ÁÐÎÉ 4 / 2005

С ЪДЪРЖАНИЕ
ТЕМА НА БРОЯ: СПОРТНИ УВРЕДИ НА ГРЪБНАКА

4

Спортни увреди на шийния гръбнак
доц. д-р Любен Стоков

6

Болки в кръста при спортисти - възможности
на физикалната терапия и рехабилитация за
лечение и профилактика
доц. д-р Яна Петровска
доц. д-р Неделчо Гергелчев

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Приложение на лазерните и радиочестотните
системи за лечение на раменната
нестабилност чрез термална капсулорафия
доц. д-р Аспарух Аспарухов

КАРДИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
Внезапна сърдечна смърт при спортисти
д-р Тошо Балабански

10

16

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ СПОРТИСТИ
Ваксинопрофилактика при спортисти
д-р Георги Попов

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Масажът в спортната практика - III част
проф. д-р Иван Топузов, д.п.н.
ВАНАТА - благотворният микрокосмос
за спортиста

МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА
ТРЕНИРОВКА
“За” или “против” високопланинската
подготовка в българския футбол
д-р Ивайло Якимов

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
10 -ТИ годишен конгрес на европейския
колеж по спортни науки
проф. д-р Мария Тотева, д.м.н.

Брой 4/2005

20
24
28
30
34

Издава: “УНИ - ММ” ООД, Управител: Мария Велчева
Главен редактор: проф. д-р Ваньо Митев
Отговорен редактор: д-р Михаил Илиев
Художник корица: Веселин Дамянов Коректор: Зоя Стефанова
Дизайн и предпечатна подготовка: Борис Тепешанов; Веселин Йонев
Адрес на редакцията: Национален стадион “В. Левски”, сектор “В”, офис 05
Телефон/факс: 02 93 00 733; e-mail: medsport@mail.bg
Редакционна колегия: проф. д-р Ваньо Митев, проф. д-р Иван Топузов, проф. Лъчезар Димитров, доц. д-р
Неделчо Гергелчев, д-р Евгени Медникаров - д.м.н., доц. д-р Антони Георгиев, д-р Валентин Матев.
Експертен съвет: проф. д-р Иван Матев, проф. д-р Ангел Томов, проф. д-р Петър Тивчев, проф. д-р
Мария Тотева, доц. д-р Аспарух Аспарухов, проф. д-р Финк - Австрия, акад. д-р Ярослав Линко - Украйна,
доц. д-р Владимир Мартинек - Германия, д-р Джордж Лазар - САЩ, проф. Николай Желев - Шотландия.
Списанието излиза 4 пъти в годината, цена: 6,90 лв.
Медицина и Спорт 

3

С ПОРТНИ УВРЕДИ НА ГРЪБНАКА

Спортни увреди
на шийния гръбнак
Доц. д-р Любен Стоков

РЕЗЮМЕ
Шийният дял се отличава с най-голяма подвижност в сравнение с
другите отдели на гръбначния стълб. Същеврeменно анатомичната и функционалната му характеристика го правят най-уязвим в
условията на професионалните спортни натоварвания и травми.
Главата и шийният дял могат да предизвикат фрактури и луксации
с едновременни увреди на ставните капсули, лигаменти и дискове.
Тези увреди могат да бъдат стабилни и нестабилни.
Най-често причина за шийните увреди са прекомерната флексия
или екстензия, насилственото ротиране или аксиалната компресия
върху главата, прехвърляща се върху шийния дял. В зависимост от
тежестта на увредата лечението може да се състои от имобилизираща яка, екстензия, хало-джакет тракция или операция с последваща рехабилитация.

SUMMARY
Sports injuries in the cervical spine
The cervical spine mobility in much more than in other spine departments.
Meanwhile the anatomical and functional of the cervical spine facilitates
the professional sports injuries. Blow to the head and to the cervical spine
could provoque vertebral fractures – luxations with or withtout ligamentous,
articular and disk injuries. These injuries could be determined as stable or
not stable. The most frequent movements leading to the cervical injuries are
abnormal flexion or extension, violent rotation or axial compression on the
head extended through the cervical spine. Depends on the severity injuries,
the treatment may consist of the cervical color, extension, halo-jacket
traction with or without subsequent surgery finally and rehabilitation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: шиен гръбнак, меко тъканни и костни или комбинирани увреди, стабилни или нестабилни увреди.
KEY WORDS: cervical spine, soft injuries, bone injuries, combined injuries, stable injuries, unstable injuries.

Г

ръбначният стълб се състои от седем шийни, дванадесет гръдни и пет
лумбални прешлена плюс кръстните и
опашните прешлени. Всеки прешлен се
състои от тяло и дъги. Върху всяка дъга
са разположени ставни израстъци, които позволяват ограничена подвижност
между съседните прешлени. Между телата на прешлените се разполага комплекс
от флексибелни фиброкартилагинерни
пластинки и съответните дискове, които улесняват движенията в гръбначния
стълб, омекотяват и поемат натоварванията върху него. Между прешленните
дискове има ограничено присъствие на
нерви и пълно отсъствие на кръвоносни
и лимфни съдове.
Гръбначният стълб има поддържаща,
протективна и локомоторна функция.
Шийният дял е много подвижен за сметка
на слабо подвижния поясен, докато движенията между петия поясен и първия кръстен прешлен са много изразени. От друга
страна, гръдният дял на гръбначния стълб
е по-слабо подвижен поради връзката на
прешлените с ребрата. Обикновенно поподвижните дялове на гръбначния стълб
се увреждат значително повече при спортни натоварвания.
Съществува предна и задна лонгитудинално разположена лигаментарна
система по хода на гръбначния стълб.
Допълнително са налице лигаменти около
ставичките, както и между прешлените
и бодлистите израстъци. Тези лигаменти
са отговорни за пасивната стабилност
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на гръбнака. Активната му стабилност
на се обезпечава от паравертебралните
и коремните мускули и е от голямо значение. Тези мускули се разделят на предна
група, която включва мускулус псоас, и задна дълбока и повърхностна група.
Гръбначният стълб е изложен на тежки натоварвания, когато тялото е наведено напред или е завъртяно встрани.
Активността на мускулите на гръбнака
нараства значително при навеждане на
тялото напред под ъгъл 30 градуса. Същата мускулатура се натоварва повече,
когато тялото пребивава в седящо принудително положение, при което дисковете изпитват повишена компресия върху
себе си. Общо казано, прекомерното сгъване на гръбнака, страничните огъвания,
екцесивното ротиране или асиметричното натоварване на същия би трябвало да
бъдат избягвани. По време на вдигане на
тежести те би трябвало да бъдат приближени възможно най-близко до тялото.
Проблемите в гръбнака засягат 80%
от всички хора в някой период от техния
живот. Не съществува специфична категория хора, които страдат от гръбначния
стълб повече в сравнение с други категории - работещите страдат така често,
както и служителите, по същия начин и
мъжете спрямо жените.
Важни фактори, допринасящи за
това, са тежката физическа работа, вдигането на тежести, работа в статично
положение и в условията на вибрации.
Независимо от автоматизацията на

тежкия труд, броят на страдащите от
гръбначни проблеми не намалява. От всички страдащи 70% се връщат към работа
в рамките на седящо, а 90% в течение на
три месеца, независимо от вида на полученото лечение.
Диагнозата на гръбначните проблеми
зависи от експертната оценка на болката, от физическото и функционалното
изследване на гръбначния стълб, конституционалните фактори и рентгенологичната находка. Оценяват се локализацията, интензитетът, трайността и
качеството на болката, както и факторите, които я засилват или намаляват.
Функционалното изследване на гръбначния стълб включва вида и обема на движенията, находката, мускулния тонус и конституционалните фактори. Деформации
на гръбнака или други промени като сколиоза, спондилолистеза, стрес фрактури,
прешленни аномалии по форма и по брой,
както и дегенеративни ставни промени
могат да бъдат индентифицирани чрез
обикновени рентгенографии. Компютърната томография (с или без контраст),
както и магнитно-ядреният резонанс могат да бъдат допълнителна информация
за различните тъкани, включени в гръбначния стълб.
Рентгенографиите би трябвало да
се изпълняват в положение на максимална флексия, екстензия или във всяка друга
позиция, която предизвиква болка. Така
могат да се открият нестабилност или
други фактори, причиняващи болката.

Социалният и психологичният статус на пациентите с проблеми в гръбначният стълб също би трябвало да бъдат
отчитани.
УВРЕДИ В ШИЙНИЯ ДЯЛ
НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
Шийният дял на гръбначния стълб
съдържа седем прешлена, свързани със
стави и лигаменти, както и междупрешленни дискове.
Двата най-върхови прешлена (атлас и
аксис) обезпечават ротаторните движения, докато флексията и екстензията се
осъществяват главно за сметка на четвърти, пети и шести шиен прешлен.
Главните увреди в този дял на гръбнака се свеждат до фрактури и луксации
с лигаментарна повреда. Дегенеративните промени могат да засегнат дисковете с последваща остеофитоза, която
може да предизвика компресия на нервни
коренчета и съответна болка. Увредите,
както и болестите на шийния дял могат
да предизвикат дискомфорт и болка, ирадиращи в посока към главата, раменете
и горните крайници.
Удари върху главата и шийния дял могат да предизвикат фрактури и луксации
с едновременни увреди на ставните капсули, лигаменти и дискове. Тези увреди могат да бъдат стабилни или нестабилни.
Най-често причина за шийните увреди
са прекомерната флексия или екстензия,
насилственото ротиране или аксиална
компресия върху главата, прехвърляща се
върху шийния дял.
Флексията (сгъването напред) на
шийния дял може да предизвика компресионна фрактура на прешленното тяло
отпред и лигаментарна увреда зад прешлена. Понякога могат да се наблюдават
фрактури на ставните израстъци или
разкъсване на ставните капсули, както и
лигаментарни увреди без видими костни
промени. В тези случаи с помощта на образната диагностика трябва да се реши
дали увредата е стабилна или нестабилна. Екстензията (разгъването назад) предизвиква подобни диско-лигаментарни
увреди отпред, както и компресионни
увреди в задната част на прешленното
тяло.
Прекомерното ротиране на шийния
дял може да се наблюдава изолирано или в
комбинация с флексия или екстензия. Като
резултат от ротирането се предизвиква едностранна или двустранна увреда
на ставните израстъци и лигаменти, водеща до съответна дислокация.
Фрактури с или без лигаментарни
увреди в шийния гръбнак може да се наблюдават като резултат от насилствена
колизия с друг човек или със заобикалящи
предмети. Добър пример за това са действията на футболния вратар. Понякога
споменатите костно-лигаментарни увреди могат да компримират гръбначния
мозък и излизащите от него нервни коренчета.

Важен тип увреда на шийния гръбнак
е т.нар. “камшична” увреда, при която
шията принудително и бързо се разгъва
и моментално след това се сгъва. Това се
случва обикновено при пътни инциденти,
когато автомобилът, в който се возят
пострадалите, е ударен отзад от друг
автомобил. Настъпилите лигаментарни,
мускулни и костни увреди се доказват
чрез образна диагностика и се лекуват по
съответен начин.
Симптоми и диагноза
• Болка в шийния гръбнак, специално при
движения.
• Ирадиираща болка с изтръпвания по
горните крайници.
• Влажна кожна сетивност под нивото
на увредата.
• Мускулна слабост или парализа под нивото на увредата.
Лечение
• Тренъорът би трябвало да уреди транспорта на увредения спортист до болницата за изследване и възможно лечение.
• Осигуряване на допълнителна квалифицирана помощ.
Увреденият спортист трябва да се
постави внимателно в специална носилка
в разгънато положение, така че главата
и тялото да се повдигнат едновременно
и да не се нарушава позицията на шийните прешлени. Дрехи, възглавници или други подръчни средства трябва да се поставят от всяка страна на шията с цел
шиниране, респективно обездвижване
и предпазване от допълнителни увреди
при пътуването към болницата.
Докторът може да снеме внимателно неврологичен статус на пациента и
чрез образна диагностика да се прецени
стабилността. В зависимост от тежестта на увредата лечението може да
се състои от поставяне на яка, екстензия, хало-джакет или операция.
ШИЙНА БРАХИАЛГИЯ, ШИЙНА РЕЗОПАТИЯ
(ИРАДИИРАЩА БОЛКА ОТ ШИЯТА)

Болките в шийния гръбнак могат
да бъдат причинени от дегенеративно
променени дискове и остеофитни формации. Обикновено ирадииращата болка
с обхващане изцяло на горните крайници
се нарича цервикална брахиалгия, докато
тази, която има ясно разпределение по
дерматоми, се нарича цервикална резопатия.
Симптоми и диагноза
• Болка, ирадиираща от шията към раменете, горните крайници и пръстите.
Тази болка обикновено е дълбока, широкообхватна, за разлика от дерматомната
болка, говореща за засягане на определени коренчета (ризопатия). Последната
се явява главно при движения в шията и
раменната област.
• Болките, ирадииращи нагоре по шията
и по тила, могат да предизвикат главоболие, безсъние и понякога гадене.
• Изтръпване и слабост в горните крайници и ръцете до пълна липса на чувстви-

телност.
• Би трябвало да се проведе рентгенологично изследване, специално ако болката
се провокира от движения. Рентгенологично трябва да се документират позициите, провокиращи болката и откриващи свръхподвижността в съответните
прешлени.
Лечение
• Покой
• Шийна яка и затопляне
• Аналгетична и противовъзпалителна
терапия
• Физиотерапия с екстензия
ЦЕРВИКАЛГИЯ И ТОРТИКОЛИС
Болката, локализирана в шията и неирадиираща към горните крайници, се
нарича цервикалгия.
Тортиколисът е болезнено състояние,
което може да се наблюдава при млади
спортисти след насилствено ротаторни
движения в шията, например при скачане
във вода или при игра с глава във въздуха при футбол. В тези случаи вероятно
нервните коренчета, изхождащи от
гръбначния мозък, се засягат от моментното компресиране или разтягане, причиняващи рефлекторен спазъм на шийните
мускули.
Симптоми и диагноза
• Болки в шията, в ъгъла между шията
и раменете без ирадиация дистално от
раменните стави. Тази болка се предизвиква от движения в шийната област.
Мускулатурата е нежна и напрегната.
• Болезнено ротиране на главата лявостранно или дясностранно.
• Влошена подвижност дорзално в шийния гръбнак.
Лечение
• Локално затоплящи процедури
• Мускулни релаксанти
• Аналгетична терапия
• Покой
• Тракция
• Шийна якa
Тези състояния обикновено се подобряват в течение на седмица. Ако има
съмнение в диагнозата, докторът би
трябвало да се консултира на по-високо
равнище.
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Доц. д-р Яна
Петровска

Доц. д-р Неделчо
Гергелчев

Болки в кръста при
спортисти - възможности
на физикалната терапия и
рехабилитация за лечение и
профилактика

РЕЗЮМЕ
Болката в кръста при спортисти най-често се дължи на механична инсуфициенция и нестабилност на лумбалния дял на гръбначния
стълб и се свързва с мускулни, лигаментни и фасциални увреждания. Активното лечение е ключов момент за успешно възстановяване. То съдържа факторите обучение, кинезитерапия, физикални
фактори и медикаменти. Физикалните фактори могат да се класифицират като механични, термични, електрични, светлинни, хидрои балнеотерапия.

SUMMARY
Pains in weist with sportsmen - possibilities of the physical terapy and
rehabilitation for treatment and prophylaxis
Backache associated with athletics is connected most often with
mechanical insufficiency and instability spine and is associated with muscle,
ligamentous and fascial damage. Active treatment is the key to successful
back care for athletes. It contains factors: education, exercise, physical
modalities, drugs. Physical treatment can be classified as mechanical,
thermal, electrical, photo, hydrotherapy and mineral baths.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортист, болка в кръста, обучение, кинезитерапия, физикални фактори.
KEY WORDS: sportsman, low back pain, education, kinesitherapy, physical modalities.

Б

олката в кръста при спортисти
се свързва най-често с механична инсуфициенция и нестабилност
на структурите в лумбалния дял
на гръбначния стълб. Тя е резултат
от системни прекомерни натоварвания, внезапни ротаторни движения, прекомерно напрягане на
гръбначния стълб с рязка флексия и
екстензия, постоянно повтарящи
се микротравми. Те водят до разтягане на лигаменти, сублуксации и
луксации на интервертебралните
стави, разкъсване на меки тъкани,
ранни дегенеративни промени на
дисковото тяло в този дял на гръбначния стълб.
ПО-ЧЕСТО СРЕЩАНИ УВРЕЖДАНИЯ
В ЛУМБАЛНИЯ ДЯЛ НА
ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ:
 Миофасциално навяхване и разтягане – дължи се най-често на
форсирана ротация. Среща се при
спортисти със силна мускулатура
на гърба.
 Руптура на супраспиналния лига6 
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мент в този участък – среща се при
внезапно рязко флексионно напрягане
на гръбначния стълб с фиксиран таз,
което води до хиперекстензионно
увреждане на лигамента (фиг.1а).
 ‘Целуващи се ‘ Procc. Spinosi (бодилести израстъци) – такава анатомична диспозиция се среща при нестабилни дискови сегменти, свързани
с дегенеративни промени на диска
или с достатъчно голямо напрягане
върху гръбначния стълб, което предизвиква разкъсване на задните фибри на annulus fibrosus и на капсулата на интервертебралните стави
(фиг. 1б).
 Дегенеративни промени в междупрешленните дискове.
 В ранните стадии на дегенеративни промени прекомерна степен
на натоварване с флексия и екстензия са причини за нестабилност в интервертебралните стави (фиг.2)
 Остеофити (шипове) – при наличие на остеофити прекалени и невнимателни движения са причина за
напрежение и сублуксация на интервертебралните стави.

фиг.1

A

B
фиг.2

A

В

С

С ПОРТНИ УВРЕДИ НА ГРЪБНАКА
фиг.3

фиг.4

• Противооточно въздействие.
• Противовъздействие на перирадикулерни сраствания и на арахнокаудит.
• Нормализиране трофиката на
засегнатия дял.
• Коригиране на мускулния дисбаланс в поясно-кръстовата област
на гръбначния стълб.
• Вторична профилактика на рецидивите и усложненията.
След определяне на рехабилитационния потенциал се изгражда
рехабилитационна програма. Тя е
строго индивидуална и се изпълнява
като процес в динамика.

 В по-следващ етап на ранните
дегенеративни промени на междупрешленните дискове, еластичността на предните фибри на
annulus fibrosus намалява значително, което води до хиперекстензия
на въвлечения сегмент (фиг.3).
 Стеснени дискове – интервертебралните стави се сублуксират
и инклинират и се поддържат в
хиперекстензия. Това разместване води до ретроспондилолистеза
(фиг. 4).
 При дегенеративните промени
болката в кръста се свързва с промени в самия диск или с механична
нестабилност на засегнатия сегмент. Болката може да бъде локализирана, ирадиираща или и двете.
• Дискова херния – най-често се
свързва с отпадна сетивна и двигателна симптоматика.
• Функционални блокажи на интервертебралните стави.
• Инжекционно въвеждане на локален анестетик на ниво L5-S1 в
супраспиналния лигамент – може
да предизвика болка и напрежение

в кръста с ирадиация по крака.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФИЗИКАЛНАТА
ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ
БОЛКИ В КРЪСТА:
Цели:
• На базата на точна диагноза и
оптимизирана
медикаментозна
терапия да се подобри и повиши
до възможно най-висока степен
функционалния капацитет на засегнатите системи в лумбо-сакралния
дял на гръбначния стълб.
• Максимално да се намали възможността за рецидиви и усложнения.
• Да се подобри прогнозата.
• Да се осигури възможност за връщане в активния спорт.

Медицина и Спорт

• Лечение чрез положение.
• Екстензионна терапия.
• Мануална терапия.
• Мобилизация и автомобилизация.
• Постизометрична релаксация.
• Класическа и специализирана кинезитерапия.
• Дихателна рехабилитация.
• Електролечение и светлолечение.
• Електростимулации.
• Хидротерапия.
• Балнеолечение.

Задачи:
• Преодоляване на механичното
притискане и опъване на засегнатия сегмент.
• Преодоляване на болковия синдром.
• Противовъзпалително въздействие.

Изборът на прилаганите средства и методи на въздействие се
определя от вида и стадия на заболяването, топиката на увреждането, възрасти, придружаващи заболявания.

фиг.5

 Имобилизация на твърдо легло в
анталгична поза с цел изглаждане на
поясната лордоза.
 Дихателна рехабилитация с цел
постигане на субмаксимално интраабдоминално и интраторакално
налягане за намаляване на интрадискалното налягане (фиг.5).
 Екстензионна терапия – с цел да
се постигне разтягане и увеличаване
на междупрешленното пространство и отбременяване на компресирани нервни коренчета в зоната на
вертебро-неврологичния комплекс.
 Позиционно лечение – с цел кифозиране на засегнатия участък с раздалечаване на дъгите и намаляване
на болката.

Позиционна терапия с дихателна рехабилитация за намаляване на
интрадискалното налягане
8 

СРЕДСТВАТА НА ФИЗИКАЛНАТА
МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ВКЛЮЧВАТ:

В ОСТРИЯ СТАДИЙ СЕ ПРИЛАГАТ:

фиг.7

Средства за преодоляване на
мускулния спазъм
фиг.6

Постизометрична релаксация

Ултравиолетово облъчване в
еритемни дози
Спазъмът на параспиналните екстензорни мускули е важен фактор в
патогенезата на болките в кръста.
Това е рефлекторна защитна реакция, която същевременно засилва
компресията върху задната част на
междупрешленния диск и стеснява
интераркусното пространство.
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТОЗИ
СПАЗЪМ СЕ ПРИЛАГАТ:
 Мека топлина – ултравиолетово
облъчване в еритемни дозировки
(фиг.6); солукс, инфраруж .
 Ултразвук в нискоинтензивни дозировки.
 Нискочестотно импулсно магнитно поле.
 Интерферентни токове в инхибиращи параметри.
 Постизометрична
релаксация
(фиг.6).
ПРИ НАЛИЧИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ
БЛОКАЖИ В ИНТЕРВЕРТЕБРАЛНИТЕ
СТАВИ СА ПОКАЗАНИ:
 Мануална терапия с тракция и
тласък.
 Мобилизиращи техники с пренапрежение и пружиниране на съседни
прешлени, които могат да се прилагат внимателно в обезболяващо
направление.
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
БОЛКАТА И ДИСЦИРКУЛАТОРНИТЕ
НАРУШЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ОЩЕ:
 Акупунктура.
 ТЕНС.

 Интерферентни токове с вакуумни електроди с инхибираща честота.
 Синусоидално модулирани токове с обезболяващи параметри.
 Флексионна манипулация – извършва се при диагностицирана
компресия на нерв и коренче в тази
област без наличие на увреда. Упражненията се повтарят бавно и ритмично по 5 минути на всеки час.
 Флексионна манипулация за лумбален дял (фиг. 7). Важното при тази
манипулация е поддържането на
флексия в коленните и тазобедрените стави и повдигането на седалището приблизително на 15 см.
от леглото. Упражнението се изпълнява бавно и ритмично 5 пъти на
час през интервал от 10-15 минути.
След всеки 5 повдигания на долните
крайници болният почива в изходна
позиция. Не се допуска екстензия в
коленни и тазобедрени стави, която води до болезнено хиперекстензионно напрежение на гръбначния
стълб.
В острия стадий не се прилагат
средства, които създават ендогенна топлина и засилват отока, веностазата и болката. Това са :
 Високочестотни-, ултрависокочестотни и свръхвисокочестотни
токове.
 Парафинолечение.
 Лечебна кал, поморийска луга.
ЕКСТЕНЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ НЕ СЕ
ПРИЛАГА ПРИ:
 Силна болка.
 Силно изразен вертебрален син-

дром.
 При хронифициране с реактивни спондилози.
 Сърдечно-съдови заболявания.
ПРОФИЛАКТИКА:
 Борба с фокалните инфекции.
 Корекция за правилна стойка,
поза, походка.
 Използване на твърдо легло за
почивка.
 Избягване на системно травматизиране на поясно-кръстцовия
дял.
 Избягване на неблагоприятни
метеорологични въздействия.
 Избягване на прекомерни натоварвания, внезапни ротации в
гръбначния стълб.
 Препоръки за по-продължително
начално разгряване.
 Задължително включване на
програма за изометрични упражнения на коремните мускули и релаксиране на гръбна и поясна мускулатура.
Завръщането на спортиста
към активния спорт трябва да
става само тогава, когато са отстранени рисковете за рецидиви и
усложнения.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София, 1709,
жк “Младост” 1,
УМБАЛ “Света Ана” - АД,
Клиника по физиотерапия и
рехабилитация,
доц. д-р Яна Петровска началник-клиника
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Доц. д-р Аспарух Аспарухов

Приложение на лазерните и
радиочестотните системи за
лечение на раменната нестабилност
чрез термална капсулорафия

РЕЗЮМЕ
Артроскопски извършваната термална капсулорафия понастоящем
е рутинна манипулация, благодарение на разработването на нови и
ефективни инструменти. Термалната технология е подходяща за
приложение в артроскопската хирургия, поради много предимства. Значението на ставната капсула и глено-хумералните връзки
за стабилизиране на раменната става е обсъждано многократно
в специализираната литуратура. Термалната енергия произведена
чрез лазерна или радиочестотна технология денатурира колагенната инфраструктура и предизвиква скъсяване на структурите.
Отлични резултати могат да се постигнат при артроскопското
лечение на раменната нестабилност, използвайки термална енергия за “набръчкване” и скъсяване на излишните капсулно-лигаментарни структури.
Позовавайки се на критичния преглед на литературата и на собствения клиничен опит, ние считаме, че са необходими допълнителни
експериментални и клинични проучвания, за да се приеме този метод като класически за лечение на раменната патология.

SUMMARY
The use of arthroscopic thermal capsulorrhaphy to treat shoulder
instability
Arthroscopic thermal surgery has become a routine procedure, thanks to
the development of new and efficient instruments. Thermal technology is
ideal for use in arthroscopic surgery because of many advantages. The
importance of the shoulder capsule and its glenohumeral ligaments as significant restraints to anterior shoulder dislocation has been discussed in
many studies. Thermal energy (laser or radiofrequency) denaturates the
collagenous infrastructure, leading to a random collagen coil and decreased
tissue length. Excellent result can be achieved in the arthroscopic treatment
of shoulder instability using thermal energy to shrink redundand capsuloligamentous joint tissue.
Based on a critical review of the literature and personal clinical experience,
we conclude that additional experimental and clinical investigations are necessary to accept this procedure to the modalities applied for the treatment
of shoulder pathology.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: раменна нестабилност, артроскопия, термална капсулорафия
KEY WORDS: shoulder instability, arthroscopy, thermal capsulorrhaphy

П

рактиката показва, че с артроскопските операции недостатъчно се реконструира инсуфициентната ставна капсула, било
то в резултат на ставна халтавост или вследствие на травматична увреда. През последните
години все по-голяма популярност
придобива операцията за редуциране обема на раменната става чрез
термално “набръчкване” на капсулата и гленохумералните лигаменти. Идеята за лечение на хроничната раменна нестабилност чрез
цикатризиране на меките тъкани
около рамото посредством изгаряне възниква още в древността.
През 460 година пр.н.е. Hippocrates
описва метод за лечение на предна
раменна нестабилност с нажежено
желязо: “Изгарянето трябва да се
извърши по следния начин: започваме, като захващаме с ръце кожата
в подмишничната ямка. Очертава
10 
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се посоката, в която се измества
главата на раменната кост, след
което кожата в посока обратна на
изместването се изгаря. Изгарянето се извършва с нажежено желязо,
което трябва да не е нито дебело,
нито прекалено закръглено, а продълговато, защото с тази форма
приляга най-добре. Желязото трябва да е загрято до червено, така
че да проникне в дълбочина през
меките тъкани възможно най-бързо.....” /30/. Mолекулярният ефект
на това лечение бе изяснен едва
наскоро /24,26,52,59,65,73,77/.
Приложението на лазерите в
ортопедичната хирургия и артроскопията има своите източници в
началото на 80-те години на миналото столетие /6,7,17,31,67,68,69/.
“Laser” е акроним от англоезичното
“Light Amplification by the Stimulated
Emission of Radiation”. Експериментални проучвания върху животни

/24,25,26,52,59,77/ и върху трупове
/65,73/ предоставиха ценна информация за въздействието на лазера
върху капсуларните структури. Три
вида лазерни системи са в употреба
в ортопедичната хирургия: карбон
диоксид (СО2), неодимиум: итриумалуминиум-гранат (Nd:YAG) и холмиум: итриум-алуминиум-гранат (Ho:
YAG). Приложението на СО2-системата се ограничи сравнително бързо, поради изискването за работа в
газова среда. През 1987 година Ho:
YAG – системата бе въведена като
първи апарат със сонда, подходяща за артроскопско приложение в
течна среда /71/. През последните
няколко години радиочестотната
сонда за електро-термално въздействие върху синовиалните тъкани се утвърди като високоефективно и икономически издържано
средство за лечение на раменната
нестабилност, отличаващо се още

с висока степен на сигурност и контролируемост /27,43,55,56,/. Тези
термални източници на енергия се
приеха като изключително обещаващи средства за разрешаване на
проблема с ексцесивно раздутата и
функционално инсуфициентна ставна капсула при многопосочната раменна нестабилност или в комбинация с артроскопска реконструкция
на лезията на Bankart при случаите
с травматична нестабилност.
Лазерите генерират лъч с интензивна термална енергия, който
въздейства върху тъканите по различен начин според дължината на
вълната, мощността и източника
на енергия, оперативната техника
и абсорбтивните качества (поглъщаемостта) на облъчваните тъкани. Капсулата на раменната става
представлява плътна фиброзна
съединителна тъкан, съставена
принципно от колагенови влакна
тип І /84/. Термичната контракция
на колагена е резултат от структурни промени в колагенния протеин. Денатурирането настъпва
след разрушаване на молекулярните
връзки, които стабилизират колагена и води до намаляване дължината на молекулата. Като резултат
се ограничава обема на капсулата
и се увеличава “стегнатостта” й
/54/. Архитектониката на колагенните влакна не е еднакво организирана за различни участъци от
ставната капсула, което обяснява
и различния термален ефект – едни
участъци се “набръчкват” повече
в сравнение с други. В няколко последователни изследвания Hayashi К
и съавт.,1997,1999 /25,26/ описват
детайлно хистологичните промени, които протичат динамично в
ставната капсула. Във време 0, т.е.
в момента на термичното въздействие, настъпват сериозни промени,
изразяващи се в клетъчни увреди и
незабавно денатуриране на колагена. На 30-ия ден се откриват пролиферация на капиляри и реактивни
фибробласти в мястото на термичното въздействие. Три месеца
след операцията ставната капсула
е значително ремоделирана, като
показва добре васкуларизирана съединителна тъкан. Според McFarland
EG и съавт.,2002 /47/ промените в
колагенните влакна на термично лекуваната ставна капсула персистират повече от три месеца и този
факт трябва да се има предвид
при провеждане на следоператив-

ната рехабилитация. Hendrich C и
съавт.,1997 /29/ изследват мутагенния ефект на лазера като извършват фибробластен количествен
анализ. Tibone JE и съавт., 1998 /73/
проучват ефекта на термичното
лазерно въздействие върху трупни
рамена и установяват редуциране
на глено-хумералното изместване.
Selecky MT и съавт.,1999 /65/ изследват термалния ефект на лазера
върху биомеханичните качества на
капсулата и дисталния глено-хумерален лигамент. Интерпретирайки
резултатите авторите заключават, че под въздействие на лазера
не са настъпили сериозни промени
във вискоеластицитета и в здравината на комплекса ДГХЛ.
В комбинирано in vitro и in vivo
изследване върху модели от овце Lu
Y и съавт.,2000 /44/ констатират,
че оздравяването и възстановяването на механичните качества на
ставната капсула след лечение с
радиочестотна енергия “тип мрежа” е по-бързо спрямо традиционното “тип сонда”. В сравнително
проучване Jones DM и съавт.,2001
/33/ не установяват разлика в терапевтичния ефект върху капсулата според източника на топлинна
енергия – лазер или радиочестотна
енергия. Polousky JD и съавт.,2001
/57/ дават предимство на монополарната пред биполарната енергия,
което се изразява в по-бързо достигане на пиковата температура.
Тези сведения се потвърждават и
в експерименталните проучвания
на Shellock FG,2001 /66/ върху говежди тъкани с монополарен радиочестотен електрод (Vulkan, TACS, Oratec Interventions) и биполарен
радиочестотен електрод (VAPR TC,
Mitek Products). Противно на тези
съобщения, Liao W-L и съавт.,2004
/42/ не намират разлика в ефективността на монополярната и
биполярната радиочестотна сонда, изследвайки въздействието им
върху изолиран ДГХЛ от четири
трупни рамена. Те се ограничават в
препоръката да не се задържа продължително време сондата поради
риск от тъканна некроза. Pötzl W и
съавт.,2004 /58/ установяват при
експериментални изследвания върху
Новозеландски бели зайци, че следоперативната имобилизация допринася за по-бързото възстановяване
на термично обработените тъкани, които обаче в нито един от случаите не са достигнали качествата

на здравата тъкан. В проспективно
проучване на две съпоставими по
приети критерии групи Murphy MA
и съавт.,1999 /51/ сравняват разходите, употребени за ендоскопска субакромиална декомпресия по
Neer с лазерна система и електрокаутеризация. Авторите на изследването установяват 23% по-малко
разходи за групата с капсулорафия,
извършена посредством радиочестотна енергия. Същевременно, те
не отбелязват никакви медицински
предимства за използваната лазерна система (YAG holmium).
При прегледа на литературата
се откриват сравнително ограничен брой публикации, представящи резултатите от клиничното
приложение на термичната капсулорафия. В сборно мултицентрично проучване през 1993 година от
Thabit /70/ се съобщава за изключително ефективно стабилизиране
на рамена с еднопосочна и многопосочна нестабилност след термално
цикатризиране на ставната капсула. Субективната точкова оценка
на пациентите е с драматично
подобрение в сравнение с изходните стойности и болшинството от
тях са възстановили нормалната
си делнична и спортна активност.
През 1998 година Thabit /71/ представя резултатите при 41 нестабилни рамена, проследени от 2 до
12 месеца. Болшинството от пациентите са доволни от постигнатия ефект и повечето са се върнали към активен спорт. В клинична
серия от 32 рамена с многопосочна
несталбилност Savoie FH III, Field
LD,2000 /63/ съобщават след 27 месечно проследяване за рецидив на
нестабилността само в един случай (3%). От оперираните 88% са
се върнали към предишното ниво на
спортна активност. При 22 от 27
рамена (81,5%) с многопосочна нестабилност в серията на Favorito PJ
и съавт.,2002 /12/, оперирани между 1995 и 1997 година и оценени по
UCLA-скалата, е постигнат добър
до отличен резултат. Kunz M,1999
/36/ проследява средно три години
следоперативно 41 пациенти, лекувани само с лазерна термична капсулорафия и други 29 случая, при които
топлинното съкращаване на капсулата е комбинирано с едновременна
фиксация на увредените структури
с биологично разградими щифтове
(Suretac). По схемата на Rowe /61/
резултатите са съответно 95 и
Медицина и Спорт 
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94 точки, без да са наблюдавани
усложнения. Lyons TR и съавт.,2001
/45/ съобщават 88% задоволителни резултати след термална капсулорафия с лазер при 27 рамена с
многопосочна нестабилност. При
проследяване две години 96% (26
от 27 рамена) остават стабилни.
Авторите подчертават необходимостта от рутинно “затваряне”
на ротаторния интервал при пациенти с многопосочна нестабилност
и разглеждат тази процедура като
задължителна част от капсулорафията. Това становище подкрепят
и експерименталните изследвания
на Wolf RS и съавт.,2004 /82/ върху
десет трупни рамена. Mishra DK и
съавт., 2001 /50/ проследяват 42
оперирани от тях пациенти с рецидивираща предна травматична
раменна нестабилност средно 28
месеца след интервенцията и приемат, че резултатите от комбинираната артроскопска термална
капсулорафия с трансгленоидален
шев или фиксация с анкерни системи са съпоставими с резултатите
от откритото стабилизиране на
рамото при професионални спортисти. В серията на Joseph TA и
съавт.,2003 /34/ от 44 рамена с
многопосочна нестабилност (39
пациенти), оперирани между 1997 и
1999 година, субективно 76% са със
“стегнати” рамена следоперативно. Независимо от това обаче само
11 от пациентите (44%) са субективно доволни от крайния изход
на операцията. Въз основа на тези
резултати Joseph TA и съавт.,2003
/34/ заключават, че термичната
капсулорафия извършена изолирано, не е достатъчна да постигне
ефективна стабилност при рамена с многопосочна нестабилност,
особено при тези с генерализиран
връзков лакситет. Според предложената от авторите тристепенна класификация на многопосочната
раменна нестабилност добри резултати от термичната обработка
на капсулата могат да се очакват
само при пациентите с придобита нестабилност вследствие
микротравма. В експериментално
проучване на трупни модели Karas
SG и съавт.,2004 /35/ доказват, че
вътреставния глено-хумерлен обем
при артроскопското оперативно
лечение на многопосочната раменна нестабилност се редуцира наймалко чрез капсуларен шев (средно
19%). Термичната капсулорафия на12 
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малява ставния обем средно с 33%,
а комбинираната процедура с шев
и термична капсулорафия редуцира
вътреставния обем средно с 41%.
Noonan TJ и съавт.,2003 /53/ съобщават за подобрение на предоперативната оценка по ASES от 61.0
±2.6 до 89.5 ±15 следоперативно (Р<
0.05) при 60 оперирани от тях чрез
термална капсулорафия нестабилни
рамена между 1994 и 1999. Същевременно Noonan TJ и съавт.,2003
/53/ също предупреждават за повишено внимание при лечението
на многопосочната нестабилност,
където резултатите им с термалната капсулорафия с 39% неуспех са
значително по-лоши (78.3 точки по
ASES) в сравнение с пациентите с
травматично нестабилни рамена.
В клиничната серия на D’Alessandro
DF и съавт.,2004 /9/ от 84 рамена
лекувани с термична капсулорафия,
лошите резултати са 37%.
Независимо, че ранните резултати от приложението на термалната капсулорафия са окуражаващи,
необходими са дългосрочни проучвания, за да се провери ефективността на тази технология. След
прегледа на литературата споделяме становището на D’Alessandro
DF и съавт.,2004 /9/, че термалната капсулорафия е все още в развитие и първоначалният оптимизъм
трябва да отстъпи място на допълнителни изследвания. Могат да
се посочат серия от недостатъци,
които притежава термалния метод на въздействие. Нерядко при
пациентите с многопосочна нестабилност се съобщава за разширен
ротаторен интервал. Независимо,
че останалата част от капсулата
може да е “набръчкана” адекватно
в резултат на термичната обработка, обемът на капсулата като
цяло може да остане уголемен поради персистиращата инсуфициентност на ротаторния интервал
/12,/. Treacy SH и съавт.,1997 /75/
предлагат метод за артроскопско
зашиване на увредения ротаторен интервал. При 26 пациенти с
многопосочна нестабилност Lyons
TR и съавт.,2001 /45/ извършват
едновременно с термична капсулорафия и артроскопско зашиване на
увредения интервал в ротаторния
маншон. Две години след операцията 96% от рамената (26 от 27) са
стабилни и 86% от спортистите
(12 от 14) са се върнали към предишното си ниво на активност.

Трудно може да се определи предоперативния обем на ставната капсула и в каква степен трябва да се
редуцира с термалната обработка.
Количеството енергия и дълбочината на която трябва да проникне се
преценяват само относително от
оператора, по визуалния ефект на
въздействие върху тъканите. Това
означава, че при недостатъчно
термично въздействие “набръчкването” на капсулата ще е също недостатъчно, при ексцесивна топлинна
обработка намалява здравината на
капсулата следоперативно. Favorito
PJ и съавт.,2002 /12/ посочват четири ключови момента за успешно
лечение на многопосочната нестабилност на рамото с термична капсулорафия: подходяща селекция на
пациентите, системна обработка
на капсулата, подходяща температура между 60º и 65º С, индивидуален подход (тежестта на физиологичния и капсуларния лакситет е
специфична за всеки пациент).
Усложнения могат да настъпят
както интраоперативно, така и
в следоперативния период. Макар
и минимално инвазивна по своята
същност, артроскопски извършената термична капсулорафия не е
невинна операция /60/. В клиничния
материал на Weber S,2001 /80/ усложненията достигат 47% /9 от
19 случая/. Рецидивиране на нестабилността се съобщава от 12% до
50% за пациенти с многопосочна
нестабилност /2,19,45,49,53,81/. В
експериментални проучвания /21/ и
в клинични серии /10,49,80,83/ недвусмислено бе изтъкнат риска от
термично увреждане на n.axillaris.
Както е известно от анатомични
проучвания аксиларния нерв е на
дистанция 1 до 8 мм от ставната
капсула /1,4,8,76/. За предотвратяване на това усложнение Gryler EC
и съавт.,2001 /21/ съветват да се
избягва продължителна работа с
термалната сонда в зоната на аксиларния рецесус, като мощността на апарата се намали до 25 W.
Fanton GS,1998 /10/ дори препоръчва да се изключи термовъздействието върху капсулата в участъка
между “5 часа и 7 часа”. McCarty EC
и съавт.,2004 /46/ установяват в
11 от 15 трупни рамена увеличаване на температурата около аксиларния нерв и неговите клонове
при експериментално изследване
влиянието на радиочестотната
енергия. Температурното покачва-
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не достига до 50°С, като най-високата температура е измерена
около
нервното разклонение за
m.teres minor. Практическият извод
от този експеримент е в препоръката да се ограничи приложението
на термичната капсулорафия върху
дисталният сегмент от ставната капсула или поне да се съкрати
времетраенето на експозицията.
В литературата се откриват съобщения за ограничена до масивна
некроза на ставната капсула при неподходящо дозиране на термичния
поток и лоша оперативна техника
/Weber S,2001/. Rath E и съавт.,2001
/80/ описват случай с разрушаване
на обширен участък от дорзалната
капсула след радиочестотна капсулорафия. Резултатът е рецидив на

нестабилността с понякога изключително трудна пластична реконструкция при последваща открита
операция. Известни са усложнения
от колянната хирургия след термична менисцектомия с некроза на
костта /13,16,62/ или увреждане на
ставния хрущял /72/. Описани са случаи с контрактура и втвърдяване
на рамото в резултат на адхезивен
капсулит след термична терапия
/10,49,71,80/. Неподдаваща се на лечение болка в някои случаи поставя
оператора в деликатна ситуация.
Следоперативният капсулит, който е в същността на тази болка,
се наблюдава в около 3% от случаите /11/. Weber S,2001 /80/ съобщава
случай със сублуксация на сухожилието на двуглавия мускул, на който е

извършена тенодеза при повторна
открита операция. Johnson O и съавт.,2001 /32/ представят трима
пациенти (една жена и двама мъже)
при които е настъпила спонтанна
руптура на сухожилието на дългата глава на двуглавия мускул при
вдигане на тежест. Hanypsiak B и
съавт.,2004 /22/ описват други два
случая на млади, спортно активни
пациенти, при които 3 месеца след
термична капсулорафия сухожилието на m.biceps brachii се е скъсало.
При артроскопската операция сухожилието и при двете рамена е било
видимо нормално. Тенодеза на дългата глава в биципиталния сулкус е
козметичен изход от възникналата
ситуация, макар функционалното
възстановяване да не е пълно /22/.
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Дискутабилен остава въпроса за
увреждане на проприорецепторите от термичното въздействие,
с последващ функционален дефицит
на раменната става /37/. Lephart
SM и съавт.,2001 /38/ проучват
ефекта от топлинно увреждане на
механорецепторите при 20 случая
с еднопосочна нестабилност, като
не доказват предположението си
за следоперативно разстройство
в проприоцепцията. В друго съобщение година по-късно Lephart
SM и съавт.,2002 /39/ установяват нормализиране и дори подобряване на проприоцепцията след
термична капсулорафия. Според
авторите три са основните механизми, водещи до нормализиране на
проприоцепцията: ефектът на сле-

доперативната рехабилитация, оздравителният ефект на термично
оброботените тъкани и преформирането на капсуларната тензия.
Категорично е мнението, че
термалната капсулорафия е една
обещаваща техника за решаване
проблема с първично или следтравматично разхалтавена капсула на
раменната става /3,5,10,12,15,20,2
6,36,38,40,63,65,66,71,73,74,78/. Този
метод обаче е все още в процес на
развитие и неговото приложение
в клиничната практика трябва да
се извършва със значима доза внимание. Дългосрочният клиничен
ефект, механичните качества и
издръжливостта на новосформирания колаген трябва допълнително
да се анализират /2,14,23,28,40,41,4

7,48,55,64/.
От опитa, който имаме с този
метод при работа в клиники извън
страната и в клиниката в Плевен
от началото на 2005 година, ние
се присъединяваме към поместените в специализираната литература през последните три години
становища /3,14,18,33,47,79/, че
са необходими още проучвания за
прецизно определяне на индикациите за термична капсулорафия при
раменна нестабилност, за изясняване патологията на капсуларния
лакситет в биомеханичен аспект и
специфичната роля на термичната
капсулорафия, както и уточняване
допустимите граници за натоварване в ранния следоперативен период.
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КАРДИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА

Внезапна сърдечна
смърт при спортисти
Д-р Тошо Балабански

РЕЗЮМЕ
Дискутирани са най-честите сърдечно-съдови заболявания, които
са свързани с внезапна смърт в групата на спортистите. Разкрит
е подходът към диагнозата и лечението, както и препоръките за
отстраняване от състезателна дейност. Най-накрая се посочва
ролята на автоматичните външни дефибрилатори във връзка със
сърдечен арест на места за тренировка и състезание.

SUMMARY
Sudden cardiac death and sport
The most frequent cardiovascular diseases are discussed that are related
to sudden death in the athletic population. The approach to diagnosis and
management is revealed as well as the recommendations for disqualification.
Finally, the role of automated external defibrillators is pointed in relation to
cardiac arrest at sites of training and competition.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: внезапна сърдечна смърт, спорт.
KEY WORDS: sudden cardiac death, sport

ОБЩИ ДАННИ
Проблемът за внезапната смърт
е особено актуален в областта на
спорта, където има широк обществен отзвук. Често са засегнати млади
и видимо здрави елитни спортисти
в съотношение мъже към жени 9:1.
Спортовете, при които най-често
настъпва внезапна смърт, са баскетбол и американски футбол (САЩ) и
футбол (в Европа) (1). Единствено в
САЩ е направен опит за определяне
на честотата на внезапната смърт
при спортисти – приблизително 300
на година при общ брой на спортуващите между 10 и 15 млн. (2).
ПРИЧИНИ ЗА ВНЕЗАПНА СМЪРТ ПРИ
СПОРТИСТИ
Данните на Minneapolis Heart
Institute Foundation показват следните причини, подредени по честота:
хипертрофична
кардиомиопатия
(26,4%) или левокамерна хипертрофия
(7,5%), commotio cordis (19,9%), аномалии на коронарните артерии (13,7%),
миокардит (5,2%), руптура на аортна
аневризма – синдром на Marfan (3,1%),
аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия (2,8%), миокарден мост над
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коронарна артерия (2,8%), аортна
стеноза (2,6%), миксоматозна дегенерация на митрална клапа (2,3%), синдром на удължен QT-интервал (0,8%),
дилатативна
кардиомиопатия
(2,3%), друга сърдечно-съдова причина
– 1% ( сърдечни аритмии, синдром на
Brugada ) (1).
Извънсърдечните причини за внезапна смърт при спортисти са поредки: бронхиална астма или друго белодробно заболяване (2,1%), топлинен
удар (1,6%), злоупотреба с медикаменти (1%), руптура на мозъчна артерия
(0,8%).
Отключващ фактор е екстремният физиологичен и психически стрес
по време на интензивна тренировка
или състезание (3). Относителният
риск е 2,5 пъти по-висок при спортисти, отколкото при хора със сърдечно
заболяване, които не спортуват.
ПРОФИЛАКТИКА НА ВНЕЗАПНАТА
СЪРДЕЧНА СМЪРТ ПРИ СПОРТИСТИ
Внезапната смърт при интензивен спорт и подлежащо сърдечно заболяване (~ 3 ‰) може да бъде контролирана и избегната чрез медицински
препоръки за намаляване на високоинтензивната състезателна физическа
активност до нискоинтензивни физи-

чески натоварвания (4).
ОЦЕНКА НА РИСКА
Липсват достатъчно точни методи за определяне на абсолютния
риск от внезапна сърдечна смърт при
всеки отделен спортист. Това прави
медицинските решения за отстраняване от състезателна дейност много
трудни. Диагностичната стратегия
включва следния минимум: анамнеза и
физикален преглед, ехокардиография,
ЕКГ. Допълнителни изследвания са: ядрен магнитен резонанс, работна ЕКГ
проба, Холтер ЕКГ или дълготрайно
ЕКГ мониториране (loop recorder),
ортостатична проба (tilt table test),
електрофизиологично изследване на
сърцето, сърдечна катетеризация с
миокардна биопсия.
Анамнеза: Търсят се целенасочено:
фамилна анамнеза за внезапна смърт
или смърт на възраст под 50 години,
данни за по-високи стойности на артериалното налягане, умора, синкоп
или пресинкопална симптоматика,
задух при усилие, гръдна болка при натоварване.
Физикалният преглед: от значение са сърдечен шум в легнало или изправено положение, разлики в пулса на
феморалната и радиалната артерия
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(коарктация на аортата), симптоми
за синдрома на Marfan, повишено артериално налягане на брахиалната артерия в седнало положение.
Ехокардиография: основно диагностично средство при дилатативна
или
хипертрофична
кардиомиопатия (асиметрична левокамерна хипертрофия315 мм), синдром
на Marfan, аортна стеноза, митрален
клапен пролапс, миокардит с левокамерна дисфункция.
ЕКГ: възможни промени са камерни
екстрасистоли и ST-T на-рушения при
миокардит, удължен QT-интервал, десен бедрен блок със СТ-елевация (синдром на Brugada), епсилонвълни (нискоамплитудни потенциали във V1) и
негативирани Т-вълни във V1 до V3
при аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия.
Изброените изследвания са достатъчни за скрининг на сърдечните
заболявания при спортисти (5).
СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ –
ПРИЧИНА ЗА ВНЕЗАПНА СМЪРТ
ПРИ СПОРТ
1. Хипертрофична кардиомиопатия
При съмнение за хипертрофична
кардиомиопотия е необходимо серийно проследяване поне веднъж годишно чрез ехокардиография, ЕКГ и Холтер ЕКГ. Състезателната активност
се прекъсва при вероятна или сигурна
диагноза, без значение на възраст,
пол, симптоматика, левокамерна обструкция и вида на предшестващото
лечение (включително имплантирането на кардиовертер-дефибрилатор)
(4).
2. Commotio cordis
Представлява камерно мъждене в
резултат на тъп удар в гръдния кош,
без счупване на ребрата или стернума и без структурно увреждане на
сърцето (6). Ударът попада във вулнерабилна фаза на реполяризацията.
Много по-често е причина за внезапна
смърт при спорт, отколкото е очаквано (особено в юношеска възраст).
Рисковите спортове са хокей на лед,
футбол и бейзбол. Преживяемостта е
ниска (~15%). Необходимо е предпазване чрез екипировка и непосредствен
достъп до автоматичен външен дефибрилатор.
3. Аномалии на коронарните артерии
Насочващи към диагнозата са:
синкоп при усилие и симптоматична
камерна аритмия (7). Решаващи са
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високоскоростната компютърна томография и/или коронарографията.
Лечението е оперативно.
При поставяне на диагнозата е
необходимо отсраняване от състезателна активност. Тренировките
се възстановяват на 3 месец след успешна операция и при липса на исхемия, камерна аритмия и отклонения
при максимално натоварване по време на работна ЕКГ проба. При данни
за исхемия или преживян миокарден
инфаркт се ограничава физическата
активност.
4. Миокардит
Към диагнозата насочват предшестваща вирусна инфекция, гръдна
болка, задух при усилие, палпитации
(8). Крайната диагноза е трудна дори
и след ендомиокардна биопсия. Състезателната дейност се прекъсва
за 6 месеца при вероятна или сигурна
диагноза поради риск от камерни тахиаритмии вследствие фиброза. Тренировките се възстановяват при: 1)
нормална ЛК функция, изследвана чрез
ехокардиография, радиоизотопно изследване в покой и при натоварване; 2)
липса на комплексни аритмии (камерни и надкамерни); 3) нормални параклинични изследвания. СТ-Т промените,
сами по себе си, не са критерий за понататъшно прекъсване на състезателната активност (4).
5. Синдром на Мarfan
Има скелетни, очни и сърдечносъдови нарушения (9), както следва:
висок ръст, дълги и тънки крайници, свръхподвижни стави, сколиоза,
арахнодактилия, деформиран гръден
кош, съотношение “ръце-тяло” > 1,05;
ectopia lentis; прогресивна дилатация
на аортния корен или десцендентната аорта, митрален клапен пролапс
с регургитация. Рискът от руптура е
голям при напречен размер на аортата над 50 мм. Най-често синдром на
Marfan се открива при състезатели
по баскетбол и волейбол. Необходима
е ранна профилактика на руптура на
аортата с бетаблокер или хирургична реконструкция на аортния корен
(10,11). Спортната дисциплина вдигане на тежести е специфично свързана
с аортна дисекация (12).
Допустимо е участие в спортове
с ниска и средна интензивност (кърлинг, стрелба с пушка, стрелба с лък,
скокове във вода, конен спорт) при
следните условия: размер на аортния
корен под 40 мм; липса на митрална
регургитация, липса на фамилна анамнеза за дисекация или внезапна смърт
(4). Необходим е ЕхоКГ контрол през

6 месеца.
6. Аритмогенна деснокамерна
кардиомиопатия
Рискът се поражда от камерна тахикардия от дясна камера. Hасочващи
към диагнозата са негативните Твълни във V1-V3, включително и епсилон-вълните във V1. Състезателната
активност се прекъсва при вероятна или сигурна диагноза с изключение
на спортове с ниска интензивност
(клас ІА).
7. Миокарден мост над коронарна артерия
Най-често е засегната LAD (13). Установява се ангиографски в около 5%
от пациентите. Лечението включва
бетаблокер или Са-анта-гонист, коронарен стент или хирургична резекция.
Поставянето на коронарен стент е
свързано с рестенози и постпроцедурни усложнения до 50%. Състезателната активност не се прекъсва при
липса на исхемия в покой или при натоварване, включително и при състезатели след имплантиран стент или
оперативна резекция.
8. Аортна стеноза
Насочващ към диагнозата може да
бъде синкоп при усилие. Задължителна
е оценка за провокиране на камерни
аритмии при натоварване (работна
ЕКГ проба) дори при нискостепенна
стеноза (среден градиент под 25 мм
Hg)(14). Състезателната активност
не се ограничава при нискостепенна
стеноза, но е необходимо проследяване веднъж годишно. Допустимо е
участие в спортове с ниска интензивност на физическите натоварвания
при средностепенна стеноза (среден
градиент до 40 мм Hg ).
9. Митрален клапен пролапс
Внезапната смърт е рядка в млада възраст, при физическа активност и състезателна дейност(15).
Няма ограничения за състезателната активност, ако липсват: синкоп,
продължителна или повтаряща се
надкамерна тахикардия, комплексни
камерни аритмии, тежка митрална
инсуфициенция, левокамерна дисфункция с ФИ <50%, предшестващи емболични инциденти и фамилна анамнеза
за внезапна смърт.
10. Сърдечни аритмии
Диагностиката на застрашаващите сърдечни аритмии при спор-тисти
е трудна. При състезатели от висок
клас нормално се регистрира минимална сърдечна честота до 25 уд./мин и
камерни паузи над 2 секунди, редки и
мономорфни камерни екстрасистоли,
А-V блок І ст. (16). Често аритмиите

са преходни или не се появяват по
време на всяка тренировка или състезание. Диагнозата се изгражда въз
основа на продължителни ЕКГ записи
– Холтер ЕКГ, loop recorder. Наличието
на структурно сърдечно заболяване
е важно при оценката. Необходим е
контрол през 6-12 месеца – търси се
динамика в ритъмните нарушения,
изключва се злоупотреба с вещества
като кокаин и ефедрини.
Синдром на удължен QT-интервал.
Абнормните стойности са QTc>470
msec при мъже и QTc>480 msec при
жени. Те изискват по-нататъшни изследвания. При QTc>500 msec има риск
от сериозна камерна аритмия (17),
която при генетичен тип LQT1 се отключва от плуване. Състезателната
активност се спира при преживян
сърдечен арест или синкопален епизод. При липса на симптоматика и
наличие на удължен QT-интервал се
допуска състезателна активност в
спортове от клас ІА.
WPW-синдром. При него има риск
от внезапна смърт дори при липса на
симптоматика. Радикално лечение се
постига чрез радиофреквентна катетърна аблация (18). Състезателната
активност се възстановява няколко
дни след аблацията, ако при контролното изследване не е индуцирана тахикардия на фона на инфузия със симпатикомиметик.

Камерна тахикардия. Прогнозата
е винаги сериозна. Показания за радиофреквентна катетърна аблация
има при липса на структурно сърдечно заболяване. Състезателната
активност се възстановява 2-4 седмици след аблацията, ако при контролното изследване не е индуцирана
тахикардия на фона на инфузия със
симпатикомиметик. Състезателната активност се преустановява за 3
месеца, ако се провежда медикаментозна терапия. След възвръщане на
кондицията се провеждат повторни
изследвания (19). Няма ограничения за
състезателната активност при следните условия: липса на структурно
сърдечно заболяване, непродължителна камерна тахикардия (8-10 камерни
комплекса) с честота до 150 уд./мин,
липса на симптоматика, изчезване на
аритмията или липса на влошаване
при Холтер ЕКГ по време на състезателната активност.
Синдром на Brugada. Състои се
в синкопални епизоди или внезапна
смърт при структурно нормално сърце и ЕКГ данни за десен бедрен блок със
СТ-елевация във V1-V3 (20). (фиг.1):
Злоупотреба с медикаменти.
Може да провокира сериозни сърдечни
аритмии, водещи до внезапна смърт.
Опасни са стимулантите: амфетамини, кокаин, дексадрин, ефедрин, бета
2-агонисти. Единствената ефикасна
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И НФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ СПОРТИСТИ

Ваксинопрофилактика
при спортисти
Д-р Георги Попов

РЕЗЮМЕ
Инфекциозните заболявания не са рядко срещани в професионалния
спорт. Срещу повечето от тях има разработена специфична имунопрофилактика, като част от ваксините се прилагат в схемата
на задължителния имунизационен календар, а други - при съответни
показания. В предлагания материал са дадени в съвременна светлина най-важните ваксини, препоръчителни за употреба от спортисти. Познаването и своевременното приложение на ваксинопрофилактиката при спортуващите ще намали риска от инфекциозната
заболяемост сред тях.

SUMMARY
Vaccine - prophylaxis wiht spotsmen
The infectious diseases are not seldom in professional sport. There is
available specific imunoprophylaxis against them. A part of vaccines are
applied according to the immunization schedule and other under relevant
circumstances. In proposal material contemporary are presented the most
important vaccines advisable for athletes. The knowledge and the use
of vaccinoprophylaxis in time among athletes will decrease the risks of
infectious morbidity among them.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ваксинопрофилактика, инфекциозни болести, ваксини, имунизация.
KEY WORDS: vaccinoprophylaxis, infections morbidity, vaccines, immunization.

И

нфекциозните
заболявания
не са рядко срещани в професионалния спорт, като често
спортистите са по-уязвими и помалко подготвени за съпротива
към инфекциозните причинители. Те причиняват: отсъствие
от спортносъстезателна дейност за дълъг период от време;
засягане на много спортисти при
колективните спортове; усложнения, които нерядко водят до
прекратяване на състезателната дейност.
Най-често срещаните инфекциозни болести сред спортистите са: грип и други вирусни респираторни заболявания; вирусни
хепатити А, В, С, D; инфекциозна
мононуклеоза; отитис екстерна; инфекциозни заболявания с
диариен синдром; инфекциозни
дерматози (импетиго, еризипел,
целулит, херпес симплекс и херпес зостер, онихомикози, скабиес,
еритразма, фурункули, педикулозис, молускум контагиоза, тинеа
капитис, корпорис, верзикулозум
и гладиаторум, варицела, морби-
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ли, рубеола) (7). Срещу повечето
от инфекциозните заболявания
има разработена специфична
имунопрофилактика, като част
от ваксините се прилагат в схемата на задължителния имунизационен календар, а други - при
съответни показания. Ваксините
представляват
имунопрепарати, съдържащи антигени, които
индуцират имунен отговор спрямо един или повече инфекциозни
агенти. Придобитият по този
начин имунитет е активен (постваксинален). От средата на
ХVIII век, след въвеждането на
противовариолната ваксина, са
разработени различни ваксини,
които предизвикват образуване
на защитни антитела и едновременно с това са безопасни. Те
биват: живи, убити, токсоиди,
химични, рекомбинантни, субединични, синтетични пептиди,
антиидиотипични (1). Срещу инфекции, причинени от относително нетоксични, но патогенни
и имуногенни микроби се приготвят ваксини от нереплициращи

се (убити) микроорганизми. Примери за това са противококлюшната, инактивираната полиомиелитна и грипната ваксина. Друг
подход е изработването на ваксини от болестотворни микроорганизми, култивирани при неблагоприятни условия (атенюиране).
Този микробен вариант остава
силно имуногенен, но не е патогенен за човека поради промените
на патогенните фактори. Такива
атенюирани живи ваксини са изработени против морбили, паротит, рубеола, полиовируси и
микобактериалния щам – бацила
на Galmette-Guerin. За предпазване от микроорганизми, изработващи имуногенни токсини, се
приготвят ваксини от частично
пречистени токсини, които са
обезвредени с формалдехид, като
образуват токсоиди. Примери за
това са противотетаничната и
противодифтерийната ваксина
(8).
В задължителния за РБългария
имунизационен календар са включени ваксинации против вирусен
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• за стимулация на потентността

• психологически и сексуални проблеми

• бъбречни заболявания

• депресия, вялост и бърза уморяемост

• при диети и нередовно хранене
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И НФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРИ СПОРТИСТИ
хепатит тип В, туберкулоза, полиомиелит, дифтерия тетанус
и коклюш, морбили, епидемичен
паротит, рубеола. Имунизациите срещу други често срещани
инфекциозни заболявания също
имат място в спортната практика:
ГРИПНИ ВАКСИНИ
Грипните вируси са причинители на най-разпространените
инфекции сред спортистите. Те
ежегодно предизвикват епидемии от респираторни заболявания, често протичащи с компликации. В последните няколко
десетилетия масово се прилагат
както живи атенюирани, така и
убити инактивирани грипни ваксини. Определен принос в развитието на противогрипните ваксини са субeдиничните, които се
състоят от изолирани и пречистени повърхностни антигени на
грипния вирус хемаглутинин (HA)
и невраминидаза (NA). Тези ваксини имат очевидното преимущество, че в организма се въвеждат
само главните имуногени, участващи в образуването на защитни
антитела.
Показани са при спортисти за
намаляване на риска от грипно
заболяване и свързаните с грипа
усложнения. В България най-разпространени са следните противогрипни ваксини:
1. Повърхностен
антиген
инактивирана (Influvac, Solvay
Pharma). Представлява субединична инактивирана грипна ваксина. Ваксината е направена от
отделените от вируса HA и NA.
Те не могат да предизвикат заразяване.
2. Тривалентна инактивирана
сплит ваксина (Vaxigrip, Pasteur
Merieux Connaught). Съдържа
инактивирани, фрагментирани
(сплит грипни вируси, съдържащи
по 15 mg от повърхностните антигени – хемаглутинин и невраминидаза от избраните грипни
щамове.
3. Инактивирана грипна ваксина, формулирана с вирозоми, като
носител/адювантна
система
(Inflexal V, Berna Bioteh). Съставена е от високопречистени повърхностни антигени на щамове А и
В на грипния вирус.
Антигенната формула на всич22 
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ки ваксини се актуализира всяка
година в съответствие с препоръките на СЗО за северното кълбо и решенията на Европейския
съюз за сезона.
Имуногенността на грипните
ваксини традиционно е оценявана по индукцията на хуморален
имунен отговор, защото вирусонеутрализиращите антитела,
насочени към повърхностните
антигени HA и NA, са главната
защита на организма срещу грипна инфекция. НА специфичните
антитела (антихемаглутинини)
в серума и секретите на респираторния тракт се предпазват
от инфекция, като инхибират
функцията на хемаглутинина, отговорен за фузията в клетките
гостоприемници. Хуморалният
имунитет се формира от 10 до
15 дни след имунизацията и продължава около 12 месеца. Оценката на локалните и клетъчните
фактори на защита на организма
се налага във връзка с търсене на
оптимални схеми на имунизация,
освен парентералната, чрез която да се постигне образуването
както на серумни IgG, така и на
локални S-IgA антитела в секретите на носа и горните дихателни пътища. Проучванията върху
ефективността на ваксинациите
показват, че грипните ваксини не
осигуряват абсолютна защита
(50 до 80% от имунизираните са
предпазени от заразяване).
Настоящите грипни ваксини, съдържащи актуални щамове
на човешките грипни вируси от
тип А и В, за съжаление не могат
да защитят хората срещу смъртоносния птичи грипен вирус
подтип А (Н5N1). Създаването на
ваксинален щам от този подтип
в световен мащаб е в процес на
разработване след първата проява на вируса сред хората през
1997 г.
Ваксините индуцират не само
имунен отговор, но оказват влияние върху редица органи и системи, съпроводено с клинични
прояви – следваксинални реакции
и усложнения. Въпреки че атенюираните микроорганизми, съдържащи се в живите ваксини,
са авирулентни за нормалните
индивиди, те могат да станат
вирулентни за имунокомпроментираните.
Противопоказания за имуни-

зациите са: остри възпалителни
процеси, инфекциозни заболявания, включително и в реконвалесцентния период (за вирусните
инфекции до 6 месеца), декомпенсирани сърдечни заболявания,
нефрити, хипертонична болест,
активни форми на туберкулоза,
левкемии, лимфоми и други злокачествени заболявания (1,2,3,8).
ХЕПАТИТНИ ВАКСИНИ
Вирусен хепатит В
В повече от двадесетгодишното си приложение ваксината
срещу хепатит В се е утвърдила
като най-важното профилактично мероприятие в борбата с това
заболяване. Широкомащабни проучвания са потвърдили високата
степен на ефективност и добрата поносимост на тази ваксина.
Познати са два типа – плазмаderived и рекомбинантна ваксина
против хепатит В. На българския
пазар се разпространяват:
1. Рекомбинантна ДНК-ваксина срещу хепатит В, съдържаща
пречистен повърхностен антиген (HBsAg) на вируса (Engerix-B,
Smiuth Kline Beecham). Специфични хуморални антитела срещу
повърхностния антиген на хепатит В вируса (анти HBs) се появяват при 98% от лицата, получили 3 дози от ваксината.
2. Рекомбинантна ДНК-ваксина срещу хепатит В, съдържаща
високопречистени частици от
повърхностен антиген (HBsAg)
на вируса на хепатит В (Euvax B,
LG Chemical). Създава имунитет
срещу инфекция, причинена от
всички познати субтипове на хепатит В вируса.
3. Hepagene е трето поколение рекомбинантна хепатит В,
която съдържа компоненти от
S, pre S1и pre S2 компоненти от
НВV, което и придава допълнителна протекция спрямо вируса.
Ваксината се прилага й като имунотерапия за хроничните носители на HbsAg. Не е лицензирана
в България.
У нас задължителна ваксинация срещу хепатит В на новородените е въведена от 1992 г.
Въпреки големите успехи все още
има някои неясноти по отношение на оптималното използване
на тази ваксина. Към най-важните и все още нерешени проблеми

спада въпросът за продължителността на защитения период, а с
това и необходимостта от повторно ваксиниране, проблемът
за нереагиращите (нонриспондери) и накрая въпросът за оптималната ваксинална стратегия.
Вирусен хепатит А
Първата инактивирана ваксина против хепатит А (Havrix,
SmithKline Beecham) е налична
за употреба в Европа от 1991 г.
Втората инактивирана ваксина е на пазара от 1995 г. (Vaqta,
Merck). Двете ваксини са високо
ефективни и осигуряват ниво
на сероконверсия в 99,4%. Други
инактивирани ваксини са (Epaxal,
Berna) и (Avaxim, Pasteur Mérieux
Connaught). Те осигуряват имунен отговор срещу вируса на хепатит А чрез индукция на антитела, чийто титър е по-висок
от антителата, които са получени след пасивна имунизация с
имуноглобулини.
Имунитетът
персистира 6 месеца и се усилва
след първата бустерна доза (реимунизация), след което титрите
на антителата осигуряват 10годишна защита. Ваксинацията
срещу хепатит А се препоръчва
на лица, изложени на повишен
риск от инфекция.
Комбинираната ваксина срещу
хепатит А и хепатит В (Twinrix,
Smith Kline Beecham) се прилага
от 1997 г. Тя съдържа 720 ELISA
единици oт хепатит A aнтиген
(Havrix) и 20 μg oт хепатит B повърхностен антиген (Engerix-B).
Поради факта, че хепатит D
е свързан и зависи от хепатит В,
тази ваксина може да окаже профилактично действие и при хепатит D.
Срещу вирусен хепатит С
няма разработена специфична
имунопрофилактика.
Тетанична ваксинация
Тетанусът не е заразно заболяване. Единственото средство за
борба с болестта е специфичната
имунопрофилактика с тетаничен
токсоид. Той представлява разтвор на имуноглобулини, получени
от плазма на коне, хиперимунизирани с тетаничен анатоксин и
токсин. Въведен в човешкия организъм, предизвиква образуване на
специфични антитела, играещи
основна роля в защитата срещу

тетанус. Задължителната специфична профилактика на тетанус
у нас е въведена от 1959 г. Рязкото ограничаване на заболяванията е доказателство за отличната протективна ефективност
на тетаничния токсоид, както
и на оптималната схема на приложение. Тетаничният токсоид,
прилаган като монопрепарат или
като компонент от комбинираните ваксини – ДТК, ДТ, Тд, при
правилно съхранение и приложение осигурява при 99,46% защита спрямо тетанус. Проблеми
могат да възникнат при липса на
бустерна доза от ваксината за
дълъг период от време (6).
МЕНИНГИТНИ ВАКСИНИ
Менингококови ваксини
Основно средство за контролиране на заболяемостта от
менингити и профилактика на
рисковите групи от населението
са съвременните А, С, Y и W135
полизахаридни
менингококови
ваксини. Създаването на конюгатни менингококови ваксини, съдържащи белтъчен носител (тетаничен токсоид или мутант на
дифтериен токсин), предоставя
възможност за преодоляване на
недостатъците на полизахаридните ваксинални препарати.
Хемофилус инфлуенце ваксина
Представлява лиофилизирана
конюгирана ваксина, създаваща
имунитет срещу Hаemoрhilus
influenzae тип В - Act- Hib (Pasteur
Merieux Connaught). Тя намира
място в рутинните имунизационни програми на много страни.
Сега съществува възможност
чрез приложение на асоциирана
ваксина (Hib, поливалентна менингококова и пневмококова) да
се осигури ефективна защита
на спортистите от основните
причинители на бактериалните
менингити (4).
Вариолна ваксинация
След атентатите в САЩ на 11
септември 2001 г. и особено след
направените опити за разпространение на антраксни бактерии
призракът на вариолата се появи
отново на хоризонта. Започнаха
оживени дискусии относно възможността за използване на вариолния вирус от международния

тероризъм.
Разработен бе модел и започна ваксинация на военни контингенти, но разделът за цивилното
население не бе изпълнен поради
регистрираните местни и общи
странични явления (5).
Други ваксини – пневмококова
(в комбинации с други противомикробни ваксини), жълта треска, холера, се прилагат при пътуване на спортисти в тропически
страни.
Проблемът с ваксинациите и
имунизациите е в процес на непрекъснато развитие. Постоянно
се откриват нови ваксини; усъвършенстват се и се подобряват
досега прилаганите; намаляват
се техните странични действия; изоставят се някои от тях.
Именно познаването на тези
препарати и прилагането им при
спортистите ще намали риска
от инфекциозната заболяемост
сред тях.
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Мaсажът в спортната
практика
( III част - масажът и спортното тегло )
Проф. д-р Иван Топузов

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

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

КЛЮЧОВИ ДУМИ: масаж, рецептори, травматизъм, антиоксиданти.
KEY WORDS: massage, receptors, traumatisum, antioxidants.

М

асажът е подходящо средство
за урегулиране на телесната и
мастната маса и постигане на желаното спортно тегло. По отношение
ролята на самата чиста процедура
масаж при опитите за редуциране
на излишните килограми вече десетилетия наред съществуват класически противоположни становища.
От изцяло положителното мнение
на D.P.Cuthbertson (1932) и J.Short, J.
Carnegie (1939) до почти тоталното
му отрицание от S. Kalb (1944). Съвременни проучвания (Br. Reider, 1991)
потвърдиха, че масажът с подходящи средства е ефективен при спортисти, които искат да постигнат
по-ниско спортно тегло. Това е още
по-резултатно, когато класическият
ръчен масаж се съчетае с точков ма-
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саж и с използването на подходящи
за целта препарати или допълнителни физикални средства, например
сауна и тангентор. Тъй като, за да
се постигне редукция на излишните
килограми при спортиста, трябва
да се намалят най-вече запасите от
мазнини, без да се посяга на мускулните белтъци, усилията трябва да
бъдат насочени именно натам. Хипоенергийните диети, които винаги
съпътстват процеса на редукция, не
са винаги подходящи, защото водят
и до намаляване на мускулната маса
и сила, което в спорта е нежелателно. Ето защо трябва да се набляга на
физикалните средства, които редуцират подкожните мазнини, без да
намаляват мускулната маса.
Според нашумялата Setpoint

theory опитите за редуциране на телесното тегло в перспективен план
са почти винаги напразни. Според
тази теория не толкова енергоприходът и енергоразходът са съществени, а латералният хипоталамус със
заложения в него мозъчен контролен
механизъм (setpoint), който определя
нивото на телесната маса. Доказано
бе обаче, че самият Setpoint може
да се повлиява от различни външни
въздействия, в т. ч. и от физикални
средства, каквото е масажът (Mc
Ardle et al., 1996). Многогодишната
ни практика със спортисти също показва, че телесното тегло може да
се контролира и ако това се прави
разумно и с физиологични средства и
методи, то е безопасно за здравето
(Ив. Топузов, 2003).
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Р ЕХАБИЛИТАЦИЯ
За да се постигне резултат от
масажа, трябва да се познават интимните механизми, свързани с
липогенезата (натрупването) и липолизата (разграждането) на мазнините. Тези противоположни процеси
са свързани с функциите на мастните клетки (адипоцитите), техните
рецептори и повлияващите ги хормони и метаболити.
Механизмите, водещи до натрупване на мазнини (липогенеза), и
тяхното разграждане (липолиза) и
усвояване са зависими от нервната
система и сигналите от мастните
клетки и техните рецептори към
нея. Ефектите на катехоламините (КА) адреналин и норадреналин
върху клетъчните функции са решаващи при тези процеси. Мастните
клетки притежават пет различни
субтипа адренергични рецептори
– три b-, един a- и един a-1-адренорецептор, които се влияят от КА.
Специално внимание се отделя на bадренергичните рецептори поради
тяхната сложност и многообразие.
Установено беше, че b-рецепторите в подкожната мастна тъкан се
различават от отдавна известните
ни b-рецептори в сърцето и белите
дробове. Установи се, че в мастните
клетки има три субтипа b-адренергични рецептори - b-1, b-2 и b-3, като
и трите се свързват с адреналина и
норадреналина. Това определя техните функции и ефектите им върху метаболизма на катехоламините. Знае
се, че трите рецептора активират
аденилциклазата и част от някои
физиологични агонисти като адреналин и норадреналин. Афинитетът на
b-3 рецепторите към КА е по-малък,
отколкото на класическите b-1- и b2-рецептори. Обратното, a-2-рецепторите имат висок афинитет
към физиологичните амини в адипоцитите, като ги инхибират. Ако ги
подредим по афинитета им към КА,
рецепторите се нареждат така: a2
> b1 > b2 > b3. Следователно
b-3-рецепторите са с най-нисък афинитет и за тяхното активиране се
изискват най-големи нива на КА (G.
Bray, 1995). Според нас това е свързано със стремежа на природата да
осигури енергийни запаси, т. е. оцеляване на организма на всяка цена, дори
и в случаите, когато според нашите
съвременни разбирания за оптималност на мастните натрупвания те
са излишно много.
Следователно при ежедневните
леки стресови ситуации, в т.ч. уме26 
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рени физически натоварвания, лек
масаж и т. п., когато нивата на КА
са сравнително ниски, ще се активират предимно a-2-адренорецепторите, а b-3 няма да се повлияват
съществено, защото те не са така
чувствителни на КА. Т. е. в ежедневието функционират активно предимно a-2-рецепторите, опосредстващи
липогенезата в организма. В тях липогенезата ще е активирана доста
по-често, отколкото липолизата, зависеща от b-3 адренорецепторите.
Същата закономерност ще важи и за
апетита и хранителния прием. Стимулирането на a-2-рецепторите увеличава хранителния прием, което означава, че в ежедневието, тъй-като
a-2-рецепторите имат превес, те
ще поддържат и един добър апетит.
А добрият апетит в условията на
облекчена липогенеза е в пряка връзка
с формирането, стабилизирането и
поддържането на мастните депа.
Следователно, за да се получи
активиране на b-3 адренорецепторите, респективно разграждането
на мазнините и редуциране на излишната телесна маса, е необходимо поголямо по интензивност или продължителност физическо натоварване
или интензивен дълбок масаж върху
подкожните мастни депа.
Дълбокият интензивен масаж
има по-голямо стресогенно въздействие върху организма и активира b-3
адренорецепторите, които стимулират липолизата. От похватите на
масажа ние препоръчваме продължителното разтриване и омесване на
тъканите, особено в зоните, където
има складирани повече тлъстини
– мастните депа (ханша, бедрата,
раменете и др.). Тук е от значение и
механичният натиск, свързан с активизиране на енергообмяната и енергоразхода въпреки пасивния характер
на процедурата класически масаж.
Подобен масаж, съчетан с подходящи ревулзивни (загряващи) средства,
може да предизвика намаляване на
излишните килограми и достигане на
оптимално спортно тегло, без да се
отразява неблагоприятно на мускулната маса, нещо повече, последната
дори повишава възможностите си.
Класическият общ масаж може да
се съчетае с рефлекторен - точков
масаж. Нашите многогодишни проучвания върху урегулирането на телесната маса чрез прилагане на различни
въздействия върху биологичноактивните точки (БАТ) - акупресура, микроакупунктура и лазерпунктура, ни

показаха, че те имат благоприятен
ефект върху редукцията на телесната и мастната маса. Това можем да
обясним с потискане на апетита и
по-лесно спазване на препоръчаната
диета, активиране на метаболизма
и изхвърляне на повече течности и
отпадни продукти от организма
(Ив. Топузов, 2003). Сред БАТ, които
потискат апетита и водят до редуциране на телесната маса, препоръчваме: корпорални – стомах-36, дебело
черво-14 – двустранно и от аурикуларните глад, жажда, уста, стомах,
черен дроб и антистресовата (шен
мен). В зависимост от индивидуалното състояние на спортиста сме
прибавяли и други точки, например
аурикуларната ендокриниум. Тези
методи на въздействие повлияват
организма рефлекторно - тук мехнизмите са по-различни. Потискането
на апетита може да се обясни с физиологичния принцип на общия краен
път. Чрез третиране на аурикуларни
биологичноактивни точки се изпращат електрически импулси до центъра на ситостта. Това е възможно, тъй като парасимпатиковите
влакънца от ушната мида (заедно с
тези на други главномозъчни нерви,
инервиращи ушната мида) се включват в основните нервни стволове и
отнасят импулсите до мозъчните
им центрове. Конкретно вагусовите влакънца се включват в ствола
на Nervus vagus и с него – общия им
краен път, достигат до центъра на
ститостта в хипоталамуса. Тези
импулси активират невроните в
центъра на ситостта, а той автоматично препраща информацията
и потиска центъра на апетита. Намаленият апетит позволява лесно за
спортиста спазване на препоръчаната хипоенергийна диета.
Наред с потискането на апетита и активирането на метаболизма,
с тези методи се постигат и периферни ефекти – подобряване трофиката на третираните тъкани,
възстановяване на смутената микроциркулация и локално обезболяване,
дължащо се на отделяните опиоидни
вещества (Iv. Topouzov, 2002).
Въздействието само в БАТ
е щадящо за терапевта, но то, за
разлика от класическия масаж, не е в
състояние да предаде на организма
материални компоненти, количествено-значими за енергетиката на
структурите му. То е само информационно, което ще рече, че внася
информация, а не енергия отвън към

вътрешността на невроните (Н. Полушина, 1997). Чрез тази информация
се включват собствените вътреклетъчни енергетични реакции на нервните клетки. В резултат на това
става само информационно-енергетично пренастройване на клетката
и оптимизиране на енергетиката и,
без да се нарушава нейният алгоритъм, присъщ само на дадения индивид (S. Andersson, T. Lundeberg, 1998).
От казаното става ясно, че тук
нервната, а впоследствие и ендокринната система стават носители
на подадената информация, като
включват комплекс от адаптивни
реакции. В случая акупресурата играе ролята на пусков фактор, които
чрез въздействието си върху точките предизвиква краткотраен стрес
– условието, нужно за последващото
включване и развитие на дълготрайна адаптация и повишаване на
клетъчната, органната и организмовата резистентност. Един от тези
механизми е свързан с антиоксидантната защитна система. Отдавна
е известен антистресовият характер на този вид терапия. Ограничавайки стресовото въздействие,
тези въздействия в БАТ намаляват
продукцията на реактивни метаболити на кислорода, т. е. изпълняват
профилактична роля. Настъпващата вазодилатация, като резултат
на парасимпатикотоничното им
действие, снижава степента на хипоксията в тъканите и подобрява
трофиката, което също ограничава
образуването и натрупването на
вредните за организма свободни радикали (Н. Nissel, 1999).
При опитите за постигане на
по-ниско спортно тегло обикновено
наред с другите средства се прилага и хипоенергийно хранене. Когато
това хранене се провежда професионално под контрола на специалисти,
може да се ограничат рисковете за
здравето и за спортните резултати на състезателите. Ако обаче
този режим на хранене не включва
достатъчно белтъчини, се стига
до смущения, свързани с белтъчен
дефицит, включително анемии и намаляване теглото на паренхимните
органи – черен дроб, бъбреци, далак,
сърце, като понякога настъпват и
смущения във функциите им. Те са
резултат на дефицита на протеини,
витамин В12, желязо, цинк и др. Констатират се значителни промени в
биохимичния статус, като се намалява преди всичко общият серумен

белтък, особено албуминовата му
фракция. Креатинурията в урината
намалява (креатинът е продукт на
мускулния метаболизъм), така че тя
е важен биохимичен критерий за разиграващите се в организма процеси.
Регистрират се неблагоприятни промени в ендокринните и имунните
функции. Смята се, че хипоенергийното хранене, ограничавайки силно
хранителните вещества и конкретно мазнините, може да се отрази на
антиоксидантните възможности на
организма. Това е възможно, защото
част от антиоксидантните витамини са мастноразтворими и се набавят от мазнините (вит. А, вит.
Е). Недостигът на мастноразтворимите витамини (Е, А, D) води до нарушения на липидната обмяна. Ето
защо консумацията на мазнини трябва да се ограничава внимателно, като
те се компенсират с такива от повисоко качество – например зехтин.
Редуцирането на наситените мазнини (от животински произход) се
препоръчва от много автори, тъйкато е съпроводено с подобряване
на липидния профил. Допълнителен
лечебен ефект със значимо редуциране на липидните рискови фактори в
серума се постига с приемане на повече соя, влакнини и зеленчукови протеини. Много важно е хипоенергийното хранене при спортистите да
се съчетае с допълнителен прием на
антиоксидантни витамини и минерали – преди всичко витамините Е, А
и С, минералите, Se, Zn и Cu и някои
флавоноиди, срещащи се в жълтите
и червените плодове и зеленчуци.
В заключение оптималното спортно тегло при спортистите е пряко свързано с техните максимални
постижения. Това се отнася най-вече
за спортовете с теглови категории
(бокс, борба, джудо, самбо и др.),
тези, при които ниското тегло е
задължително (художествена и спортна гимнастика, акробатика и др.),
както и в много дисциплини от леката атлетика, плуването и т. н. Определянето на оптималното тегло
за всеки спортист е задача на треньора, спортния специалист и педагога. Постигането и поддържането
му е в ангажиметите и на спортния лекар. В основата му стоят, от
една страна, енергоприходът, т. е.
оптималното хранене и, от друга,
енергоразходът - интензивността
на тренировъчните натоварвания.
Най-добре за здравето е, ако и по
време на тренировъчния период се

поддържа тегло, близко до състезателното. Ако това е невъзможно,
желателно е необходимата редукция
на излишните килограми да се проведе професионално. Масажът може да
бъде един от елементите при постигането на тази цел. Подходящи
са класическият интензивен и дълбок масаж с използване на ревулзивни
средства в съчетание с точков масаж в биологичноактивните точки.
Съпътстващото ги хипоенергийно
хранене трябва да бъде компенсирано с висококачествени белтъчини и
мазнини, антиоксидантни витамини и минерали. Така разумно постигнато, оптималното състезателно
тегло запазва мускулната маса, безопасно е за здравето на спортистите
и може да се отрази благоприятно на
спортните им постижения.
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ВАНАТА - благотворният
микрокосмос за спортиста
К

ато синоним на съвременното
“благосъстояние”, ваната се явявя един красив и ергономичен остров за отмора, замислен да сподели
с другите удоволствието от хидромасажа, създаден да отпусне всеки
един мускул.
В последното поколение СПА вани
всичко е проектирано да облекчи
умората на нашето време: седалките са удобни, меките възглавнички
приканват за отмора, ергономично разположените джетове имат
ефективно ползотворен ефект към
частите, засегнати в най-голяма
степен от стрес и напрежение: врата, кръста, бедрата, прасците и
стъпалата.
В съвременния професионален и
комерсиализиран спорт са неизбежни свръхнатоварванията, което
прави комплексното възстановяване актуално и задължително. Важен
детайл от него е хидромасажът.
Ориентирането на големи социални
групи хора към масово практикуване
на спорт в борба със стреса и обездвижването изисква пълноценно физикално възстановяване.
Особено ефективен е масажът
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на долната част на стъпалата, като
подобрява кръвообращението, стимулирайки потока на кръвта от кожата към сърцето. Хидромасажът
е добър помощник за премахване на
целулита, с деликатно дрениращо
действие, подпомага заздравяването на наранявания и отоци, подобрява регенерацията на кожата и
подкожните тъкани и дори стимулира произвеждането на ендорфин,
който е естественият лечител на
болката и антидепресант.
Джетовете са сърцето на хидромасажа Jacuzzi .... оригиналът!
Хидромасажът е като дреха, която обгръща и защитава нашето
благосъстояние и помага да открием естествения психологично-физически баланс. Както дрехата се крои
според човека, така и всяка хидротерапевтична функция трябва да
се приспособи към човека, който я
ползва, като се имат предвид теглото, мускулната маса, както и към
желанията и въображението на ползващия.
Ваните Jacuzzi Maxi ви дават възможност да персонализирате хидромасажа така, както ви харесва всеки

път, благодарение на различните
места, които предлага. Джетовете могат да се настройват за индивидуални масажни опции. Jacuzzi,
изобретателят на хидромасажа,
е останал верен на “оригиналната
формула”: водни джетове, правилно
дозирани и миксирани с въздух, при
температура от 37 градуса C (ХИДРОДЖЕТОВЕ).
Създаден е изключително приятен компресор за удоволствие и
забавление.Тих и ефективен, създава
приятни въздушни мехурчета, които помагат за насищането на водата с кислород, повишавайки вашата
жизненост и енергичност.
Изживейте един невероятен сън:
нежно потопени и обгърнати в топлата прегръдка на ароматизирана
вода, наблюдавайте как тялото ви
се моделира в нежни форми и светлинни нюанси – постоянен метаморфозис от редки емоции за кожата.
Jacuzzi Maxi, един ценен инструмент за хидротерапия, чрез своя
неповторим екстракт от енергия
и жизненост ще успее да ви дари с
щастието и здравето, което търсите.
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МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

Д-р Ивайло Якимов

Т

“За” или “против”
високопланинската
подготовка в
българския футбол

емата за мястото на високопланинската подготовка в
годишния цикъл на българските
футболни отбори винаги предизвиква емоционални дискусии.
Логично е в споровете по тази
тема да участват ЕДИНСТВЕНО
и САМО професионалисти в материята - треньори и лекари.
Тези, които нямат необходимите теоретични познания и реализирана работа “там, горе”, не
би трябвало да се ангажират със
становища. Просто тук става
въпрос за друг тип тренировъчна работа и спортно-медицинско
обезпечаване. Моят опит и познания се базират на работата
ми по време на два подготвителни лагера на високопланинската
спортна база в Белмекен. Представените от мен впечатления
са с практическа насоченост и
нямат претенции за изчерпателност.
Съществува достатъчно литература, касаеща високопланинската спортна подготовка,
част от която посочвам в края
на коментара си. Освен това, за
щастие, в България има достатъчно специалисти с разработки
и практически опит по темата.
Лично за мен разговорите с такива специалисти бяха изключително ценни.
Когато говорим за подготовка на футболни отбори в планински условия, в България се имат
предвид три места - Боровец,
Цигов чарк и Белмекен. Боровец
и Цигов чарк попадат в среднопланинската зона - с надморска ви-
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сочина 1200-2000 м, а Белмекен е
разположен във високопланинската зона - над 2000 м.
Други
планински
региони,
използвани за подготовка от
български отбори, са Трявна, Тетевен, Троян, Априлци, Банско,
Велинград. Те попадат в т. нар.
преходна зона, с надморска височина 800-1200 м. На практика те
не би трябвало да се интерпретират като места със специфичен физиологичен и функционален
ефект върху футболистите.
В действителност единствената професионална високопланинска спортна база в България,
отговаряща на световните критерии в този бранш, е тази в Белмекен. Тя е построена през 1969
г. в резултат на съвместен проект на България и бившата ГДР.
Мястото на базата (2050 м надморска височина) е избрано след
подробни теренни и климатични
тестувания на специалисти от
ГДР и значителна част от финансирането на строителството
идва от немска страна. Така Белмекен се превръща в секретна и
строго охранявана база в буквалния смисъл на думата. Базата е
целогодишно използвана от клубни и национални отбори по борба, тежка и лека атлетика, бокс,
плуване, гребане, биатлон и други
спортове. В нея тренират отбори от бившите социалистически
страни, като основният поток е
от България, СССР и ГДР.
През 2003 г. беше извършено
основно обновяване на хотелската и спортната част на база-

та и сега тя разполага с професионални условия за тренировки,
възстановяване и почивка. Трябва да се отбележи и наличието
на футболен терен с прилежаща
лекоатлетическа писта в непосредствена близост до хотела. За
съжаление в базата не функционира медицински център, какъвто е
имало допреди около 15 г.
Тренировъчните лагери на
Белмекен са системна практика
в ацикличните спортове (плуване, гребане, борба), които имат
няколко състезателни пика в годината - европейски, световни
или олимпийски първенства. При
тези спортове подготвителният и състезателният период се
различават по структура и продължителност от тези във футбола. В съвременния футбол се
цели поддържане на оптимално
функционално състояние за период от 8-9 месеца, докато в ацикличните спортове върхова спортна форма се търси 3-4 пъти в
годината за периоди от 5-10 дни
(например в борбата) или за период от 4-5 месеца (биатлона).
КАКВО СЕ ПРАВИ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ФУТБОЛ
Категорична е информацията, че доста от водещите европейски футболни отбори провеждат част от предсезонната
си подготовка във високопланински условия. Европейски грандове
като “Байерн”, “Интер”, “Милан”,
“Валенсия”, както и други немски,
италиански, френски и испански

отбори ежегодно се “качват” в
Алпите и Пиренеите.
Преди да спечели за първи
път световната титла по футбол през 1998 г., националният
отбор на Франция също е провел
високопланински лагер.
КАКВО ПРАВИМ НИЕ?
През последните 15 години единствените български
отбори, провели част от подготовката си на Белмекен, са ЦСКА,
“Литекс” и “Славия”.
ЗАЩО НА БЕЛМЕКЕН?
На височина над 2000 м
пониженото барометрично налягане поставя спортуващия организъм в нова функционална среда
- намаленото парциално налягане
на кислорода във вдишвания въздух води до намалена кислородна
доставка до всяка клетка. Затруднява се окислението на глюкозата. За да компенсира понижения
кислороден достъп, организмът
незабавно включва адаптивни
механизми: активиране на кръвоносните колатерали, мобилизиране на кръвните депа, повишен
хормонален синтез. Малко по-късно се включват и други механизми - повишено кръвообразуване
с нарастване броя на еритроцитите и общото количество на
хемоглобина в кръвта, завишена
ензимна активност и др.
От практическа гледна точка
най-важно е да се знае колко продължава ефектът от високопланинския престой. Доказано е,
че колкото по-продължителен е
престоят нависоко, толкова напред във времето ще се запазят
постигнатите ефекти. Обратно - по-краткият престой дава
по-къс ефект във времето. При
всички случаи обаче минималният
срок за високопланински престой,
при който се реализират достатъчно ефекти, е 20 дни! Науката
и практиката са категорични
в това. Престой, по-малък от
този, няма практическа полза,
напротив, краткото редуване
на адаптационни и реадаптационни процеси (“долу-горе” и “горедолу”) за 10-15 дни вкарва организма в хормонален, функционален и
емоционален стрес!
Един високопланински лагер не

бива да се разглежда едностранно
- само позитивно или негативно.
И след като този по-специфичен
вид подготовка има приложение
и във футбола, въпросите пред
всеки би трябвало да са: имаме
ли теоретична и практическа
възможност и кога и как да направим лагер на Белмекен?
Изцяло от практическа гледна
точка бих обобщил, че за реализирането на лагер на Белмекен са
необходими следните условия:
1. Задълбочена теоретична
подготовка на треньорския и медицинския щаб с ясно поставени
цели, методи и периодизация на
тренировъчния процес.
2. Обезпечаване на футболистите с адекватна екипировка.
3. Обезпечаване на функционален контрол на физическото натоварване.
4. Перфектно медикаментозно стимулиране и възстановяване.
5. Прецизиран хранителен режим - прием на храни и хранителни добавки.
Опитът показва, че неизпълнението дори само на един от
тези показатели би опорочило
работата на всички звена в отбора и би довело до сериозни, понякога драстични, отрицателни
ефекти върху здравословното
и функционалното състояние на
футболистите!
Ще разгледам по-подробно посочените пет фактора.
1. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА
НА ТРЕНЬОРСКИЯ И
МЕДИЦИНСКИЯ ЩАБ
Необходимо е спазването на
принципите за тренировъчни
натоварвания в периодите на
адаптация (1-ви – 7-ми ден от
престоя) и реадаптация (1-ви –7ми ден след слизането от Белмекен). Изискват се тренировки с
неинтензивен характер.
По време на престоя се работи предимно за качествата
“сила” и “издръжливост”. Силовата работа включва фитнес-тренировки, походи по силно пресечен терен. Работата за обща
издръжливост включва кросови
бягания с обем 5-15 км, изцяло в
аеробен или аеробно-анаеробен
режим след постигане на трайна
адаптация.
Футболните тренировки на

терен през лятото трябва да
са изцяло с технико-тактическа
насоченост, без динамични и продължителни интензивни натоварвания.
Треньорите и медицинският
екип трябва да са запознати с
обективните и субективните
признаци за претренираност и
преумора, за да могат да реагират адекватно и индивидуално
прецизирано и при най-дискретните сигнали.
2. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА
АДЕКВАТНА ЕКИПИРОВКА
Според мен най-важната част
от екипировката са маратонките за кросови бягания. Тъй като
кросовете се провеждат по асфалтова настилка, е задължително маратонките да са с дебела
мека подметка и с анатомичен
свод. Това относително предпазва краката и гръбначния стълб
от травмиране.
Облеклото се определя от
сезона - през лятото дневните
температури са 15-25 градуса C,
а през зимата температурната
амплитуда в два поредни дни
може да бъде –25 градуса C +15
градуса C.
3. ОБЕЗПЕЧЕН ОБЕКТИВЕН
КОНТРОЛ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ И ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ
НАТОВАРВАНИЯ
Считам за задължителни:
А) Лабораторни показатели
на кръв и урина, ЕКГ преди и след
високопланинския лагер.
Б) Осигурени индивидуални
пулсови тестери и портативен
преносим апарат за изследване
на лактат по време на тренировката и непосредствено след нея.
Във високопланински условия абсолютен критерий за степента
на беговите тренировъчни натоварвания са единствено стойностите на лактата. Относителен
критерий е зададената пулсова
зона. Просто на Белмекен трябва да бъдат забравени груповите
кросови бягания с общ времеви
норматив (например 4 мин и 30
сек на км). Стойностите на лактата пулс-тестера са единственият обективен критерий, при
това за всеки футболист поотделно! При това на почти всяка
бегова тренировка!
Редно е периодично - след поМедицина и Спорт 
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чивен полуден или ден, лабораторно да се проследяват и показателите, касаещи умората и
късните възстановителни процеси!
Системното проследяване на
ПЧ и RR е задължително, особено
при футболисти с адаптационни
проблеми или с прояви на претренираност!
Дебело искам да подчертая, че
работа на Белмекен без обезпечаване на тези обективни критерии за натоварване и възстановяване е авантюра със сериозни
последици за здравето на футболистите!
4. ПЕРФЕКТНО МЕДИЦИНСКО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Физическите натоварвания в
екстремални условия правят медикаментозното обезпечаване
задължително. Заедно със стандартния медикаментозен прием
на Белмекен е необходимо и медикаментозно профилактиране
на адаптационните процеси на
вестибуларния апарат, сърдечносъдовата система, включително
и мозъчното кръвообращение.
Перфектното покритие на
въглехидратните нужди изисква
засилен внос на прости и сложни
въглехидрати чрез спортни напитки и хранителни добавки.
5. ПРЕЦИЗИРАН ХРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ
Той изисква поне 4-кратен
прием при спазено съотношение
на основните хранителни вещества, дозирано завишен прием на
въглехидрати и растителни мазнини. Препоръчвам допълнителен
прием на качествен пчелен мед,
зехтин, маслини и сурови ядки
- доказано ефективни при завишените изисквания към въглехидратните депа и пластичните
клетъчни процеси в опорно-двигателния апарат и в хормоналните структури.
Задължителен е и повишеният прием на течности! Достатъчното оводняване профилактира микротравматизма в ОДА
и спомага за адаптацията на организма, особено през първата
седмица от престоя. Прием на
3-5 л течности дневно обезпечава приблизително нуждите на организма, въпреки че през лятото
дневните температури не са ви32 
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соки и субективно не се изпитва
жажда!
ИЗНЕНАДА - АДАПТАЦИОННА
КРИЗА !
Острата адаптационна криза
е описана подробно в специализираната литература. Проявите
от страна на вестибуларния апарат, RR и мозъчното кръвообращение могат да настъпят още
на 2-3 час след пристигането на
Белмекен! Това изисква контрол
на кръвното налягане, щателно медикаментозно покритие и
тотален покой до пълното отминаване на оплакванията! При
задържане на проявите, неповлияване от медикаментозното
третиране или влошаване консултацията в болнични условия е
задължителна!
Специално внимание изискват
футболистите от африкански
произход, особено ако престоят
на Белмекен е през зимата. При
тях адаптационните процеси
могат да протекат изключително драматично, съпроводени с
тотална неработоспособност!
Така най-общо представените
специфики на един високопланински лагер в Белмекен водят и до
същината на дискусията - ИМА
ЛИ МЯСТО ТАКЪВ ЛАГЕР В ПОДГОТОВКАТА НА ЕДИН ФУТБОЛЕН ОТБОР?
Моето лично мнение не е еднозначно. Бих разделил оценката
си на две части, касаещи летен и
зимен лагер.
Един такъв лагер през ЛЯТОТО
позволява заедно с общофизическата работа за сила и издръжливост да се ползва и футболният
терен. Летен високопланински
лагер би бил от полза, ако отборът започва мачовия сезон в сгъстен цикъл (включително участие
в евротурнири). Относителни
предимства на летен лагер в
Белмекен са и липсата на горещини, възможност за въздушни и
слънчеви закалителни процедури,
емоционално по-лесно приеман
престой (поне 20 дни) в затворена среда.
Полза от работа в такива
условия би имала например национална формация, на която предстои турнирно мачово участие
(3-5 мача за 10-20 дни).
Лагер на Белмекен през ЗИМА-

ТА поставя за обсъждане много
деликатни теми! Тогава не е възможно ползването на затревения
терен. Тренировките протичат
изцяло върху твърда настилка
- кросове върху сняг и асфалт,
футбол в зала. Това със сигурност
води до микро- и макротравматични увреди с различен срок на
нетрудоспособност за голяма
част от футболистите!
Поради изключително динамичните зимни климатични
фактори няма възможност за категорично планиране на тренировъчния процес, както за походи и разходки извън базата!
Зимният лагер протича изключително монотонно както
по отношение на трениовките,
така и в емоционално-психологически план!
Моята позиция е:
1. Летен лагер на Белмекен
евентуално може да бъде организиран при спазване на всички
специфични изисквания, касаещи
високопланинската подготовка.
2. Лагер за футболен отбор на
Белмекен през зимата не трябва
да бъде организиран!
В заключение бих обобщил:
високопланинската подготовка
поставя изключително високи
изисквания пред треньори, лекари и футболисти! Това е един
специфичен и по-различен методичен комплекс от работата в
нормални условия. Реализирането
му изисква методична грамотност и пълно финансово и организационно обезпечаване. Без
тези фактори лагер на Белмекен
е авантюра с тежки последици!
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Проф. д-р Мария Тотева

Е

10-ТИ годишен конгрес
на европейския колеж
по спортни науки

вропейският колеж по спортни
науки е асоциация, която обединява научните интереси на широк
кръг специалисти, работещи в различни направления на спорта. Чрез
организираните ежегодни конгреси
се извършва промоция на актуалните резултати, свързани с наклонностите,
адаптацията,
физическата активност,
тренираността и здравните аспекти на занимаващи
се със спорт популационни
групи.
Първият конгрес е организиран през 1996 година в
Ница, Франция, с 450 участници. Следват научните
форуми в Копенхаген (1997
г.), Манчестър (1998 г.),
Рим (1999 г.), Финландия
(2000 г.), Кьолн (2001 г.),
Атина (2002 г.), Залцбург
(2003 г.), Клермон-Феран
(2004 г.). Броят на участниците непрекъснато нараства с представители от различни страни.
От 13 до 16 юли 2005 г. в Белград
се проведе 10-ият юбилеен конгрес,
в който взеха участие над 1500 души
от цял свят. Организацията бе осъществена по перфектен начин от
Сръбската
спортно-медицинска
асоциация. Пленарните сесии бяха
посветени на трите основни суб-
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дисциплини (биологични, спортнотехнически и медицински). Всяка от
тях включваше 3 симпозиума и 6 тематични сесии. Те обхващаха широк
кръг въпроси, което е видно от заглавията на някои основни доклади, а
именно:
 Тренировка, мускулно увреждане и
рехабилитация.
 Реакция на сухожилията при физически упражнения.
 Тренировка и оксидативен стрес.
 Хранене и спорт.
 Ергогенни подкрепления.
 Хранително суплиментиране и
допинг.

 Липиден метаболизъм при физическо натоварване.
 Физическа активност и имунна
реакция;.
 Спортната наука във футбола.
 Диагностика на талантите във
футбола.
 Физически упражнения и хронични
заболявания и т.н.
В многобройните целодневни
заседания участваха като поканени

лектори от около 150 водещи специалисти. Изнесените научните доклади бяха над 450.
Освен това бяха организирани
постерни сесии, които бяха групирани съобразно основните тематични
направления. Огромният брой съобщения (590) и проведените дискусии
върху тях позволиха да бъдат компетентно обсъдени всички направления на спортните науки в различен
аспект. Най-голям брой постери
(176) бяха по въпросите на функционалната диагностика, спортната
тренировка (38), спортен травматизъм и рехабилитация (36).
В работата на 10-ия
конгрес участваха петима
български представители
(виж снимката), чиито
разработки бяха посрещнати с интерес и оценени
по достойнство. Заслужава да се отбележи, че
проф. д-р Мария Тотева
бе включена в състава на
Международния научен комитет, което е признание
за българската спортна
медицина. Добрата организация на форума позволи
на участниците да имат
ползотворни научни контакти и обмен на нови идеи. *
Всичко това дава основание за
нашата убеденост, че следващият
конгрес, който ще се проведе от 5
до 8 юли 2006 г. в Лозана, ще даде
възможност за нови успехи във всички направления на спортните науки.
*Материалите от конгреса са на
разположение при автора на статията.

