [1]. 

АНАБОЛНИ АНДРОГЕННИ СТЕРОИДИ 
И РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА НА 

ДЕЦА И ЮНОШИ

Анаболните стероиди, прилага-
ни при подрастващи деца и юноши, 
предизвикват повече странични 
ефекти в количествено и качест-
вено отношение отколкото при 
възрастните [20]. При деца в пре- и 
перипубертална възраст странични-
те ефекти се изразяват в пубисно 
окосмяване, уголемяване на клитора/
пениса и други признаци на вирили-
зация и преждевременен пубертет 
[22, 23]. Гинекомастията е по-изра-
зена при деца, получавали андрогени, 
вероятно поради по-големия капаци-
тет на екстрагландуларното арома-
тизиране [1]. Като цяло странични-
те ефекти на употребата на AAС 
са по-значителни при подрастващи 
момичета, отколкото при жени и 
атрофията на матката е типично 
явление при тях. Намаляване на раз-
мера на гърдите и аменореята също 
са чести. Решението за промяна на 
пола, взето от елитна спортистка 
на бившата Източна Германия на-
сочва, че продължителният прием 
на ААС през пубертета би могъл да 
доведе до нарушения в сексуалната 
идентичност при жените [20].

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА 
ПРЕКУРСОРИТЕ НА ТЕСТОСТЕРОНА 

Дехидроепиандростеронът, анд-
ростенедионът и андростенедиолът 
са прекурсори на ендогенната продук-
ция на тестостерона и естрогените. 

Атлетите ги употребяват като про-
хормони в опит да повишат нивата 
на тестостерона. Редица изследвания 
разкриват, че приемът на прохор-
монни добавки не предизвиква както 
анаболен, така и ергогенен ефект при 
здрави хора, но може да доведе до на-
рушения в ендокринния баланс или до 
други странични ефекти подобни на 
тези индуцирани от синтетичните 
ААС [22]. Съобщава се за приапизъм 
при млади мъже културисти след про-
дължителна употреба (1 г.) на анд-
ростенедион [24], както и на потиска-
не на хипоталамо-хипофизо-гонадната 
ос, изразяващо се в много ниски нива 
на общия и свободния тестостерон, 
олигоспермия, тестикуларна атрофия 
и загуба на либидо [25]. Все още не е 
изяснен дългосрочният ефект на тези 
прохормони върху здравето. Наруше-
ната хормонална среда като резултат 
от приема им (повишен серумен анд-
ростенедион, DHT и естрадиол) е схо-
ден с хормоналния профил наблюдаван 
при мъже с гинекомастия, простатен 
карцином, тестикуларен карцином 
и рак на панкреаса [22]. В допълнение 
проучвания върху животни демонс-
трират значителни хиперпластични 
изменения в простата при употреба 
на андростенедион [26].

ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ 
ФАКТОРИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ 

СУБСТАНЦИИ 

Хорионгонадотропин и лутеинизи-
ращ хормон 

Тези хормони са забранени за упо-
треба само от спортисти мъже, за-
щото се използват за повишаване на 
ендогенната продукция на тестос-
терон. LH стимулира продукцията на 
Лайдиговите клетки при мъже, а чо-
вешкият хорионгонадотропин (hCG) 
се секретира по време на бременност 
и стимулира тестостероновата 
секреция от феталния тестис. При-
лагането на hCG може да предизвика 
гинекомастия при мъжете [8]. Едно-
временна употреба на hCG и AAS ув-
режда качеството на спермата при 
атлети. Установена е изразена поло-
жителна корелация между дозата hCG 
по време AAС цикъл и относителното 
количество на сперматозоиди с анор-
мална морфология [12]. 

Растежен хормон и инсулиноподо-
бен растежен фактор-1 

Човешкият растежен хормон 
(hGH) се секретира от предния дял на 
хипофизата и стимулира синтеза на 

инсулиноподобен растежен фактор-1 
(IGF-I) във всички тъкани. Тези хормони 
се използват от спортистите основ-
но заради анаболния им ефект. Рискът 
при употреба на високи дози hGH при 
атлети все още не е добре изучен. 
Пациентите с акромегалия имат хро-
ничен излишък на ендогенен hGH (след-
ствие на соматотропен хипофизен 
аденом) и могат да послужат като 
модел на спортисти, които суплемен-
тират едно вече нормално ниво на 
тези хормони. 

Увреждането на гонадните функ-
ции е общо клинично явление и при 
двата пола с акромегалия, но пато-
генезата остава неясна. Настоящи 
проучвания показват, че не само де-
фицита на FSH/LH (причинен от ту-
морната маса) и/или хиперпролакти-
немията, но също и самият излишък 
на растежен хормон е свързан с тези 
ефекти поне при някои пациенти. Ня-
кои жени с акромегалия показват мно-
го клинични и биохимични признаци 
на поликистозен яйчников синдром и 
данни показват, че повишените нива 
на hGH per se са отговорни за превали-
рането на тези признаци на хиперан-
дрогенизъм. Механизмът на действие 
е директен или по пътя на индуцирана 
хиперинсулинемия водеща до редукция 
на SHBG нивата. Това от друга страна 
може да доведе до отклонения в мен-
струалния цикъл [27]. 

Повечето мъже с акромегалия 
имат хипогонадизъм свързан с нама-
лен брой сперматозоиди и значително 
редуцирана подвижност. Серумните 
концентрации на FSH, тестостерон и 
DHT са по-ниски, докато нивата на ес-
традиола са по-високи при пациенти 
с акромегалия, в сравнение с контроли 
[28]. Механизмите в основата на тези 
ефекти са все още не напълно проу-
чени, но изследвания върху животни 
показват, че прилагането на много 
високи дози растежен хормон води до 
намаление на теглото на тестиса и 
простатата, дегенерация на гермина-
тивните клетки и значителна редук-
ция на LH и тестостероновите нива 
[29]. За разлика от тези експеримен-
тални данни при кучета, пациенти 
с акромегалия имат уголемяване на 
простата [30]. 

Многобройни данни насочват за 
връзката между hGH/IGF-1 системата 
и развитието на неоплазми. Епидеми-
ологични проучвания показват, че ви-
соките нива IGF-1 при здрави възраст-
ни индивиди могат да бъдат свързани 
с повишен риск от простатен, коло-

ДОПИНГ
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ректален рак и рак на млечната жлеза. 
В допълнение, смъртността от нео-
пластични усложнения е повишена при 
пациенти с акромегалия [30].

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО 
ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

Стимуланти 
Амфетамините и кокаинът се 

използват от спортистите за на-
маляване на умората и повишаване 
на конкурентността и агресивност-
та [31]. Те са мощни стимуланти, 
водещи до пристрастяване, с висок 
потенциал за злоупотреба, с интен-
зивни психологични и физиологични 
странични ефекти, включително 
върху репродуктивната система. 
Употребата на амфетамини и кокаин 
по време на бременност се свързва с 
повишен риск от смърт на майката 
и плода, както и изоставане в расте-
жа на плода и вродени малформации 
[32]. Прилагането на кокаин понижа-
ва серумните нива на естрадиола и 
води до нарушения в менструалния 
цикъл и фоликулогенезата при жи-
вотни [33]. При мъжете, хронична-
та употреба на кокаин се свързва със 
загуба на либидо [31] и увеличен риск 
от приапизъм [34]. 

Наркотици
В медицинската практика нарко-

тиците се използват за повлияване 
на болков синдром. Акутното прилага-
не на опиоиди на здрави хора води до 
повишаване на секрецията на пролак-
тин, GH, TSH и ACTH, но потиска отде-
лянето на LH [35]. Понижено либидо и 
нарушена сперматогенеза са наблюда-
вани при хронично прилагане на опиои-
ди на хора [36].

Канабиноиди 
Канабиноидите са изоли-

рани от растенията Cannabis 
sativa и Cannabis indica. От ес-
тествените фитоканабиноиди, 
tetrahydrocannabinol (THC) е осно-
вият източник на ефекти при упо-
требата на канабис. Понастоящем 
е установено, че многобройни ендо-
канабиноидни лиганди са включени 
в контрола на половите хормони 
и вероятно изпълняват важна роля 
в поддържането и регулацията на 
фертилността[37]. Ето защо ма-
рихуаната, THC и други екзогенни 
канабиноиди притежават потен-
циала да предизвикват изразени 
странични ефекти по отношение 
на женската и мъжката полови сис-

теми [38].
При мъжете пушенето на канабис 

понижава серумната LH концентрация 
и понижава броя на сперматозоидите. 
В някои проучвания хроничната упо-
треба на марихуана се свързва с пони-
жени плазмени нива на тестостерона, 
но други автори не потвърждават 
тези резултати. При гризачи остро-
то и хронично прилагане на THC води 
до намаляване на теглото на тести-
сите, понижаване на тестостероно-
вата синтеза (вероятно чрез редуци-
ране нивата на гонадотропините) и 
до отклонения в сперматогенезата 
[38]. 

При жените острото въздейст-
вие с THC супресира секрецията на LH 
в лутеалната фаза. При хронично упо-
требяващи се наблюдава скъсяване на 
менструалния цикъл, като ефектът е 
най-вече по отношение на лутеална-
та фаза, което води до нарушения в 
цикъла и ановулация [37]. Проучвания 
при животни показва, че THC предиз-
виква свързано с дозата инхибиране 
на пулсативната секреция и преовула-
торното изръсване на LH. Множество 
експериментални и клинични проучва-
ния показват неблагоприятния ефект 
на марихуаната върху развитието на 
ембриона и ранната бременност [32, 
38]. 

Глюкокортикостероиди
В клиничната практика глюкокор-

тикстероидите се използват преди 
всичко заради техния противовъзпа-
лителен и имуносупресивен ефект. 
Продължителната им употреба е 
свързана със сериозни странични ефек-
ти. Прилагането на глюкокортикос-
тероиди редуцира тестостеронови-
те нива при мъжете, а при жените се 
наблюдава понижаване на естрогени-
те, нарушения в менструални цикъл и 
аменорея [39].

Вещества, забранени при някои 
спортове

Алкохол
Алкохолът (етанолът) се консу-

мира в спорта за релаксация и нама-
ляване на напрежението и тремора. 
При мъжете еднократната алкохолна 
консумация в големите количества 
води до намалено либидо и еректилни 
дисфункции. Умерената или тежка упо-
треба на алкохол понижава синтеза и 
отделянето на LH от хипофизата, по-
нижава концентрациите на тестос-
терона в кръвта,  има директен ин-
хибиторен ефект върху секрецията на 
тестостерон от Лайдиговите клет-
ки и може да повиши ароматизацията 

на тестостерона в естрогени в пери-
ферните тъкани. Сперматогенезата 
е нарушена в резултат на намалените 
нива на тестостерона и на директ-
ния токсичен ефект на алкохола или 
неговите метаболити върху Сертоли-
евите клетки. Импотентност, тес-
тикуларна атрофия, загуба на либидо 
и гинекомастия се наблюдават при 
почти всички мъже алкохолици [40]. 
При жените острата злоупотреба с 
алкохол може да промени нивата на 
естрогените и да потисне нормални-
те процеси на сексуална стимулация. 
Умерената редовна употреба на алко-
хол води до потискане на секрецията 
на LH, аменорея и други менструални 
нарушения при някои жени [41]. 

Бета-блокери 
Бета-блокерите блокират 

свързването на катехоламините с 
β-адренергичните рецептори. Хро-
ничната им употреба в клиничната 
практика води до влошаване на сек-
суалната активност и намаляване на 
плазмените нива на тестостерона 
при мъже хипертоници [42]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тези данни ясно разкриват, че 
много допинг субстанции наруша-
ват хормоналния баланс при човека, 
предизвиквайки сериозни странични 
ефекти върху мъжката и женската 
полова система. Някои от тези ефек-
ти са необратими или персистират 
дълго след прекъсване приема на тези 
субстанции. Организмите на подра-
стващите момчета и момичета са 
особено податливи на странични-
те ефекти описани по-горе. Много 
атлети използват различни допинг 
субстанции паралелно или в различни 
режими, като в този случай увреж-
данията върху организма може да се 
по-тежки и последствията доста 
непредвидими. В някои случаи изкуст-
вено индуцираният хормонален ди-
сбаланс може да повиши риска от раз-
витие на неопластични заболявания 
и да бъде потенциално летален. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Интрадермална терапия с магнезий 
в терапията и спортната рехабилитация

Като цяло показанията на интрадер-
малното въвеждане на съответните 
съставки се доближават до тези при тях-
ното диетично, перорално (като добавки 
и медикаменти) и парентерално въвеждане; съ- щ е с т -
вуват обаче значими различия по отношение на контраин-
дикациите. Интрадермалното прилагане е с далеч по-малко 
противопоказания като цяло, а в случаи с патологии, които 
се развиват близо до повърхността на тялото, то може 
да притежава и директни терапевтично-профилактични 
предимства. В моята практика съм използвал предимно 
магнезиеви соли, които релаксират и увеличават степен-
та на възстановяване на нервите, сърцето, мускулите и 
ставите – важен пункт както при спортистите, така и 
при повечето хора в днешно време, изложени на хроничен 
дистрес. В монографията ми „Чудото на магнезия”, в бро-
шурата „Пийте магнезий... през кожата” и редица други 
публикации съм дал също така допълнителни данни.

Директното втриване локално или по цялото тяло на 
относително концентрирани магнезиеви разтвори (магне-
зиево олио, магнезиеви гелове) се използва както за бързо об-
лекчаване на ставни болки, мускулни спазми, псориатични и 
други обриви, така и за вътрешно обогатяване на система-
та с магнезий. При баните и промивките от друга страна 
се разчита на прилагането на по-ниски концентрации върху 
по-големи площи от телесната повърхност. Когато се ка-
сае за цялостни бани, възможно е те да се правят няколко 
дни последователно, предимно вечер, за да се ускори едно-
временно детоксикирането и полезната минерализация и 
после вече по-рядко. Седалищните бани са също добър ва-
риант с общо въздействие, ефектите на който се усилват 
чрез прибавянето на подводен четков масаж. Баните на 
стъпалата до над глезените са удобен метод, който често 
препоръчвам при затруднения за извършването на 
бани на по-големи площи от тялото. Особено 
полезно е те да се правят вечер преди лягане, 
с оглед усилване на възстановителните про-
цеси (включително при спортна умора) през нощ-
та. Другите частични бани, промивки, разтривки 
и компреси могат да обхванат широкоспектърно 
различни патологии, както и разнообразни преван-
тивно-енергизиращи насоки.

Продължителността на въздействие не 
се ограничава с времето, през което се прави 
съответната процедура, а включва и продъл-
жителен период след нея. Затова е важно да 
не се бърза с измиване на третираната зона 
от тялото, нито да се предприема незабавно 
натоварване до изпотяване; масажите с уме-
рена сила от друга страна спомагат за по-до-
брото интрадермално усвояване.

Концентрацията на средствата е особе-
но важно да се представи подробно, когато 
се комбинира магнезиевата терапия с други 
външни средства, които могат да окажат 

синергичен, неутрален или антагонистичен 
ефект по отношение на съответните по-
казания. Допълнителни проучвания и свои 

разработки могат да направят физиотерапе-
втите, които биха се заинтересували от въвежда-

нето на електрофореза или ултразвук.

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ НА Zechstein Inside ®

Най-чистото натурално находище на магнезиев хло-
рид в света се намира под Веендам, в Холандия. Марката 
качествени продукти Zechstein Inside ® лесно може да се 
разграничи като най-чистия природен магнезиев хлорид 
сред различни други минерални соли. Магнезиевата сол 
Zechstein, която е престояла 250 милиона години на дъл-
бочина 1500 м под земната кора, не съдържа тежки мета-
ли, не е засегната от замърсители от човешка дейност, 
както и от атмосферното замърсяване.

Основният използван по света и у нас продукт от 
тази фирма е магнезиевото олио, което всъщност пред-
ставлява най-качественият воден разтвор на магнезиев 
хлорид - 31.7%. Интрадермалното му продължително, а 
понякога и сравнително кратко приложение, по литера-
турни данни и по наши наблюдения, оказва многостран-
но възстановяващо действие върху организма. Наблю-
давахме подобряване на работоспособността както у 
спортисти, така и при умствени работници, рязко съ-
кращаване рехабилитационните срокове след травми, 
остри или изострени инфекции и алергии; забележимо 
отслабване до пълно изчезване на мускулните крампи, 
ставните болки и схващания и дори спазмите на брон-
хите и кръвоносните съдове при такива сериозни забо-
лявания като астма, стенокардия и нарушения на мозъч-

ното кръвооросяване. Забелязани бяха положителни 
промени по отношение на невропатийните изяви 
и регулирането на кръвната захар при диабетици 
и хипогликемици. При повечето ползвали тези про-
дукти се подобряваше сънят и намаляваха после-
диците от негативните стресове във всекидне-
вието.

Освен магнезиево олио, фирмата предлага маг-
незиеви кристални соли за вани, магнезиев маса-

жен гел и магнезиев скраб (пилинг) гел.
В заключение, споменатите предимства 

на метода и безопасността на правилно про-
ведените интрадермални процедури с маг-
незиев хлорид им дават добри перспективи 
за приложение в общата терапевтична и 
превантивна медицина, физиотерапията и 
спортната медицина.

Подробна информация за магнезиевите 
продукти Zechstein Inside ® може да намерите 
на www.magnezij.com

Д-р Димитър Пашкулев 
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