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МЕДИКО-БИЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА

КЛЮЧОВИ ДУМИ: растежен хормон, допинг.
KEY WORDS: growth hormone, doping.

Растежен хормон

РЕЗЮМЕ

Растежният хормон представлява белтък, който се произвежда 
от хипофизата и оказва влияние върху половото развитие, расте-
жа и метаболизма. През 1987 г.  чрез генно инженерство е създа-
ден рекомбинантен човешки растежен хормон за лечение на деца с 
изоставане в растежа. През последните години той все по-масово 
започва да се прилага в фитнес центровете и при спортистите 
за натрупване на мускулна маса. С конвенционалните методи на 
изследване растежният хормон е неоткриваем. Прилагането му е 
свързано с редица здравословни рискове.  

SUMMARY

Growth hormone

The growth hormone is a protein, which is being produced by the 
pituitary gland and it influences the sexual development, the growth and 
the metabolism. In 1987 the growth hormone was created by means 
of genetic engineering for treatment of growth delay in children. In  the 
recent years growth hormone is widely used in bodybuilding centers 
and  among sportsmen for making muscles. The growth hormone is 
undetectable with the conventional methods. Its use is associated with 
a lot of health risks.

Д-р Полина Митева

Растежът е основен биологи-
чен процес на детския органи-

зъм, който започва с оплождане-
то на яйцеклетката и завършва 
с пълното узряване на детето и 
превръщането му във възрастен, 
зрял организъм.

Растежът е количествен про-
цес, при който се увеличават 
ръстът и телесната маса /голе-
мината и броят на тъканните 
компоненти/. Той се извършва 
или чрез митоза, която води до 
повишаване броя на клетките 
/хиперплазия/, или чрез уголемява-
не на клетките /хипертрофия/. 
Различават се три фази на расте-
жа: 1. хиперплазия; 2. хиперплазия 
с хипертрофия; 3. хипертрофия. 
Всички тъкани и органи премина-
ват през тези фази и това зависи 
главно от забавянето или пълно-
то спиране на репликацията на 
ДНК в клетките. След нейното 
спиране се осъществява натруп-
ване на протеини в клетката, 
което е хипертрофия. Отно-
шението брой към големина на 

клетките намалява с развитие-
то на органите (3,4).

Растежът се осъществява от 
взаимодействието на хормонал-
ни фактори, нормален отговор 
и чувствителност на тъканите 
и осигуряване на хранителни ве-
щества и енергия. Те се повлия-
ват от разнообразни процеси, 
включващи генетични, физиоло-
гични, биохимични, психологични 
и социално-икономически факто-
ри. Заболявания или други небла-
гоприятни фактори могат да по-
тискат растежа.

Главният хормон, който учас-
тва в процесите на растежа, е 
соматотропинът, или растеж-
ният хормон. Той действа на ни-
вото на растежния хрущял чрез 
посредничеството на група ме-
диатори, наречени соматомеди-
ни (6, 7).

Човешкият растежен хормон 
е полипептид, съставен от една 
верига, съдържаща 191 аминокисе-
лини и 2 дисулфидни моста меж-
ду веригата. Проучванията през 

последните десетилетия дока-
заха, че човешкият растежен 
хормон е хетерогенна група от 
протеини, съставена от 4 до 6 
компонента. Главният предста-
вител, вероятно с най-голямо фи-
зиологично значение, е хормонът 
с относителна молекулна маса 22 
000 D /22 кD/, но и останалите 
вариантни форми имат физиоло-
гично и клинично значение. 

Действието на човешкия рас-
тежен хормон е многообразно. 
Освен стимулиране на растежа 
на скелета и меките тъкани той 
повлиява белтъчната, въглехид-
ратната и мастната обмяна.

Молекулните механизми на 
действие на растежния хормон 
са илюстрирани на фиг. 1 (виж 
текста под фигурата). Рецеп-
торът на растежния хормон е 
подобен на този на пролактина 
и има редица сходства в меха-
низма на действие на двата хор-
мона (2). Приликата в ефекта на 
растежния хормон и инсулина се 
обуславя от голямото сходство 
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между рецептора на инсулина и 
този на инсулиноподобния расте-
жен фактор I (IGF-I), чиято син-
теза се стимулира от растеж-
ния хормон (8, 9, 13). Инсулинът 
може да осъществява растежния 
си ефект чрез свързване в по-го-
леми концентрации с рецептора 
на IGF-I и, обратно, IGF-I може да 
осъществи метаболитни ефек-

БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РАСТЕЖЕН ХОРМОН 

Метаболитно действие

Стимулира транспорта на аминокиселините

Стимулира синтезата на протеин в различни  клетки

Стимулира ДНК/РНК синтезата в клетките

Стимулира полиаминовата синтеза

Стимулира липолизата

Потиска инсулиновия ефект върху глюкозната обмяна

 Физиологично действие

Повишава бъбречния кръвоток, скоростта на гломерулната филтрация и тубулната реабсорбция на 
фосфатите

Повишава скоростта на основната обмяна

Стимулира образуването на нови кости

Стимулира еритропоезата

Повишава екстрацелуларната течност

Анатомично действие
Намалява адипозната маса и увеличава безмастната тъкан /мускули, черен дроб, бъбреци, сърце,  храно-
смилателна система, панкреас, скелет, съединителна тъкан

ти чрез свързване с рецептора 
за инсулин. Това обяснява защо 
растежният хормон, IGF-I и инсу-
линът активират трансдукцион-
ни пътища като този на MAPK, 
PI3K, Src и т. н.

За разлика от мнозинството 
други хормони човешкият расте-
жен хормон е видово специфичен. 
Той е открит през 1920 г. и от-

начало се е получавал от трупни 
хипофизи. След неговото синте-
зиране и приложение децата с хи-
пофизарен нанизъм могат да дос-
тигнат нормален ръст. От 1987 
г. растежният хормон започва да 
се получава чрез генно инженерс-
тво.

Освен в медицината синте-
тичният растежен хормон нами-

Растежният хормон (GH) се свързва 
със своя рецептор (GHR), който принад-
лежи към семейството на цитокиновите 
рецептори, непритежаващи протеинки-
назна активност (10, 11, 17). Димеризирани-
ят рецептор се фосфорилира от цито-
золни тирозинкинази. Фосфотирозиновите 
остатъци (в синьо) могат да свържат 
различни тирозинкинази, но JAK (Janus 
kinase), в частност JAK2, играе основна 
роля в провеждането на ефекта на GH. Src 
семейството тирозин кинази също могат 
да фосфорилират GHR и по такъв начин 
да инициират различни клетъчни ефек-
ти. GHR-JAK2  могат да свържат различ-
ни сигнални белтъци, често образувайки 
мулти-протеинови комплекси, съдържащи 
ензими, както и адапторни белтъци, про-
веждащи белтък-белтък взаимодействия-
та. Субстрати на GHR-JAK2 са STAT (signal 
transducers and activators of transcription), 
SHCs (Src homology 2a collagen-related), IRSs 
(insulin receptor substrate), GCR (glucocorticoid 
receptor), EGFR (epidermal growth factor 
receptor) и др. По такъв начин чрез STAT 
и MAPK растежният хормон осъществява 
ядрените си ефекти (регулация на клетъч-
ната пролиферация и диференциация), а 
чрез IRS и PI3K провежда инсулиноподобни-
те си ефекти като например стимулира-
не преноса на глюкоза (5,16).

Фиг.  1  Механизъм на действие на растежния хормон

Обратната регулация на GHR се осъ-
ществява чрез SOCS (supressors of cytokine 
signalling), които действат чрез свързва-
не с JAK белтъците и потискат тяхна-
та киназна акнивност. GHR може да се 

инхибира и чрез различни протеин ти-
розин фосфатази, като SHP (SH2 domain-
containing protein tyrosine phosphatase), 
които дефосфорилират както GHR, така 
и JAK2.
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ра и друго приложение: като до-
пинг (1). За първи път е открит 
в кръвта на атлет през 1983 г. 
на световни игри. Търсените до-
пингови ефекти са увеличаване 
на мускулната маса и редуциране 
на мастната тъкан. Освен това 
растежният хормон е хормонът 
на “възстановяването” на сили-
те /намалява умората, причи-
нена от тренировки, и води до 
по-интензивни и по-чести тре-
нировки/.

КАК СЕ ПОСТИГА ДОПИНГОВАТА 
ТЕХНИКА? 

� Синтетичният растежен 
хормон се фиксира върху рецеп-
торите на черния дроб. Това от-
ключва синтезата на инсулинопо-
добен растежен фактор /IGF-1-n 
/натурален /.
�  IGF-1 /синтезиран и сво-

боден в черния дроб/ се фиксира 
върху мускулните клетки и води 
до тяхната хиперплазия и хипер-
трофия.
� Част от растежния хормон 

стимулира адиполизата и загуба-
та на мастна тъкан.

Използването на растежен 
хормон има различен ефект в за-
висимост от типа на атлета. В 
случаите на атлети от тип “го-
лям калибър” ефектът е преди 
всичко върху мастната тъкан, а 
при атлети “малък калибър” ефек-
тът е върху съотношението мас-
тна тъкан/сухо тегло (14,15). 

РИСК ОТ УПОТРЕБА 
НА РАСТЕЖЕН ХОРМОН

Извън медицинските показа-
ния, когато растежният хормон 
се прилага, съществуват различ-
ни рискове за здравето (12). Той 
може да доведе включително до 
смърт.
� Акромегалия: наблюдава 

се при хора, които са завършили 
растежа си. Изразява се в нараст-
ване на глава, челюсти, крайници, 
ходила, разширяване на пръсти-
те.
� Диабет: поради наличието 

на интолеранс към глюкозата.
� Хипертрофия на сърдеч-

ния мускул - кардиомегалията е 
най-честата причина за внезапна 
смърт при спортистите.
� Хипертония.
� Аномално нарастване на 

черния дроб и бъбреците.
� Хипогликемия.
� Хипофункция на тиреоид-

ната жлеза.
� Интраутеринна смърт.
� Болестта на Creutzfeldt 

Jacob. 
� Болки по мускулите и ста-

вите, по-чест травматизъм.
� Деформация на костите.
� Карцином.

Въпреки всички тези рискове, 
голяма част от атлетите прие-
мат от 4 до 16 UI на ден расте-
жен хормон. Обикновено той се 

инжектира подкожно в областта 
на корема. Времето на полуживот 
е 1 час. А за да получат по-добър 
ефект, някои увеличават приема 
и намаляват еднократната доза, 
така че денонощната не се про-
меня. За постигане на резултат 
един цикъл продължава от 6 сед-
мици до 6 месеца.

Противно на стероидните 
анаболи, откриването на рас-
тежен хормон чрез наличните 
допинг техники е много трудно, 
да не кажем невъзможно. Дейс-
твително само няколко минути 
след неговата абсорбция той 
не може да се докаже в кръвта. 
На 20.9.2005 г. Световната ан-
тидопингова комисия направи 
равносметка на своята работа 
на последните олимпийски игри 
в Атина. Нейният президент 
Dick Pound каза: “Ние хванахме 
доста измамници в игрите. Бяха 
санкционирани 29 атлети, меж-
ду които 7 медалисти. Четири 
коня също дадоха положителни 
проби. За първи път антидопин-
говата комисия имаше протокол 
за откриване на растежен хор-
мон. Въпреки около 300-ата нап-
равени теста нямаше нито един 
положителен за човешки расте-
жен хормон.” Това показва колко 
е трудно неговото доказване в 
кръвта или урината, още повече 
че е трудно да се отдиференци-
ра дали наличието е резултат на 
допинг, или плод на повишена ен-
догенна функция.
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Интензивните физически нато-
варвания имат многостранно 

влияние върху младия организъм на 
момичето. Адаптацията му към го-
леми физически усилия е свързана с 
редица промени в неговите органи 
и системи – обект на възрастовата 
физиология, спортната медицина 
и други науки. Интерес представ-
ляват особеностите в половото 
съзряване, на което са посветени 
множество наблюдения и изследва-
ния на наши и чужди учени (2, 3, 5, 7, 
12, 13, 16, 17) . Наши проучвания вър-
ху млади спортистки  показаха, че 
в половото си развитие изостават 
преди всичко ретардираните мо-
мичета, като менерхето /първата 
менструация/ закъснява при всички 
спортове (3).

Цел на настоящото проучване 
е да потърси зависимостта на ме-
нархето и целулита от нивото на 
мастната тъкан.

Материал и методи: В про-
учването са обхванати общо 826  
момичета на възраст 11-17 години. 
Изследвани са и 128 неспортуващи 

на същата възраст /контролни/. 
Мастната маса беше изследвана 
чрез Bodyfatmonitor “Tanita”.  На-
личието  на целулит и тежестта 
му в степени (4 + 1) определяхме 
чрез термодедектор “IRISINE” в 
пет зони на тялото, като балната 
оценка се получаваше от сбора на 
степените в тези зони (6). Спорту-
ващите момичета бяха разпределе-
ни по спортове.  Неспортуващите 
момичета са в две контролни гру-
пи - с нормална телесна маса и със 
затлъстяване.

Статистическата обработка 
на данните бе извършена с АNOVA.

      
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

На таблица № 1 са показани ре-
зултатите за времето на поява на 
първата менструация по спорто-
ве. 

Появата на менархе при актив-
носпортуващите в сравнение с нес-
портуващите с нормална телесна 
маса закъснява. Закъснението е 2 
- 5 месеца при спортовете спорт-
на стрелба, волейбол и баскетбол /І 
група/, 7 - 10 месеца при спортове-

те лека атлетика, хандбал и джудо 
/ІІ група/ и над 1 година - при плува-
не, академично гребане и кану-каяк 
/ІІІ група/. С най-голямо закъснение 
/три години/ менархето настъпва 
при спортната гимнастика /ІV гру-
па/, като може да се предполага, че 
към тази група ще се присъединят 
и други неизследвани от нас спор-
тове.

   Намереният процент на мас-
тната маса при активноспортува-
щите момичета  се движи  от 11 до 
17%, при контролната група с нор-
мална телесна маса  средно 22,1%, а 
при тези със затлъстяване - 31,6%. 
Целулитният бал, получен от изс-
ледването му в 5 зони на тялото 
при спортистките, е 5,9 точки, 
като появата му се наблюдава едва 
към 16 и 17 години. При неспорту-
ващите с нормална телесна маса 
балът е 9,4 т. с  поява на 14 - 15 
години, а при момичетата със зат-
лъстяване - 11, 6 т., с начална поява 
на 12 - 13 години. Обработката на 
тези данни показва, че целулитът 
се среща статистически значимо 
по-малко при спортистките в срав-
нение със затлъстелите момичета 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: менархе, целулит, хормонални и ензимни механизми.
KEY WORDS: menarche, cellulite, hormonal and enzyme mechanisms.

Менархе при момичета, 
активно занимаващи 
се със спорт

РЕЗЮМЕ

Показани са резултатите от изследване появата на менархе /
първата менстурация при момичетата/ и целулит /дерматорани-
кулоза/ и тяхната зависимост от нивото на мастната тъкан.  
Менархето при активно-спортуващите закъснява от два месеца 
до три години в сравнение с неспортуващите момичета. Предло-
жена е схема на хормоналните и ензимните механизми, поясняваща 
настъпването на пубертетното развитие, менархето и целулита. 
Потвърждава се тяхната зависимост от нивото на мастната 
тъкан.  

SUMMARY

Menarche in Actively Training Girls / Iv. Topouzov

The results from the appearance of menarche /first mensturation/ and 
cellulite /dermatopaniculosis/ and the interdependence of these from the 
level of the fat tissue is studied. The menarche in the actively training girls 
delays from 2 months up to 3 years in comparison with the non-training 
ones. A scheme of the hormonal and enzyme mechanisms, explaining 
the puberty development and the menarche in the girls, is suggested and 
their interdependence from the level of the fat tissue is proved.

Проф. д-р Иван Топузов

МЕДИКО-БИЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА



  Медицина и Спорт � 9 
 

(р<0,05), като появата му при спор-
туващите е значително по-късна в 
сравнение с двете групи неспорту-
ващи.

Н. Станимирова (1998) устано-
ви, че в България менархето нас-
тъпва средно на 12,7 години при 
телесна маса 47,7 и мастна маса 
12,2 кг /25,5%/, при затлъстяване 
съответно на 12,1 г., при телес-
на маса 57,2 и мастна маса 18,4 кг 
/32,1%/, а при измършавяване - на 
13,3 г., при телесна маса 40,6 и мас-
тна маса 7,3 кг /18,0%/. Тези данни 
за българските момичета корели-
рат с подобни изследвания на чуж-
ди автори, които установяват, 
че критичната телесна маса, при 
която настъпва менархе, е около 
47 кг (9,10). Това телесно тегло 
предполага наличие на необходима-
та критична мастна маса, при ко-
ято може да се извърши нужният 
метаболизъм на женските полови 
хормони. Поради необходимостта 
от наличие на такава критична 
мастна маса може да се обясни и 
изпреварващата поява на менархе-
то при затлъстелите момичета и 
същевременно забавянето му при 
тези с измършавяване (2,3).

С по-ниското ниво на мастна 
маса може да се обясни и забавя-
нето на менархето при актив-
носпортуващите с изпреварващо 
биологично развитие, независимо 
от високия им ръст и достатъчна 
телесна маса.  Нашите изследвания 
показаха, че при активноспорту-
ващите момичета мастната маса 
рядко надвишава 20%, като средно 
тя е в границите между 11 и 17%.

Сравнението показва, че тези 
проценти са по-ниски дори от 

ВРЕМЕ НА ПОЯВАТА НА МЕНАРХЕ ПРИ АКТИВНО-СПОРТУВАЩИ МОМИЧЕТА ПО 
СПОРТОВЕ И НЕСПОРТУВАЩИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕЛЕСНАТА ИМ МАСА

Група Вид спорт
Време на поява на менархе 
/години и месеци /

K Контр. група с нормална т. маса 12 години и 8 месеца

I
Спортна стрелба
Волейбол
Баскетбол

12 години и 10 месеца
12 години и 10 месеца 
13 години и 1 месец

ІІ
Лека атлетика
Хандбал
Джудо

13 години и 3 месеца
13 години и 4 месеца
13 години и 6 месеца

ІІІ
Академично гребане
Плуване
Кану-каяк

13 години и 10 месеца
13 години и 10 месеца 
13 години и 11 месеца

ІV Спортна гимнастика 15 години и 8 месеца

к Контр. група със затлъстяване 12 години и 1 месец

Таблица 1

КРИТИЧНО МАСТНО ДЕПО /адипоцити/ �
�

ЛЕПТИН

�

ГОХ/хт/

�     �

ФСХ/хф/         ЛХ

�       �

цАМФ               цАМФ

�          �

�АРОМАТАЗА          �холестерол

Тестостерон         �андростендион

�                              ЕСТРОН                    �

�   ЕСТРАДИОЛ

17-бета-ЕСТРИОЛ�    �менстурален цикъл

увеличаване на α-2-рецепторите

� усилване на липогенезата

� целулит

Фиг.1  Хормонални и ензимни механизми, свързани с пубертетното 

развитие, появата на менархе и целулит при момичетата.

критичните 18% за настъпване на 
менархе при групата с измършавя-
ване (4,10).  Ниският процент на 
мастната маса при активноспор-
туващите се дължи на увеличения 
енергоразход при тях. Тренираните 
мускули имат по-висока активност 
на ензимите липопротеинлипаза, 
мускулна липаза и креатин-ацил-
трансфераза и по-лесно усвояват 
мастните киселини. Освен това 
чувствителността на бета-адре-
нергичните рецептори, от които 
зависи липолизата в адипоцита, се 
увеличава в резултат на физичес-
ките упражнения и системните 
тренировки (16,17). Всички тези 

механизми са в основата на по-доб-
рото използване на мазнините при 
спортуващите и са причина за нис-
кия  процент на мастната им маса. 
Именно с него, с добрия метаболи-
зъм на мазнините, както и със закъс-
няващото менархе може да се обяс-
ни  по-късната проява на целулита 
при тях и по-слабата му изразеност 
(6). Разбира се, от значение тук са и 
увеличената циркулация /оросяване 
и оттичане/ в зоните около “женс-
кия басейн”/ горната трета на бед-
рата, ханша и долната трета на 
корема/, повишеното ниво на ан-
тиоксидантна активност, стабил-
ната съединително-тъканна мрежа 
в хиподермата и дори самият вид 
спорт. Изследванията показаха, че 
при плувкините целулитът на прак-
тика липсва, а при гребкините той 
отсъства от ханша, подложен на 
редовен масаж от седалката. Взе-
майки под внимание съвременните 
медицински достижения, ние пред-
лагаме  схема, поясняваща в извест-
на степен значението на мастната 
маса за появата на менархе и съот-
ветно на целулит при момичетата 
(фиг.1).  

При достигане на критичното 
мастно депо в организма на моми-
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чето  адипоцитите  вече синте-
зират достатъчни количества от 
хормона лептин (1,8). Последният 
е необходимият сигнал за мозъка 
/хипоталамуса/, за да произведе 
той първите количества гонадо-
освобождаващ хормон /ГОХ/. ГОХ 
стимулира предния дял на хипофи-
зата да отдели гонадотропните 
хормони: фоликулостимулиращ хор-
мон /ФСХ/ и лутеинизиращ хормон 
/ЛХ/. Клетките на тека интерна в 
яйчниците имат много рецепто-
ри за ЛХ.  Тук ЛХ увеличава цАМФ 
и засилва превръщането на холес-
терола в андростендион. Ензимът 
ароматаза катализира превръща-
нето на андростендиона в естрон 
и превръщането на тестостерона 
в 17-бета-естриол. Гранулозните 
клетки в яйчниците имат рецеп-
тори за ФСХ. Последният увелича-
ва цАМФ, който повишава актив-
ността на ароматазата  и така 
усилва секрецията на естрадиол 
в тях. Гранулозните клетки имат 
рецептори и за ЛХ, така че той 
също стимулира образуването на 
естрадиол. Естрадиолът и остана-
лите естрогенни хормони /естрон 
и естриол/ включват менструал-
ния цикъл с появата на първата 
менструация, като същевременно  
увеличават плътността на алфа-2-
рецепторите в адипоцитите (15). 
Това е предпоставка за увеличена 
липогенеза и локално натрупване на 
тлъстини в областта на “женския 
басейн” при момичетата, което 
може да опосредства и начална це-
лулитогенеза в областта на ханша 
и бедрата (6,11). 

 M. Duclos и сътр. (1999) показа-
ха, че нивото на лептина намаля-
ва след физически натоварвания, а 
именно този хормон от периферия-
та модулира естрогенната експре-
сия и служи като сигнал от адипо-
цитите към мозъка (12).

R. Frisch и I.Mc Arthur (1974) забе-
лязаха тази зависимост на естро-
генната активност от мастната 
тъкан 20 години преди откриване-
то на лептина (13).  

Клиниката непрекъснато до-
казва голямата зависимост на 
менструалния цикъл от нивото на 
периферната мастна тъкан. Преко-
мерното отслабване на тегло, пре-
дизвикано от различни фактори, 
включително прекомерни физичес-
ки натоварвания и хипоенергийни 
диети,  е честа причина за смуще-
ния и в напълно редовно протичал 

дотогава месечен цикъл. В наша-
та спортномедицинска практика 
сме срещали  подобни случаи  със 
спортистки, подложени на строги 
диети с цел поддържане на ниско 
тегло.

   
 БИХМЕ ИСКАЛИ ДА СПОДЕЛИМ 

И ЕДИН КАЗУС

Акробатката А. М. /връхче на 
пирамида/ на 17 навършени години, 
с тегло 33 - 34 кг и ръст 141 см, все 
още не беше получила менархе. При 
подготовката за поредното със-
тезание тя изпадна в тетаничен 
гърч и бе откарана по спешност 
в Ендокринологичната клиника.  
Изследванията показаха сериозни 
нарушения в йонния и хормонал-
ния баланс. Благодарение на напра-
вените вливания и подходящото 
хранене тя бързо се възстанови, а 
след като покачи теглото си до 41 
кг,  получи и менархе. Малко по-къс-
но се завърна в спорта, но с друга 
роля в пирамидата, позволяваща 
й по-високо лично тегло, което  й 
даде възможност да се състезава 
още дълго. Смятаме, че този конк-
ретен случай е още едно доказател-
ство за значението на телесната и 
мастната маса в осигуряването на 
нормален метаболизъм на женски-
те полови хормони и нормална хо-
меостаза за целия организъм.

В заключение, системните фи-
зически натоварвания оказват се-
риозно влияние върху организма на 
спортистките. Те се отразяват 
на настъпването на пубертетно-
то им развитие и конкретно на 
появата на менархе, като го заба-
вят. Тези процеси в организма на 
младите момичета  са в пряка за-
висимост от нивото на мастната 
им маса, което при активноспор-
туващите по правило е ниско.  По-
късното достигане до критично-
то - отключващо метаболизма на 
женските полови хормони ниво на 
мастната тъкан, е една от същес-
твените причини за забавеното 
менархе при тях.   Понижаването 
на мастната маса под определени 
нива може да се окаже причина за 
хормонални и метаболитни нару-
шения дори и при вече нормално 
започнал менструален цикъл. Тре-
ньорите и спортните лекари не 
трябва да игнорират този факт, 
като успешно го съчетаят с неп-
рекъснатия си стремеж към нови 
спортни постижения.
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Съвременният спорт подлага 
организма на спортистите 

на все по-тежки натоварвания. 
Неслучайно още преди повече 
от 20 г. Е. Дойзер (1) отбеляз-
ва, че съвременният спорт е на 
границата между норма и па-
тология. Ежедневните тежки 
тренировъчни натоварвания 
довеждат до промени в ант-

ропометричните параметри, 
физиологичните и функционал-
ните показатели и вероятно 
биохимичните показатели. 
Доскоро по-голямо внимание се 
обръщаше на промените в био-
химичните параметри след ед-
нократно тежко физическо на-
товарване, тъй  като понякога 
тези промени  имат  драсти-

чен характер. Така  например 
са известни   случаи, при кои-
то рH на кръвта на спортист 
след бягане на 800 м достига 
стойности под 7.00, което в 
клиниката би означавало несъв-
местимо с живота състояние 
(тежка некомпенсирана мета-
болитна ацидоза).     

През последните години все 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хемоглобин, еритроцити, футболисти.
KEY WORDS: Red blood cell parameters,  foоtball players.

Показатели на червената 

кръв при подрастващи 

футболисти

РЕЗЮМЕ

В литературата често се описват субоптимални стойности на 
основните хематологични показатели при активно спортуващи. 
Описва се дори т. нар. “спортна анемия” при подрастващи състе-
затели. Наши предишни изследвания показват по-ниски стойности 
за хемоглобин и еритроцити при активно спортуващи футболисти 
в сравнение с неспортуващи на същата възраст.
Цел: Да се изследват хематологичните показатели на активно 
трениращи футболисти и да се сравнят резултатите в 3 групи: 
предпубертетна възраст, пубертетна възраст и зряла възраст.
Методи: Изследвани са 2314 футболисти на средна възраст 
15.11±2.89 год, средна телесна маса 56.33±13.28 кг и среден BMI 
19.62±2.58 кг/м2. Спортистите бяха разделени в 3 групи в зависи-
мост от възрастта им: група А (n=1178, 13.22±1.05 г); група В 
(n=1029, 16.57±1.04 г) и група С (n=107, 24.30±3.78 г). Периферна 
кръв за изследване се вземаше съгласно изискванията на EPTRV и  
IFCC. На   хематологичен  анализатор  Sysmex  K800  (Japan)   бяха  
определени  следните хематологични показатели: WBC, RBC, HGB, 
HCТ, MCV, MCH, MCHC, PLT.   
Резултати: Всички хематологични показатели в изследваните 
групи бяха в референтни граници. Броят на еритроцитите бе 
най-висок в група В (5.17±0.27x1012/l срещу 5.03±0.28x1012/l за 
група A и 5.08±0.41x1012/l за група C). Група А показа не само най-
ниски стойности за брой на еритроцити, но и за хемоглобинова 
концентрация (144.69±6.39 g/l срещу 149.06±6.02 g/l за група  B 
and 151.75±7.54 g/l за група C,  p<0.001). 
Заключение: Активно спортуващите футболисти имат пока-
затели на червената кръв в референтни граници, като тези в 
предпубертетна възраст имат по-ниски стойности за брой на 
еритроцити и хемоглобинова концентрация в сравнение с тези в 
пубертетна и зряла възраст.

SUMMARY

Red blood cell parameters in pubescent footbаll players

A suboptimal values of the haematological variables has often been 
recorded in young athletes involved in subintense physical activity. There 
have even been reports of “sport anaemia” associated with intensive 
physical training. Our previous study demonstrated lower values of red 
blood cell  (RBC) count and haemoglobin (HGB) concentration  in highly 
trained footbаll players than in untrained controls of the same pubescent 
age. 
The aim: To evaluate the haematological status of 2314 footbаll players 
(15.11±2.89 yrs old) and to compare the results for pre-pubescent, 
pubescent and mature boys.
Methods: 2314 higly trained footbаll players were included in the 
study. Their mean±SD age, weight and BMI were: 15.11±2.89 yrs, 
56.33±13.28 kg, and 19.62±2.58 kg/m2. The sportsmen were divided 
into 3 groups in accordance with their age: pre-pubescent group A 
(n=1178, 13.22±1.05 yrs); pubescent group B (n=1029, 16.57±1.04 
yrs) and mature group C (n=107, 24.30±3.78 yrs). Blood sample 
were drawn in standard conditions, and the RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, 
MCHC, WBC, PLT were measured.
Results: All haemathological variables in the groups were found in normal 
ranges, but the RBC was highest in group B (5.17±0.27x1012/l vs. 
5.03±0.28x1012/l for group A and 5.08±0.41x1012/l for group C). 
Group A demonstrated not only lowest values for the RBC, but also 
for the HGB (144.69±6.39 g/l vs. 149.06±6.02 g/l for group B and 
151.75±7.54 g/l for group C,  p<0.001). 
Conclusions: Red blood cell parameters in highly trained footbаll players 
are in reference values. Pre-pubescent highly trained footbаll players 
have lower values of the red blood cell and haemoglobin variables than 
pubescent and mature football players.

Д-р Здравко Тарълов

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
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повече стават публикациите, 
третиращи трайните изме-
нения в  биохимичните показа-
тели в организма на активно 
спортуващите. Особен инте-
рес представляват промените 
в “червената кръв”. Тези про-
мени “попаднаха в светлината 
на прожектора” във връзка с 
прилагането като стимулиращ 
препарат на еритропоетин, 
който води до повишаване на 
хемоглобина, често и над гор-
ната граница на нормата с 
всички произтичащи от това 
последствия. В същото време 
понятието “спортна анемия”  
е известно и е описано както 
при спортуващи (15, 19, 21), 
така и при експериментални 
тренирани животни ( 25 ).

Еднократните тежки физи-
чески натоварвания водят до 
понижение на RBC, HGB, HCT, (10, 
11 , 14 , 18 , 27 ) или до повише-
ние на RBC (12 , 25 ).  В други про-
учвания се третира  влиянието 
на тежки системни физически 

натоварвания върху тези пара-
метри  ( 7 ,  15 ,  19 ,  22 , 24). 
От друга страна почти липсват 
проучвания за влиянието на сис-
темни, но не интензивни тре-
нировки върху показателите на 
червената кръв.

Цел: Да се проучи нивото 
на основни показатели на чер-
вената кръв ( RBC, HGB, MCV)  
при активно спортуващи под-
растващи футболисти.

Материал:  В периода август 
– септември на 2001 – 2005 г. са 
изследвани 2314 футболисти на 
средна възраст 15.11 г., среден 
ръст  168.1 см, средна телесна 
маса 56.33 кг, среден BMI  19.62 
кг/м2. Всички футболисти тре-
нират целогодишно, 5 пъти 
седмично по 1 тренировка око-
ло 90 мин. По време на прегле-
да всеки състезател изпълнява 
функционална проба PWC170. 
Изследваните спортисти бяха 
разделени в 3 групи: от 10 до 
14 г.  (група А, n=1178), от 15 до 

19 г. (група В, n=1029) и над 19 
г. (група С, n=107).   Разпределе-
нието на изследвания контин-
гент е посочено в таблица 1, а 
основните антропометрични 
и функционални парамертри 
– в таблица 2. 

Периферна кръв за изслед-
ване се вземаше при спазва-
не на изискванията на Expert 
Panel on Theory of Reference 
Values (EPTRV) и International 
Fеderation of Clinical Chemistry  ( 
IFCC) ( 15). 

Методи: На хематологи-
чен  анализатор  Sysmex  K800  
(Japan)   бяха  определяни  след-
ните хематологични показате-
ли: брой левкоцити (WBC), брой 
еритроцити (RBC), количест-
во на хемоглобина (HGB), хе-
матокрит (HCТ), среден обем 
на еритроцита (MCV), средно 
количество на хемоглобин в 
еритроцита (MCH), средна хе-
моглобинова концентрация в 
еритроцитите (MCHC), тром-
боцити (PLT).  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ КОНТИНГЕНТ  ( X±SX )

Група n Възраст, години Ръст, sm Телесна маса, kg BMI kg/m2

Общо 2314 15.11 ± 2.89 168.1 ± 12.32 56.33 ± 13.28 19.62 ± 2.58

10-14 г. 1178 13.22 ± 1.05 149.4 ±  9.53 43.37 ± 11.30 18.21 ± 2.27

15-19 г. 1029 16.57 ± 1.04 176.1 ± 11.24 67.05 ± 14.11 20.92 ± 1.94

Над 19 г.   107 24.30 ± 3.78 175.7 ±  8.71 71.23 ±   9.19 22.88 ± 1.64

СТОЙНОСТИ НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЯЛАТА ГРУПА

Показател n X Sx Sx DI  -95% DI +95% Min Max

Age years 2314 15.223 2.894 0.722 15.106 15.342 9.25 35.83

Height sm 2305 168.11 12.32 0.256 167.6 168.6 124.0 195.0

Body weight kg 2307 56.33 13.283 0.276 55.79 56.88 24.5 95.1

BMI kg/m2 2305 19.62 2.579 0.0538 19.52 19.73 12.57 37.25

PWC170  kgm/min 1217 1267.1 242.04 7.022 1253.28 1280.83 558.70 2141.90

PWC170/kg   kgm/min/kg 1217 19.74 2.78 0.080 19.58 19.89 9.30 29.90

Таблица 1

Таблица 2
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Анализирахме основните 
показатели на червената кръв 
HGB, RBC, MCV. Стойности-
те на останалите параметри 
(HCT, MVH, MCHC) не се измер-
ват директно, а се изчисляват 
от хематологичните анализа-
тори и тяхната интерпрета-
ция е математически зависима 
от основните измервани три 
параметъра. Получените резул-
тати са показани в  таблица 3 
и таблица 4.

Резултатите от настоя-
щото проучване показват, че 
средните стойности на всич-
ки изследвани хематологични 
показатели за всички групи са в 
границите на референтните об-
ласти. Стойностите на RBC са 
най-високи в група В (5.17± 0.27 
x 1012/l, срещу  5.03±0.28 x 1012/l 

за група А и  5.08±0.41 x 1012/l за 
група С). Група А показа не само 
най-ниски стойности за RBC, но 
също  така  и  за HGB (144.69±6.39 
g/l срещу 149.06±6.02 g/l за гру-
па В и 151.75±7.54 g/l за група С, 
р<0.001).

В наши предишни проучвания 
ние установихме, че стойности-
те на HGB при активно спорту-
ващи от ССУ - Пловдив, са по-нис-
ки в сравнение  с неспортуващи 
(5, 8, 9). До 14-годишна възраст 
стойностите за HGB са значи-
телно по-ниски, докато над 15 г. 
тази разлика почти изчезва. 

За    България   като   рефе-
рентни   области   за   мъже   са  
приети:   RBC   4.6  -  6.2  x  1012/l, 
HGB 140 - 180 g/l,  MCV 82 - 92 fl  
(2, 3, 6). Това  води  до  извест-
но разминаване  с  критериите  
на  WADA,  тъй  като при  HGB  
над 170 g/l  се налага   временно 
спиране от състезателна дей-

ност. Чуждестранни автори 
предлагат и малко по-различни 
референтни  граници, но  не  
сме  намерили  в  литература-
та  горна  референтна  граница 
за хемоглобин  под 170 g/l  (13, 
26).    При деца чуждестранни 
автори предлагат референт-
ните стойности за момчета 
на 14 г.: хемоглобин 125 - 150 g/
l,  еритроцити  4.5 - 6.0 x 1012/l 
(17), за момчета на възраст 13-
15 години  HGB  127 - 155 g/l,  RBC 
4.48 - 5.52 x 1012/l(20).

Наши проучвания   показват 
референтни граници при нес-
портуващи момчета на въз-
раст 10-14 г.: HGB 115 - 145 g/l, 
RBC 4.42 - 5.62 x 1012/l (4).

Интересно е да се отбележи, 
че най-високият установен ре-
зултат за HGB бе 171 g/l, а най-
ниският - 106 g/l. За RBC резулта-
тите са съответно 6.29 x 1012/l 
и 2.55 x 1012/l. Като желязонедои-

СТОЙНОСТИ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЯЛАТА ГРУПА

Показател n X Sx Sx DI  -95% DI +95% Min Max

RBC  1012/l 2314 5.09 0.29 0.006 5.08 5.10 2.05 6.52

HGB  g/l 2314 146.96 6.72 0.140 146.68 147.23 106 171

HCT  l/l 2314 0.444 0.024 0.0005 0.443 0.445 0.321 0.557

MCV  fl 2314 87.32 2.85 0.059 87.21 87.44 59.10 96.00

MCH  pg 2314 28.81 1.39 0.029 28.75 28.87 17.5 38.9

MCHC  g/l 2314 330.56 11.75 0.245 330.08 331.04 219.0 396.00

WBC  109/l 2314 7.19 1.24 0.026 7.14 7.24 2.90 11.50

PLT  109/l 1937 257.56 39.53 0.898 255.79 259.32 163.00 423.00

СТОЙНОСТИ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЧЕРВЕНАТА КРЪВ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ ГРУПИ ( X±SX )

Група n RBC HGB MCV

Общо 2314 5.09± 0.29 146.96± 6.72 87.32± 2.85

10-14 г. 1178 5.03 ± 0.28 144.69 ± 6.39 87.10 ± 2.81

15-19 г. 1029 5.17 ± 0.27 149.06 ± 6.02 87.50 ± 2.86

Над 19 г.   107 5.08 ± 0.41 151.75 ± 7.54 88.06 ± 2.95

Таблица 3

Таблица 4

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
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мъчна анемия (след допълнител-
ни изследвания и консултации) 
бяха диагностицирани 24 случая, 
които след съответно лечение 
коригираха своите стойности. 
Като Thalassaemia minima бяха 
диагностицирани 5 случая. След 
допълнителни изследвания (HGB 
A

1
, A

2
, HGB F, електрофореза на 

HGB за патологичен тип HGB) 
диагнозата се потвърди. Ние 
заставаме зад тезата, че деца 
с тази диагноза могат да тре-
нират футбол без ограничения. 
Пример за тях  може да бъде 
известен наш футболист с впе-
чатляваща кариера в чужбина 
със стойности за RBC 6.02 x 1012/l  
и за HGB 126 g/l.  

По отношение на показате-
ля MCV се потвърдиха данни-
те на други автори и тези на 

наши предишни проучвания, че 
този показател е стабилен и не 
се влияе от пол, възраст и тре-
нировъчни натоварвания.

Ранните и по-късните про-
мени в хематологичните по-
казатели  след извършване на 
остро (независимо аеробно, 
анаеробно или смесено) нато-
варване са предизвикани от 
фактори, свързани главно с про-
цесите на хемоконцентрация и 
хемодилуция  (24) и промените 
на плазмените катехоламини 
и последствията от тях (18). 
При тежките хронични, про-
дължаващи с години ежедневни 
тренировки се установява по-
нижение на показателите HGB 
и RBC. Вероятните механизми, 
които  ги провокират, са раз-
лични от тези при острите 

промени – хронична интравас-
куларна хемолиза, характерна 
за силови и скоростно-сило-
ви спортове (23), промени в 
серумната концентрация на 
еритропоетина (24). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Системни натоварвания, 
но на границите между ама-
тьорския и професионалния 
спорт, при тренировъчна прог-
рама в описания по-горе обем 
не предизвикват значими про-
мени в хематологичните пока-
затели.   

2. Активно спортуващи 
футболисти на възраст 10-14 г. 
имат значимо по-ниски стой-
ности на хемоглобин и ерит-
роцити в сравнение с тези на 
възраст 15-19 години.
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Тренировките с лечебновъзста-

новителен характер, използва-

ни от кинезитерапията в спорта, 

са насочени към стимулиране на 

оздравителните процеси и въз-

становяването на физическата 

дееспособност. Крайната цел на 

тези тренировки е чрез тях да се 

възстанови пълноценно травми-

раният спортист, по възможно 

най-бързия начин, за да може да 

продължи да тренира и да се със-

тезава успешно. Разликата между 

спортната и лечебната трени-

ровка се състои в това, че дока-

то при спортната тренировка се 

прилага цялата гама от средства 

и методи за натоварване, то при 

лечебната тяхното приложение 

е в зависимост от моментното 

състояние на спортиста и негова-

та поносимост към натоварване. 

В този смисъл тя е насочена към 

възстановяване на спортната му 

форма. 

Средствата и методите за 

постигане на целите на лечебно-

възстановителната тренировка 

- това са специализирани физичес-

ки упражнения, които се изпълня-

ват в необходимата методическа 

последователност. Като най-из-

ползвани са подбрани упражнения, 

заимствани от леката атлетика, 

гимнастиката, плуването, силова-

та подготовка, занимателните и 

спортните игри, стречинга и т. 

н. В последно време се прилагат и 

упражнения от областта на фит-

бола, съвременното водолечение, 

лечение с барокамери и т. н.

Методите на въздействие са 

известните и общоприети в прак-

тиката повторен, равномерен, 
интервален, игрови, контрастен, 
кръгов и т. н. Разбира се, би било 

погрешно да се смята, че в лечеб-

новъзстановителната трениров-

ка се прилагат само и единствено 

физически упражнения. Такъв един 

подход несъмнено би дал положи-

телен резултат. Още по-голям и 

най-важното по-качествен и бърз 

ефект би се постигнал, ако пара-

лелно с тези упражнения се при-

лагат и други форми на лечение 

като: различните видове масаж, 

физиотерапия, медикаментозно 

и водолечение. Всичко в този ця-

лостен процес на възстановяване 

се определя от вида, характера, 

степента и моментното състо-

яние на травмирания. Колкото 

по-тежка е травмата, толкова 

по-дълъг и сложен е процесът на 

възстановяване. Обратно,  при 

по-леките случаи на травмиране 

(леки разтежения, натъртвания, 

мускулни спазми, охлузвания и т. н.) 

процесът на лечение е по-кратък и 

протича сравнително по-леко. 

Спортът е целенасочена физи-

ческа дейност за здрави и силни 

тялом и духом хора. Неговият съ-

ревнователен характер допринася 

до използването на специфични 

средства и методи, които в ета-

па на високото спортно майстор-

ство имат определено рисков ха-

рактер.

Показателен в това отноше-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт, тренировка, лечение, възстановяване.
KEY WORDS: menarche, cellulite, hormonal and enzyme mechanisms.

Лечебно-

възстановителна 

тренировка

РЕЗЮМЕ

С развитието на съвременната спортна дейност и стремежа към 
постигане на високи спортни резултати лечебновъзстановител-
ните тренировки намират все по-актуално значение. Проблемът 
за разработването на ефикасни комплекси от упражнения с възс-
тановителен характер стои отдавна на вниманието на спортни-
те и медицинските специалисти. Възстановяването на спортната 
работоспособност на контузения спортист зависи в най-голяма 
степен от ефикасността на прилаганите комплексни методи. Дос-
тиженията на спортната и медицинската наука допринасят изк-
лючително много за постигането на високи спортни резултати.   

SUMMARY

Rehabilitation trainings

With the development of the modern sport and the aspiration for top 
results, the rehabilitation trainings become a question of present 
interest.
The problem of developing efficient therapy training complexes of exercises 
has been in the radar of sport and medical specialists for years.
Recuperating the sport capacity of an injured sportsman depends 
mostly on the efficiency of the applied complex methods. The recent 
achievements of sport and medical sciences contribute highly to the 
attainment of superior sport results.

Доц. д-р Кирил Аладжов
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ние е примерът с нашата изтък-

ната лекоатлетка спринтьорка 

Ивет Лалова, която получи не-

лепа, но много тежка контузия 

- фрактура на бедрената кост, в 

момент, когато беше във върхов-

на спортна форма. За сериозност-

та на травмата на Ивет може да 

се съди по това, че за да се укрепи 

бедрената кост, между двете счу-

пени части бе вграден 37 см мета-

лен пирон, който спортистката 

трябва да носи близо 8 месеца. Чак 

след това може да се мисли за се-

риозен тренировъчен процес и въз-

можност за постигане отново на 

значими спортни резултати. Друг 

подобен пример е с олимпийската 

шампионка на троен скок Тереза 
Маринова, която скъса ахилесово 

сухожилие. Тази сериозна травма 

и получилите се усложнения впос-

ледствие попречиха на Тереза Ма-

ринова да тренира пълноценно и 

да участва в състезания за близо 

двегодишен период.

За по-голяма яснота се налага 

да направим паралел между лечеб-

ната физкултура, която се про-

вежда с неспортуващи, и лечеб-

новъзстановителна тренировка, 

изпълнявана с контузени спортис-

ти. Разбира се, методите и сред-

ствата, които се използват при 

тези два вида лечебни процеса, са 

почти идентични. Разликата идва 

оттам, че при провеждането на 

лечебна физкултура с неспорту-

ващи не се цели поддържане на 

спортна форма, тъй като липсва 

елементът участие в състеза-

ния. В случая контузеният човек 

се стреми да се възстанови с цел 

включване в обществения живот 

или трудовата дейност.

Контузеният спортист, ос-

вен че трябва да се възстанови 

напълно от получената травма, 

трябва да изпълни специална тре-

нировъчна програма по време на 

възстановителния процес с главна 

цел да поддържа и повишава своя-

та спортна форма. Именно това 

е една от най-съществените фун-

кции на лечебновъзстановителна-

та тренировка. От една страна, 

чрез умело подбрани упражнения 

се лекува и възстановява контузе-

ното място, а, от друга - спортис-

тът продължава тренировъчния 

процес със средства и методи, 

при което, щадейки контузеното 

място, се натоварват здравите 

части на тялото. Неслучайно се 

казва, че “контузеният спортист 
тренира повече от здравия”. 

Това “повече” идва от по-голямо-

то разнообразие и от значител-

но по-многократното повторе-

ние на използваните средства. В 

много случаи с цел реализиране на 

по-голям тренировъчен обем при 

провеждане на тренировки с ле-

чебновъзстановителен характер 

с контузени спортисти съзнател-

но се увеличава времетраенето 

на тренировъчното занимание, 

което може да достигне до 2,00-

2,30 часа в последния етап на възс-

тановяването. 

Друга, характерна черта на 

лечебновъзстановителната тре-

нировка с контузени спортисти, 

е, че тя се провежда при т. нар. 

облекчен режим на натоварване. 

Това изискване налага тези занима-

ния да се провеждат с намалена 
динамика и интензивност на уси-
лията. От друга страна уредите 

и съоръженията, които се изпол-

зват в този процес (предимно за 

силова работа) трябва да бъдат с 

оптимална, за всеки отделен слу-

чай, тежест. 

В зависимост от характера на 

прилаганите тренировъчни сред-

ства лечебновъзстановителните 

занимания могат да бъдат с въз-

становителен или натоварващ 

характер. Най-добър ефект имат 

тези тренировъчни занимания, 

които се провеждат комплексно - 

т. е. с лечебновъзстановителен  и 

тренировъчен характер. Възста-

новителна е тази лечебна трени-

ровка, която се прилага върху кон-

тузеното място или зоната около 

него. В този случай упражненията 

нямат типично натоварващ ха-

рактер, затова те се подават 

много внимателно, в отсъствие-

то на каквито и да е динамика и 

голямо усилие. 

От друга страна упражнения-

та, които се изпълняват с оста-

налите здрави части на тялото 

(изолирано от контузията), имат 

определено тренировъчен и на-

товарващ характер. Примерно: 

ако контузията на спортиста е 

в областта на коляното, за тази 

част на крака се подават сравни-

телно по-леки упражнения, главно 

със силов характер, или от рода 

на стречинга. За останалите здра-

ви части на тялото - другия крак, 

ръцете, раменния пояс, коремни 

и гръбни мускули, прилаганите уп-

ражнения имат преимуществено 

тренировъчен характер.

Един от основните принципи 

на натоварване в лечебновъзста-

новителните тренировки е да се 

работи с по-леки, по отношение 

на тежестта, уреди, но да се пра-

вят повече на брой изпълнения, 

при умерена скорост и динамика 

на движенията. В повечето слу-

чаи най-удачно е да се работи с 

цикличноповтарящи се упражне-

ния  на базата на равномерния и 
повторен метод. Посочените по-

горе закономерности са валидни и 

при работа с контузената част 

на тялото (ръка, крак, кръст), 

при условие че е отминал остри-
ят период на болката, т. е. няма 

признаци на отток (подутина), 

възпаление, болезненост и т. н.

Друг съществен принцип при 

тренировки с лечебновъзстанови-

телен характер с контузени спор-

тисти е да се работи на “прага” 

на болката. Това важно условие на-

лага пълно взаимодействие  и син-

хрон между контузения спортист 

и провеждащия заниманието. При 

първите признаци на чувство за 

болка контузеният трябва своев-

ременно да подаде сигнал за това. 

В такъв случай се преустановява 

извършваното упражнение, то се 

заменя с друго, по-леко, а в някои 

случаи се намалява амплитудата 

на движение или тежестта на 

уреда. 

От съществено значение в 

началния етап, непосредстве-

но след получената травма или 

проведена оперативна намеса, е 

да се подходи много внимателно 

към пациента. Това се налага по-

ради факта, че в случая се касае не 

само за физическа травма, а и за 

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА
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понижено психическо състояние 

на травмирания. Наистина не е 

приятно да получиш тежка трав-

ма тогава, когато си в най-добра-

та си спортна форма, когато си 

млад и амбициран да постигаш 

спортни успехи. В този начален 

етап, наред с всички познати 

форми на лечение, много важен се 

явява педагогическият подход на 

лекуващия специалист. Методи-

те на убеждение, на внушение, 
вдъхването на увереност в соб-

ствените сили и възможности на 

лекуващия се явяват крайно ефи-

касни в цялостната верига на ле-

чебновъзстановителния процес. 

Като специфичен метод на въз-

становяване лечебновъзстанови-

телната тренировка се характе-

ризира със следните особености  

(фиг. 1): 

� Има изразено силно комплек-

сно въздействие върху контузения. 

Подобрява цялостното му състоя-

ние - биологично, психично и соци-

ално.

� Има подчертано възпита-

телен ефект с продължително 

последействие върху човешкия ор-

ганизъм.

� Лечебната тренировка е 

активен метод на лечение и въз-

становяване. Лекуващият екип от 

специалисти се стреми да направи 

травмирания спортист активен 

участник в процеса на възстано-

вяване. Това повлиява на неговото 

поведение, мобилизира го, приучва 

го на самоконтрол и дисциплина.

� Широкият диапазон на въз-

действие на лечебновъзстанови-

телната тренировка няма възрас-

тови категории и при правилното 

й прилагане не проявява странич-

ни (отрицателни) въздействия. 

Нейното приложение протича 

последователно от лечебно въз-

действие към общоукрепващо и 

профилактично, при което край-

ната цел е пълното възстановява-

не на контузения спортист. 

� Не на последно място ле-

чебновъзстановителната трени-

ровка е достъпен, сравнително 

лесноприложим и неангажиращ 

много разходи метод на лечение. 

В общ план като метод, влизащ 

в рамките на специалността “Ки-

незитерапия”, лечебновъзстанови-

телната тренировка има значим 

здравен, икономически и социален 

ефект. 

В моята дългогодишна практи-

ка нерядко съм срещал специалис-

ти, които много добре прилагат 

цялата гама от средства и методи 

на лечение, но не контактуват със 

своите пациенти - не дават необ-

ходимите указания, не коригират 

движенията, не следят за ритъма 

на дишането или състоянието на 

пулса и т. н. Тези, на пръв поглед не-

съществени отклонения, при про-

веждането на лечебния процес се 

явяват сериозна пречка за бързото 

и качествено  възстановяване във 

физическо и психическо отношение 

на контузения спортист. 

Използваните в лечебновъзста-

новителната тренировка физичес-

ки упражнения са в състояние да 

възстановят напълно и по естест-

вен път контузения спортист, да 

мобилизират резервите на орга-

низма, неговите органи и системи. 

В резултат на това въздействие 

организмът реагира адекватно с 

положителни изменения от адап-

тационно-трофичен характер, 

чрез което се осъществява оздра-

вителният ефект.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

В средата на седемдесетте годи-
ни, когато Кензо Касе се опит-

ва да въведе новата си идея, усиле-
но търси и проучва възможността 
да прилага дотогава съществува-
щите тейпове, за съжаление без 
никакъв успех. След много експе-
рименти, проби и приложения це-
лият процес завършва успешно със 
създаването на лентата „Kinesio 
Тex”, която се прилага и до днес. 
Методът се въвежда за пръв път 
като експеримент в клиничната 
рехабилитация, а през 1980-та се 
експериментира при лечение на 
спортни травми в женския наци-
онален волейболен отбор на Япо-
ния. Официално е представен в 
САЩ през 1996-а, а в Европа - през 
1998 г.

В наши дни кинезио-тейпингът 
е особено популярен, използван от 
над 10 хиляди терапевти по цял 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезо-тейпипинг, глезенна става, спортен травматизъм.
KEY WORDS: kinesio taping, injuries of the ankle, sport traumas.

„Кинезио-тейпинг” лечение
Приложение при сухожилни и 

лигаментарни  увреди в областта 

на глезенната става

РЕЗЮМЕ

Създаден и въведен от Кензо Касе през 1982 г., „Kинезио-тейпинг” 
методът е доказал своята уникална ефективност при приложение 
както при спортни травми, така и в широката сфера на меди-
цинската рехабилитация. Мускули, както и ставни връзки и сухо-
жилия могат да бъдат лекувани успешно и бързо по неинвазивен 
път единствено чрез външна апликация посредством залепваща 
се еластична лента – „Kinesio Tex”. Тя не ограничава движенията в 
ставите и функцията на мускулите. Не лимитира комбинации от 
движения в отделните крайници или трупа. Посредством актив-
ното си въздействие върху подкожие и най-вече фасция, кинезио-
тейпинг апликацията води до създаване на „обратно налягане” при 
оток, абсорбция на излива, нормализиране на циркулацията на теч-
ности в тъканите в увредените зони и вследствие бързо „естест-
вено” възстановяване. Постига се допълнителна проприоцептивна 
подкрепа на мускула при действие, както и механична корекция на 
фасцията и ставната капсула в областта на апликацията.   

SUMMARY

“Kinesio taping” treatment. Application for injuries and traumas of the 

ligaments and tendons around the ankle.

Created in 1982 by Kenso Kase, the method of “Kinesio taping” has 
proved its effectiveness when applied in cases of sport traumas and also 
in the wide field of the medical rehabilitation. The muscles, ligaments 
and tendons as well, can be treated successfully and fast by uninvasive 
way, only by outside assistance with application of elastic adhesive 
band - “Kinesio Tex”. That band doesn’t restrict the physiological range 
of motion of the joints and the function of the muscles. It also doesn’t 
limit different combination of motions of the extremities or the trunk. 
By its active influence over subcutaneous structures and fascia, kinesio 
taping application removes congestion of lymphatic fluid or hemorrhages 
under the skin. It normalizes the fluid flow in the damaged tissues, which 
provides natural healing process. The kinesio taping corrects misalignment 
of the muscles, fascia and joint in the area of the application.

Мартин Еремиев

Фиг. 1 A Фиг. 1 БОбикновен тейп Кинези-тейп
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свят и преподаван от над 1000 ин-
структори.

Различията между добре извес-
тния и често използван особено в 
спортната практика стандартен 
тейпинг и кинезио-тейпинга са 
значителни. От една страна, по 
отношение на чисто механичните 
качества (табл.1), а, от друга, по 
отношение на начините на при-
ложение и апликация (фиг.1А и фиг. 
1Б).

 Ефектът на лечението с кине-
зио-тейпинг се основава на четири 
основни физиологични въздейст-
вия, свързани с: облекчаване на бол-
ката или дискомфорта в структу-
рите на кожа и фасция; подкрепа на 
мускула по време на контракция и 
разтягане (благодарение разтегли-
вите качества на тейп лентата); 
отстраняване подкожния хемора-
гичен  или лимфен оток; коригира-
не неправилната позиция на мускул-
ното тяло, фасция и става.

Начинът, по който се постига 
този бърз ефект от апликацията с 
кинезио-тейп, и принципите, на ко-
ито се изгражда „тайната” на въз-
действие, могат да бъдат обоб-
щени с няколко основни фактора 

(основни ефекти). 
- Първият е свързан със стимула-

цията на неврорецепторите, раз-
положени в структурите на кожа 
и фасция. Този ефект се базира на 
проприоцептивната стимулация. 

- Вторият и основен ефект е 
свързан с механичното въздейст-
вие на тейп-лентата върху кожа 
и подкожие. Поради движенията, 
които не се ограничават от апли-
кацията, а се извършват свобод-
но, залепеният тейп се разтяга и 
съответно нагъва. Това води до 
вгъване на лентата при движения 
на ставата в едната посока, съ-
ответно до повдигане на подлежа-
щата кожа (фиг. 2) и обратното 
- постигане на компресия на кожа 
и подкожие при движение в друга-
та посока, съчетано с разтягане на 
тейпинга (фиг. 3).

- Третият ефект се определя 
от увеличаването на пространст-
вото между лимфните и кръвонос-
ните капиляри (около 10 микрона), 
което осигурява нормален лимфо- и 
кръвоток. Бързо се абсорбира изли-
вът на кръв, лимфа и възпалителни 
субстанции.

- Четвъртият фактор, обусла-

вящ бързата и ефективна реакция 
от апликацията на кинезио-тей-
пинга, е възможността за меха-
нична корекция на подлежащата 
фасция.

 Постига се корекция на положе-
нието на ставните повърхности и 
„оформяне” на правилен контур на 
апликирания мускул.

 Могат да бъдат очертани ос-
новните структури, върху които 
кинезио-тейпингът има ефект и 
успешно би могъл да бъде използван 
като средство за лечението им.

По отношение на мускулната 
функция кинезио-тейпингът ефек-
тивно въздейства, подобрявайки 
качеството и силата на мускулна-
та контракция на слаби мускули, 
намалява мускулната умора, реду-
цира преразтягане, подобрява елас-
тичността и намалява болката.

Върху ставната функция ефек-
тът е не по-малък. Коригира пози-
ционни грешки и размествания на 
ставните повърхности, причине-
ни от спазъм или скъсяване на мус-
кул, нормализирайки тонуса му и 
въздействайки върху промени във 
фасцията. Подобрява се обемът на 
движение в ставата и успешно въз-

ОБИКНОВЕН ТЕЙП КИНЕЗИО-ТЕЙПИНГ

�Възпрепятства движението на мускула
�Имобилизира слабите мускули
�Ограничава движения в ставите
�Води до ограничена мускулна активност
�Отбременява мускула с цел намаляване на болката
�Имобилизира, за да ограничи възпалителния про-

цес
�Затворен и компресиращ ефект
�Ограничава обема на движение
�Коригира ставите, като ги  имобилизира

�Превенция от преждевременна умора на мускула
�Насочва и тренира слабия мускул 
�Не допуска преразтягане на мускула 
�Превенция на мускулно схващане
�Намалява болката
�Ограничава възпалителния процес
�Намалява отока
�Подобрява обема на движение
�Коригира ставни проблеми
�Лекува белези и ръбци след оперативни интервенции
�Лекува кръвонасядания и изливи

Таблица 1

Фиг. 2 Фиг. 3
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действа върху болката.
Лимфната система и в част-

ност както лимфните капиляри, 
така и кръвоносните капиляри 
страдат особено много при трав-
ми в различни части на тялото по-
ради оформящия се хематом и под-
кожен лимфен излив. Посредством 
вече описания механизъм кинезио-
тейпинг апликацията подобрява 
кръвната и лимфната циркулация, 
разтваря периферната капилярна 
мрежа. В резултат от тези пози-
тивни промени в лимфо- и кръво-
тока се намалява повишената тем-
пература в травмираната част и 
се улеснява и ускорява абсорбцията 
на химични субстанции. Огранича-
ва се възпалителният процес, на-
маляват болката и усещането за 
дискомфорт в мускули и подкожие.

Материалът „Kinesio Tex”, кой-
то се използва при кинезио-тейп 
апликациите, има уникални ха-
рактеристики, които го правят 
приложим при най-различни проб-
леми. Дебелината и теглото нa 
тейп-лентата са идентични на 
човешката кожа. Веднъж поста-
вена правилно, апликацията не се 
усеща върху кожата и не предиз-
виква алергични реакции. Лепило-
то е акрилно и се активира чрез 
топлината, отделяна от кожата, 
и се стимулира чрез леко допълни-
телно натъркване върху лентата. 
Достига максималното ниво на ад-
хезивните си качества за 20-30 се-
кунди. Не съдържа никакви химични 
субстанции и медикаментозни със-
тавки, влияещи на кожата или под-
лежащите тъкани. Материалът е 
водоустойчив, благодарение на ко-
ето апликацията може да остане 
върху човешкото тяло за няколко 
дни, без да раздразни  зоната на ко-
жата, върху която е приложен. Лен-
тите могат да бъдат моделирани 
в зависимост от необходимостта 
и зоната на приложение посредс-

твом обикновена ножица. Възпри-
ети са четири основни начина на 
моделиране на лентите - във фор-
ма на: „I”, „Y”, „Х” и с формата на 
„вилица” (фиг. 4). 

Качествата на материала се 
допълват от невъзпрепятствано-
то дишане на кожата и неограниче-
ния достъп на въздух посредством 
многобройните пори, разположени 
по памучната тейп-лента. 

Отстраняването на апликаци-
ята е лесно и не предизвиква на-
раняване на повърхностния кожен 
епител. След окончателно снемане 
не остават почти никакви следи и 
очертания по кожата.

Основните предимства на кине-
зио-тейпинг метода се свързани с:
� Икономичност на материала.
� Лесен за апликация и приложе-

ние.
� Необходимост от малка ва-

риативност в широчината на лен-
тите.
� Дълготрайност на апликация-

та (нормално 3-4 дни).
�Водоустойчивост.

ЛИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Представени са четири раз-
лични случая на увреди на мускулни 
сухожилия и лигаменти в област-

№ Вид увреда Болка
Ограничен 

обем на движение
Оток

Тест със съпротив-
ление за мускула

1
Изкълчване на глезенна 
става 

+ + + -

2
Преразтягане на сухожи-
лието на m.tibialis anterior

+ + + +

3
Частична руптура на 
ахилесовото сухожилие

+ + + +

4
Контузия наm. peroneus 
longus

+ + - +

Таблица 2

та на глезенна става, всеки един 
уникален по своята симптоматика 
(таблица 2). Пациентите са леку-
вани в периода 21 май - 20 юни 2006 
година.

Случай номер 1 е полупрофеси-
онален тенисист и се късае за ос-
тра травма, получена по време на 
мач. Както ясно се вижда от таб-
лица 2, при първата среща и преди 
започване на лечението основни-
те симптоми бяха класически за 
подобна травма - болка с оток и 
ограничен обем на движение. Тес-
товете с изометрично съпротив-
ление за мускулите около глезенна 
става бяха негативни. Лечението 

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 4

КИНЕЗИТЕРАПИЯ



  Медицина и Спорт � 23 
 

се състоеше в приложение на ме-
тода на кинезио-тейпинг. Напра-
вена беше апликация за намалява-
не на отока, както и коригираща 
апликация за латералните лига-
менти на горна скочна става (фиг. 
5 и 6). Непосредствено след апли-
кацията беше приложен повторно 
тест за обем на движение, при 
който се забеляза значително по-
добрение (фиг. 7). Отокът спадна 
значително в рамките на 12 часа. 
Пациентът беше в състояние да 
ходи нормално непосредствено 
след апликацията. Болката беше 
с намалена интензивност. Налице 
бе лек дискомфорт само в крайния 
обем на движение.

Случай 2 е свързан с травма на 
m.tibialis anterior на професионал-
на балерина, получена по време на 
репетиция. Налице бяха лека болка 
в покой, оток, ограничен обем на 
движение и позитивен тест със 
съпротивление за травмирания 
мускул (провокиране на силна бо-
лезненост). Тестовете за увреда 
на ставна капсула и лигаменти на 
глезенна става бяха негативни. 
Лечението се заключаваше в кине-
зио-тейпинг апликация на контузе-
ните мускул и сухожилие. Ефектът 
беше моментален и болката при 

повторния тест със съпротивле-
ние липсваше. На следващия ден 
пациентката се върна към нормал-
ния тренировъчен процес. Аплика-
цията беше свалена след 3 дни.

Случай 3 е свързан с пациент, по-
лучил травма при игра на футбол. 
След направен преглед е установе-
но частично разкъсване на ахилесо-
вото сухожилие. Травмата е лекува-
на консервативно с шина за период 
от 22 дни. След сваляне на имобили-
зацията отокът беше значителен, 
изометричните тестове уста-
новиха слабост на m. triceps surae. 
Имаше болка (степен 6 от скала 10), 
както и чувство за силен опън в об-
ластта на ахилесовото сухожилие. 
Ходилото бе в принудително поло-
жение на плантарна флексия 15°, без 
възможност за активна или пасив-
на дорзална флексия поради силния 
опън, скъсените плантарни флексо-
ри и слабите плантарни флексори. 
Пациентът се чувстваше неуверен 
и уплашен. Приложено бе лечение с 
кинезио-тейпинг. Апликация за m. 
triceps surae, апликация, въздейст-
ваща върху отока около ставата 
(фиг. 8),  и апликация за ахилесовото 
сухожилие (фиг. 9).

Вследствие приложената кине-
зио-тейп техника резултатите 

бяха впечатляващо бързи. Болка-
та стана степен 2-3 от скала 10, 
изометричните тестове за муску-
лите около глезенната става пока-
заха значително подобрение. Обе-
мът на движение се повлия много, 
достигайки 12°,  близък до този на 
здравия крайник (фиг. 10).

Четвъртият случай се отнася 
до пациент с травма на сухожи-
лието на m. peroneus longus, полу-
чено при форсирано движение по 
време на планински крос. Тестът 
за съпротивление на мускула бе 
позитивен, а болката и ограниче-
ният обем на движение също бяха 
налице. Апликацията на мускула 
с кинезио-тейп доведе до момен-
тално подобряване на силата на 
мускула. Болката беше сведена до 
усет за дискомфорт и до няколко 
часа напълно изчезна.

Поради изключителната си 
ефективност кинезио-тейпинг 
методът на лечение добива все 
по-голяма популярност по света. 
Владеенето на техниките на ап-
ликация е свързано с добра подго-
товка и практика, добиването на 
които не е дълъг процес. Мето-
дът е доказан и приложението му 
е предимство за всеки кинезите-
рапевт, лекар или рехабилитатор 
в практиката му. 
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Фрактурите на горната че-
люст са с най-ниска често-

та (4-5%) в лицево-челюстната 
област (ЛЧО). Преобладаващи са 
транспортните травми, падания 
от височина, удари от животни. 
Максиларните фрактури могат 
да бъдат частични (на небната 
кост; на алвеоларния гребен; на 
предната стена на горночелюс-
тната кухина; на челния израс-
тък на максилата) и тотални 
(Le Fort I, II и III; Wassmund I и II; 
Ombredann; Настев) (1,6). 

Спортните травми при кон-
такти и сблъсъци с противников 
състезател или спортни уреди и 
съоръжения (бокс, карате, хокей, 
футбол и др.) в повечето случаи 
водят до частични фрактури на 
горната челюст. Фрагментите 
се изместват най-често по по-
сока на удара. Появяват се болка, 
кръвоизлив, сетивни смущения, 
нарушения в захапката. Настъп-

ват функционални проблеми в 
храненето и говора. Реални са 
предпоставките от загуба или 
девитализация на зъби, трайни 
комуникации между устната кухи-
на и максиларния синус, мекотъ-
канни инфекции, остеомиелит. 
Всичко това налага прекъсване на 
тренировъчния и състезателен 
процес през време на лечение и 
до консолидация на фрагментите 
(4,7,8). 

При спортове, в които се раз-
вива голяма скорост (мотоцик-
летизъм, автомобилизъм, ски), 
,,рискови спортове” (алпинизъм, 
езда и др.) и при които се изисква 
сложна координация на движения-
та (гимнастика, акробатика), не 
са изключени и случаи на тотални 
горночелюстни и съчетани фрак-
тури (максиларни с мандибуларни, 
зигоматични, носни и др). За да се 
отдели максилата от съседните 
кости силата на травмиращия 

агент е значима, а това често 
води до животозастрашаващи 
усложнения (черепно-мозъчна 
травма (ЧМТ), кръвоизлив, асфик-
сия, шок). Свързаните с горната 
челюст зигоматични, носни, слъз-
ни кости, решетъчна пластинка, 
клиновидна, челна и небна кост се 
ангажират от нараняването. При 
разместване на фрагментите се 
разкъсват лесно ранимите лига-
вици на носа и горночелюстните 
кухини. Това прави фрактурите 
открити и създава предпоставки 
за асцендентни инфекции към мо-
зъка. Оказаната първа помощ на 
пострадалия след травмата и на-
чинът на транспортирането му 
са от особено значение за изхода 
от лечението (5,6,7,8).

При фрактурите на горната 
челюст фрагментите могат да 
бъдат вклинени в посока към мак-
силарния синус и очницата. Не са 
редки случаите и на несиметрич-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактура, горна челюст, спортна травма.
KEY WORDS: fracture, maxilla, sport traumas.

Фрактури на горната 
челюст при спортни 
травми

РЕЗЮМЕ

Спортните травми в повечето случаи водят до частични макси-
ларни фрактури, но при ,,рискови спортове”, при които се развива 
голяма скорост или се изисква сложна координация, не са изключени 
и тотални горночелюстни и съчетани фрактури. 
На базата на клиничен опит в лечението на тотални и съчетани 
максиларни фрактури при 11 болни, 6 от които активни спортис-
ти, представяме особеностите в клиничното и рентгеновото им 
обследване. Описваме основните характеристики на частичните и 
тоталните максиларни фрактури. Разглеждаме някои диагностич-
ни проблеми и предпоставки за усложнения. Представяме методи-
те за временна имобилизация и за трайна репозиция и фиксация на 
фрагментите. На базата на постигнатите резултати и клиничен 
опит ги оценяваме и характеризираме. Препоръчваме най-подхо-
дящите лечебни срокове и време за рехабилитация при активни 
спортисти.  

SUMMARY

Maxillary fractures in sport traumas

In most of the cases the sport traumas lead to partial maxillary fractures 
but when we talk about “the risky sports”, in which there is great speed or 
demand of complex coordination total maxillary and combined fractures 
are not excluded.
On a base of clinical experience in the treatment of total and combined 
maxillary fractures in 11 patients, 6 of them active sportsmen we 
present the special features in their clinical and radiological observation. 
We describe the base characteristics of the partial and total maxillary 
fractures. We check out some of the diagnostically problems and 
premises for complications. The methods for temporary immobilization 
and long-lasting reposition and fixation of the fragments are presented. 
On a base of the achieved results and clinical experience we estimate and 
characterized them. We recommend the most suitable treatment terms 
and time for rehabilitation in active sportsmen.

Д-р Антон Джоров Трета част
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но преминаване на фрактурните 
линии вляво и вдясно. Конвенцио-
налното рентгеново обследване 
невинаги е информативно. Създа-
ват се условия за диагностични 
проблеми и лечебни трудности. 
Неправилно зарастване на фраг-
ментите с нарушения в оклузията 
могат да доведат до челюстно-
лицеви деформации със сериозни 
функционални и естетични после-
дици. Те изискват впоследствие 
тежки ортогнатични реконст-
рукции (2,3,6). 

Реалната проблематика при 
максиларните фрактури ни кара 
да считаме, че макар и редки, 
тези най-тежки лицеви травми 
трябва да бъдат познавани от 
дежурните лекари по време на 
състезания, общопрактикуващи-
те и лекарите на отбори.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Поставихме си за цел, на ба-
зата на собствен клиничен опит 
и този на катедрата по Стом. и 
ЛЧХ при Стом. ф-т на МУ-София, 
да представим диагностичните 
особености при фрактурите на 
горната челюст, основните им 
клинични характеристики, лечеб-
ните срокове и методите за ре-
позиция, фиксация и имобилизация 
на фрагментите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През последните 10г. ние леку-
вахме и наблюдавахме в Катед-
рата по Стом. и ЛЧХ при Стом. 
ф-т на МУ; СБАЛ по ЛЧХ и Медико-
стоматологичен център ,,АМА” 
- София, 150 болни с травми в 
ЛЧО. От тях 4-ма бяха с изолира-
ни тотални фрактури на горната 
челюст и 7 със съчетани фракту-
ри (максиларни с мандибуларни, 
зигоматични, носни и др.). (Не 
включваме случаите на частични 
алвеоларни фрактури на горната 
челюст и на предната максиларна 
стена, без патологична подвиж-
ност и функционални смущения, 
които не се нуждаеха от лече-
ние.) Болните бяха на възраст от 
17 до 36 г., мъже - 10, и жени - 1. 
Шестима от тях бяха активни 
спортисти. Приложихме хирур-
гично-ортопедични и хирургични 
методи на лечение под обща ин-
халационна анестезия.

При разпита на пострадали-

те, близките им или очевидци 
на инцидента изяснявахме при-
чината, времето и мястото на 
травмата. Оценявахме позици-
ята на болния, двигателната му 
активност, ориентираността 
му, неврологичния му статус (за-
губа на съзнание, ретро- или ан-
тероградна амнезия, главоболие, 
гадене, повръщане, световъртеж 
и др.), динамиката на симптоми-
те, оказаната първа помощ и на-
чин на транспортиране. Разпит-
вахме за: болезнените участъци 
по лицето, характера, продължи-
телността и факторите, които 
провокират болката; проблеми в 
дишането, храненето, гълтане-
то и говора; промени в зрението, 
слуха и обонянието; трудности 
при отваряне на устата и нару-
шения в захапката; наличието на 
зони с променена сетивност; по-
явата на кръвоизливи, възобновя-
ването им, интензитета и цве-
та на изтичащата кръв; изявата 
на периорбитални хематоми др. 

Екстраоралният оглед ни да-
ваше информация за наличие на 
лицева асиметрия, едеми и хема-
томи, мекотьканни наранявания, 
положение и подвижност на очни-
те ябълки, състоянието на нос-
ните ходове и външните слухо-
ви проходи. Отдавахме особено 
внимание на периорбиталните 
хематоми и вида на изтичащи 
течности от носа и ушите (сек-
рет, кръв, ликвор или кръв, при-
месена с ликвор). За бърза ориен-
тация при съмнения за ликворея 
използвахме метода на ,,двойно-
то петно” (поставя се капка от 
секрета върху памучна кърпа или 
филтърна хартия, при наличие на 
ликвор центърът е оцветен от 
еритроцитите, а периферията 
на петното е безцветна). Късно 
проявените периорбитални хема-
томи (12-24 h и повече след трав-
мата) и изтичане на ликвор през 
носа или ушите са сигурни симп-
томи за фрактура на базата на 
черепа. Те налагат консултации с 
невролог, неврохирург, лумбална 
пункция и биохимичен анализ за 
доказване специфичната бета-2-
трансфераза при ликвореа.

При интраоралния оглед пре-
ценявахме възможностите за 
отваряне на устата, състояние-
то на устната лигавица, зъбите, 
захапката, наличието на костни 
фрагменти и прагови дислокации. 

Чрез двустранна бимануална 
палпация установявахме болезне-
ни точки по хода на фрактурните 
линии, прагова дислокация, крепи-
тация и основния патогномичен 
симптом - патологична подвиж-
ност на челюстта. С пръстите 
на едната ръка обхващахме и раз-
движвахме централните резци и 
алвеоларния им гребен, а палеца 
и показалеца на другата ръка пос-
тавяхме в областта на носните 
крила, основата на носа, долните 
и латералните орбитални ръбо-
ве, зигоматичните дъги. Обслед-
вахме също предната максиларна 
стена, crysta zygomaticoalveolaris, 
твърдото небце за сагитални 
счупвания, както и алвеоларния 
гребен за частични фрактури. 
Установявахме зоните с проме-
нена сетивност по кожата и ли-
гавицата чрез леки симетрични 
убождания с инжекционна игла. 
Изследвахме позицията, синхрона 
в движенията на очните ябълки и 
наличието на двойни образи. При 
функционални смущения в зрени-
ето и съмнения за наранявания 
на очния булб осъществявахме 
консултации с офталмолог. Оце-
нявахме състоянието на обоняни-
ето чрез поднасяне към носните 
отвори на познати миризми (са-
пун, кафе, парфюм). Извършвахме 
предна риноскопия и изследвахме 
електровъзбудимоста на зъбите.

Рентгеновото изследване до-
пълваше и обективизираше ди-
агнозата - фрактура на горната 
челюст. Използвахме лицева про-
екция в положение нос-чело, полу-
аксиална проекция нос-брада при 
отворена уста, ортопантомог-
рафия, сегментни графии (на ал-
веоларния израстък и зъбите, на 
твърдото небце), CT и CT с 3D SSD 
реконструкции. Конвенционал-
ните рентгенографии не дават 
винаги изчерпателна информа-
ция при максиларните фрактури 
поради наслагването на изобра-
женията от лицевия и мозъчния 
дял на черепа, съотношението 
на горната челюст спрямо основ-
ните равнини и анатомичните й 
връзки с другите лицеви кости. 
Най-обективна информация по-
лучавахме от триизмерните ре-
конструкции на СТ изображения, 
пренесени върху магнитни носи-
тели и наблюдавани  върху екрана 
на компютър.

На базата на анамнезата, ста-
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туса, рентгеновото обследване 
и клиничен опит представяме ос-
новните характеристики на мак-
силарните фрактури и лечебния 
подход.

Частичните фрактури на неб-
ната кост възникват най-чес-
то при проникване в устата на 
твърди и остри предмети. Пал-
паторно се установяват импре-
сионно хлътване и неравни кос-
тни ръбове. При перфорация към 
максиларния синус говорът е но-
сов. Кървенето може да е както 
от устата - при разкъсана пала-
тинална лигавица, така и от носа 
- при наранена синусна лигавица. 

Обработката на костните 
структури на небцето предхож-
да хирургичната обработка на 
меките тъкани. Потъналите 
фрагменти се репонират с по-
мощта на костна кука. Малки 
и несвързани с меките тъкани 
парченца се отстраняват без 
излишна радикалност. След обра-
ботка на наранените лигавици се 
изработва пластмасова небцова 
пластинка, която се фиксира към 
зъбите. Тя изпълнява и ролята на 
обтуратор, който улеснява хра-
ненето и говора. Перфорации, 
които не могат да се затворят 
едномоментно, се тампонират 
и затварят след седмица. Лече-
нието на комбинирани небни и 
тотални максиларни фрактури 
се провежда в един етап. При са-
гиталните фрактури на горната 
челюст небцовата пластинка е 
разделена на две части от вин-
тов механизъм, които репонира 
фрагментите (фиг.1).

Фрактурите на алвеоларния 
гребен са най-често в областта 
на предната му част, защото 
страничните отдели са добре 
защитени от яблъчната кост и 

бузата. Фрагментите имат ар-
кообразна форма, съдържат зъби 
и обикновено запазват връзката 
си с периостта и лигавицата 
(фиг. 2). Дислокацията им най-
често е по посока на удара и се 
манифестира с нарушена оклузия 
или невъзможност да се затвори 
устата. Болката е спонтанна и 
се засилва при хранене. Зъбите 
във фрагмента и съседните са 
болезнени при перкусия. Патоло-
гичната подвижност се устано-
вява чрез палпация, освен в случаи 
на вклиняване. Преминаването на 
фрактурната линия през корени-
те на зъбите е неблагоприятен 
фактор за тяхното запазване. 
Понякога фрактурите на алвео-
ларния гребен са през външната 
кортикална пластинка и се отк-
риват само рентгенологично. 

Репонирането на алвеолар-
ните фрактури непосредствено 
след травмата и в първите дни 
обикновено се постига мануално. 
В случаи на вклиняване се използва 
еластична тяга (гумени пръсте-
ни) и “П”-образно извита стома-
нена назъбна шина. След като се 
постигне репозиция, тя се заменя 
със стандартна шина. Фиксаци-
ята се поддържа до 4 седмици. 
При невъзможност за ортопедич-
ни методи на лечение се прилага 
вътрекостна метална остеосин-
теза.

Фрактурите на предната сте-
на на горночелюстната кухина 
са съпроводени с болки и крепи-
тация в областта на кучешка-
та ямка, едем, кръвонасядане на 
вестибуларната лигавица и меки-
те тъкани в инфраорбиталната 
област, понякога въздушен емфи-
зем. Характерни симптоми са по-
нижената сетивност на зъбите 
(резци и премолари) и хемосинус, 

който се представя с изтичане 
на кръв от носа.

Фрагментите обикновено са 
прикрепени към надкостницата 
и устната лигавица. В такива слу-
чаи лечението е противовъзпа-
лително и симптоматично. При 
раздробени фрактури с прониква-
не на фрагменти към максиларния 
синус се налага кръвната им ре-
позиция и фиксация или антрото-
мия.

Фрактурите на челния израс-
тък на максилата обикновено се 
придружават от счупване на нос-
ните кости. Проявяват се с бол-
ка, хлътване на костта, кървене 
от носа, кръвонасядане на ме-
диалната част на клепача и суб-
конюнктивален кръвоизлив. При 
палпация може да се долови слаба 
крепитация. Лечението е както 
при фрактури на носни кости.

При тоталните максилар-
ни фрактури изместването на 
фрагментите зависи от силата 
и посоката на удара, нивото на 
фрактурната линия, тежестта 
на костта, тегленето на меди-
алните птеригоидни мускули и 
масетерите. Често фрактурите 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3
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напускат анатомичните граници 
на челюстта и се разпространя-
ват в съседни области. 

Тоталната фрактура по Le Fort 
I върви в долната част на носния 
септум, преминава двустранно 
през apertura piriformis, над апек-
сите на зъбите, максиларните 
тубери и долните трети на пте-
ригоидните израстъци (фиг.3, 
фиг.4). Дислокацията най-често е 
в посока надолу, като дисталните 
участъци са изместени в по-голя-
ма степен спрямо хоризонтална-
та равнина от фронталния. Това 
се манифестира с предна отво-
рена захапка. Болката се усилва 
при стискане на зъбите и дъвче-
не. Отхапването на храна е не-
възможно. Посттравматичният 
едем на горната устна и бузите е 
значителен, назолабиалните гън-
ки са изгладени, средната трета 
на лицето е удължена. Често има 
охлузвания, разкъсно-контузни на-
ранявания и понякога подкожни 
емфиземи. Дишането през носа 
е затруднено. Чести са оплаква-
нията от гадене, позиви за пов-
ръщане, чувство за чуждо тяло 
в глътката, кървене от устата 
и носа. Вестибуларната лигавица 
в преходната гънка често е раз-
късана или с кръвонасядания. При 
вклинени фрактури подвижност 
няма или е трудно доловима. Над 
апексите на зъбите се палпира 
праг, който е добре доловим в 
областта на crysta zygomatico 
alveolaris. Фрактурите по Le Fort 
I тип рядко се придружават от 
черепно-мозъчни травми.

Тоталната фрактура по Le Fort 
II се определя като челюстно-ли-

цево разединение. Тя преминава 
през корена на носа, върви двуст-
ранно по медиалната очна стена 
и създава анатомични предпос-
тавки за ангажиране на слъзната 
бразда, слъзната ямка и назолакри-
малния канал. След това фрактур-
ната линия продължава по пода 
на очницата, долния орбитален 
ръб, sutura zygomaticomaxillaris или 
близко до нея, тубера на горната 
челюст и пречупва в средната им 
част птеригоидните израстъци 
(фиг.5). Отхапването на храна и 
дъвченето са невъзможни. Сред-
ната трета на лицето е удължена 
- т. нар. ,,маймунско лице” (фиг. 6) 
и е налице отворена захапка в об-
ластта на фронталните зъби. При 
хоризонтално положение лицето 
е сплескано поради изместване на 
фрагмента назад. Хематомите са 
предимно по долните клепачи, ко-
рена на носа и медиалните части 
на горните клепачи. Налице са суб-
конюнктивални кръвоизливи, а по-
някога и подкожни емфиземи. Чес-
ти са кръвотеченията от носа, 
устата и носоглътката. Фракту-
рите по пода на орбитите съз-
дават предпоставки за промени 
в положението на очните ябълки, 
смущения в движенията им, инт-
рабулбарни хематоми и наранява-
ния на инфраорбиталния нерв. Въз-
никва хипоестезия в областта на 
фронталните, премоларните зъби 
и гингивата им. Повредите в об-
ластта на решетъчната пластин-
ка и filla olfactoria са съпроводени с 
намалено или липсващо обоняние, а 
на назолакрималния канал - с пови-
шено сълзотечение. По лигавица-
та на бузите и преходната гънка 

има кръвонасядане. При палпация 
в областта на sutura nasofrontalis 
долните орбитални ръбове и 
crysta zygomaticoalveolaris има па-
тологична подвижност, силна бол-
ка, отчетливи прагове и често се 
долавя крепитация. Фрактурите 
по Le Fort II тип почти винаги 
създават реални предпоставки за 
закрити черепно-мозъчни травми 
и/или фрактури на основата на 
черепа. Манифестира се невро-
логична симптоматика, ринорея, 
симптомът на “очилата”.

При тоталната фрактура по 
Le Fort III горната челюст и ли-
цевите кости са напълно отде-
лени от мозъчния дял на черепа. 
Фрактурната линия започва от 
корена на носа, върви двуст-
ранно през очницата към sutura 
zygomaticofrontalis, спуска се по 
голямото крило на клиновидната 
кост и пречупва горната трета 
на птеригоидните израстъци. 
Ябълчните дъги се фрактурират 
най-често в областта на sutura 
zygomaticotemporalis (фиг. 7). Зна-
чителните отоци придават на 
лицето характерна окръглена 
форма на “луна” (фиг. 8). Налице 
са предна отворена захапка, кръ-
вонасядания и значителни едеми 
на горните и долни клепачи, ко-
рена на носа, инфраорбиталните 
и темпоралните области. Бър-
зо възникват субконюнктивални 
кръвоизливи. Болните се оплак-
ват от чувство за чуждо тяло в 
глътката, кашлица, гадене, зада-
вяне и позиви за повръщане. Гъл-
тането е затруднено, болезнено 
и мъчително. Тези симптоми са 
в резултат от изместването на 

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7
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мекото и твърдото небце, кое-
то довежда до контакт между 
корена на езика, задната стена 
на фаринкса и увулата. Наранява-
нето на етмоидалните съдове е 
причина за обилни кръвоизливите 
от носа и към носоглътката. В 
патологичната подвижност учас-
тва целият среден лицев етаж: 
горна челюст, ябълчна кост, нос-
ни кости, очни ябълки и понякога 
част от ябълчните дъги. Средна-
та трета на лицето се удължа-
ва особено демонстративно при 
изправено положение на болния. 
При притискане на твърдото 
небце или продължително стиска-
не на зъбите удължението се пре-
одолява, очните цепки видимо се 
стесняват и настъпва известна 
корекция на двойното виждане. 
При хоризонтално положение 
на болния по гръб челюстта се 
дистализира и може да възникне 
енофталм. При тоталната мак-
силарна фрактура по Le Fort III не 
са изключени и травми на зрител-

Фиг. 8

Фиг. 9 Фиг. 10

Фиг. 11

ния нерв, очната ябълка и очната 
артерия. Те могат да доведат 
до рязко понижение остротата 
на зрението. Чести симптоми 
са  птоза на клепачите, мидриа-
за, хипо- или аносмия, затруднено 
дишане и др. Фрактурите по Le 
Fort III тип винаги се съпътстват 
от фрактури на предната череп-
на ямка (челна, решетъчна и кли-
новидна кост) и средна черепна 
ямка (тялото и голямото крило 
на клиновидната кост). На преден 
план излизат симптоми, свързани 
с повишено вътрекраниално на-
лягане и/или разкъсване на мозъч-
ните обвивки (загуба на съзнание, 
главоболие, ретроградна амнезия, 
гадене, повръщане, брадикардия, 
стеснение на зениците, ниста-
гъм, рино- или отоликворея, кома, 
психични нарушения и др.) Могат 
да настъпят парализи на лицевия 
нерв, нарушения в слуха и послед-
ващи усложнения от възникнали 
ликворни фистули (менингити, 
енцефалити, абсцеси на мозъка и 
др.).

Wassmund описва т. нар. 
,,коса медиална слаба линия”, ко-
ято започва от горната трета 
на apertura piriformis, върви към 
медиалната част на долния ор-
битален ръб и продължава като 
фрактурните линии по Le Fort II 
или Le Fort III. Означават се като 
тотални максиларни фрактури по 
Wassmund I (фиг.9) и Wassmund II 
(фиг.10). Техните клинични изяви 
са сходни с фрактурите по Le Fort 
II и III тип, но липсват симптоми-
те, обусловени от счупванията в 
основата на носа. 

При тоталните максиларни 

фрактури по Ombredann фрактур-
ната линия минава успоредно на 
палатиналния шев, продължава 
през максиларния небцов израс-
тък в сагитално направление и 
горната челюст се разделя на две 
половини (фиг.11). Хоризонтални-
те фрактури са варианти на Le 
Fort или Wassmund и най-често са 
едностранни (фиг.12). Клинично-
то им проявление в голяма сте-
пен зависи от височината на хо-
ризонталната фрактурна линия. 
Допълва се от симптоми като: 
патологична подвижност и праг 
по твърдото небце; кръвонасяда-
не, разкъсване и кървене от пала-
тиналната лигавица; цепнатина 
към носната кухина; отстояние 
между централните резци и на-
рушена оклузия; кръвоизливи от 
носа и устата.

Тоталните максиларни фрак-
тури по Настев са едностранни 
и вклинени. Фрактурните линии 
минават в сагиталната равнина 
и хоризонтално на нивото на гор-
ночелюстната кухина. Вклинява-
нето е в посока към максиларния 
синус и се представя с едностран-
на странична отворена захапка. 
При по-висока хоризонтална фрак-
тура вклиняването може да бъде 
и към очницата.

Методите за лечение на то-
талните горночелюстни фракту-
ри са за временна (транспортна) 
имобилизация и за трайна (лечеб-
на) репозиция и фиксация. 

Методите за временна имо-
билизация се прилагат на място-
то на травмата и макар да не 
са съвсем прецизни намаляват 
болката, спират или огранича-
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ват кървенето, подобряват ус-
ловията за прием на течности 
и течно-кашава храна. Достъпна 
и лесна за изпълнение е превръз-
ката по Хипократ с обикновен 
или еластичен бинт. Тя притис-
ка долната челюст към горната 
и осигурява достатъчно добро 
обездвижване. Могат да се нап-
равят и импровизирани подбрад-
ници от гума, кожа, пластмаса и 
др., които се подплатяват с мар-
ля и се прикрепват към бинтова-
та превръзка на главата. Пред-
лагат се и фабрично изработени 
подбрадници в различни размери 
със собствени приспособления за 
прикрепване. Хлабаво поставени-
те превръзки или подбрадници не 
изпълняват предназначението си, 
а прекомерното им пристягане 
може да влоши проходимостта 
на горните дихателни пътища. 
При наранена долна челюст се 
използват пластинки, които при-
тискат само максилата, излизат 
извън устата и се прикрепват 
към  превръзката на главата.

Методи за трайна репозиция 
и имобилизация на горната че-
люст са ортопедични, хирургич-
но-ортопедични и хирургични. Те 
осигуряват оптимални условия за 
консолидация, спират кървенето, 
профилактират възпалителни 
усложнения и възникването на 
ликворни фистули. Възстановя-
ването на оклузията е указание 
за правилна репозиция. Тя се пос-
тига мануално или с помощта на 
специални клещи в първите дни 
след травмата. При застарели 
или вклинени фрактури се налага 
използването на постепенна ре-
позиция. Тя може да се постигне 
чрез екстензионни приспособле-
ния. Най-често се осъществява 
чрез шини върху зъбите на две-
те челюсти и гумени пръстени 
между тях, поставени с подхо-
дящ наклон. При ортопедичните 
методи фиксацията се осъщест-
вява чрез шини и средствата за 
временна имобилизация. Лечение 
е приложимо при тотални мак-
силарни фрактури от I-ви, II-ри и 
много рядко от III-ти тип без или 
с минимална дислокация, незначи-
телна патологична подвижност 
и добро общо състояние на пос-
традалите.

От хирургично-ортопедичните 
методи най-често се използва ме-
тодът на Adams. Той се прилага 

при всички видове тотални гор-
ночелюстни фрактури. При него 
максилата се фиксира с лигатурни 
телове към по-високо разположе-
ни от фрактурните линии здрави 
лицеви или черепни кости. Еди-
ният край на телта се прикреп-
ва към шина на горната челюст, 
а другият към зигоматичната 
кост, долния или горно-латерален 
орбитален ръб. При фрактури от 
I-ви и II-ри тип окачването може 
да се осъществи върху зигоматич-
ните дъги по метода на Lesnsy 
или модификацията на Давидов. 
При тях условията за ретропози-
циониране на горната челюст се 
увеличават. Използват се и други 
техники за суспенсивна фиксация - 
по Thoma, Kufner, Мактубджиян и 
др., които също са модификации 
на метода на Адамс, но с по-огра-
ничени индикации. 

При хирургичните методи на 
лечение директно се остеосин-
тезират всички места, където 
протичат фрактурни линии. Из-
ползва се тел, мини пластинки и 
винтове, а вече и резурбируеми 
остеосинтезни материали. Те-
лените шевове се прилагат при 
грацилна костна система, дреб-
ни и тънки фрагменти и не се 
премахват. Минипластинките, 
фиксирани с винтове, са функци-
онално по-стабилни и често не 
изискват междучелюстна имоби-
лизация. Отстраняват се от 6 
месеца до 1 година след операци-
ята, когато са от нерезорбиру-
ем материал.

 При лекуваните от нас болни 
с тотални максиларни фракту-
ри ние използвахме хирургично 
- ортопедичен метод на лечение 
(стандартни назъбни шини, ма-
нуална репозиция - при пресни-
те фрактури, а при по-застаре-
лите и вклинените - еластична 
тяга за постепенна репозиция и 
фиксация по метода на Adams) 
(фиг.13). При съчетаните фрак-
тури първо осъществявахме ре-
позиция и фиксация на горната 
челюст, следваха ги зигоматич-
ните кости. Спрямо максиларна-
та оклузална равнина извършвах-
ме репозицията и фиксацията на 
долната челюст. Лечението при 
всички болни осъществихме в 
един етап, с изключение на два-
ма с фрактури и на носа. Пора-
ди необходимостта от назална 
интубация, за възстановяване 

на оклузията, на втори етап 
извършихме реконструкция на 
носните кости. При трима от 
болните със съчетани фрактури 
- максиларните фиксирахме по 
метода на Adams, при двама из-
ползвахме комбинирани методи 
(телени остеосинтези и Adams) 
(фиг.14) и при двама - хирургичен 
метод на лечение чрез миниплас-
тини и винтове (фиг.15).

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

При всички лекувани от нас 
болни с тотални максиларни и съ-
четани фрактури наблюдавахме 
нормален заздравителен процес. 
Постигнахме анатомична репо-

Фиг. 12

Фиг. 13
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зиция и функционално възстано-
вяване на горната челюст и ЛЧО. 
Всички оперирани спортисти се 
върнаха към активна състезател-
на дейност. Срокът за рехабили-
тация не надхвърли осем седмици 
и те започнаха нормален трени-
ровъчен процес.

Постигнатите от нас резул-
тати отдаваме на правилната 
диагностика и навременното 
оперативно лечение – първите 
дни след травмите. Това предот-
врати допълнителната дислока-
ция на фрагментите, мускулните 
контрактури, създаването на 
фиброзни връзки и профилактира 
усложненията.

Диагностиката на частични-
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опит от хирургичния екип. Те имат 
по-дълго оперативно време, но са 
по-точни и сигурни. Остеосинте-
зите с минипластини и винтове 
осигуряват оптимална фиксация и 
често не изискват или намаляват 
времето за междучелюстна имо-
билизация. Нормалните функции 
на оро-фациалната система и со-
циални контакти подобряват ус-
ловията за заздравителен процес 
и съкращават рехабилитацията. 
При липса на противопоказания 
от страна на ЦНС спортистите 
могат след четвъртата седмица 
да започнат обща физическа подго-
товка, а след втория месец - инди-
видуален тренировъчен план. Необ-
ходимостта от отстраняването 
на мини пластините и винтове-
те изисква повторна оперативна 
намеса. Тя макар лека и с възмож-
ности да се извърши амбулатор-
но създава неудобства. Те вече се 
преодоляват чрез навлизащите в 
хирургичната практика резорбиру-
еми остеосинтезни материали. 

те фрактури на горната челюст 
не представлява сериозен проб-
лем. Ортопантомографиите и 
сегментните ретроалвеоларни 
рентгенографии обективизират 
и допълват клиничната картина. 
Лечението им е във възможнос-
тите като на лицево-челюстни, 
така и на орални хирурзи. То чес-
то може да се извършва и при 
амбулаторни условия. Рядко нала-
га междучелюстна имобилизация. 
След първата седмица при спор-
тисти може да започне обща 
физическата подготовка, а след 
месец и активна тренировъчна и 
състезателна дейност.

Тоталните максиларни фрак-
тури, особено съчетаните с 
мандибуларни и на други лицеви 
кост представляват сериозен 
диагностично–лечебен проблем. 
Конвенционалните методи на 
рентгеново изследване не ги ви-
зуализират добре. СТ изискват 
специализирана интерпретация 
на находката. Доброто познава-
не на клиничните им характерис-
тики ще облекчи диагностиката. 
Триизмерните СТ реконструкции 
реално обективизират максилар-
ните фрактури. Образите могат 
да бъдат наблюдавани в трите 
пространствени равнини. За 
съжаление този метод на изс-
ледване изисква скъпо струваща 
апаратура и все още се прилага в 
малко рентгенови отделения. 

На мястото на произшест-
вието заедно с борбата против 
асфиксията, кръвоизливите, 
шока и ЧМТ е необходимо вла-
деенето на методите за репо-
зиция и временна имобилизация 
на фрагментите в ЛЧО. Правил-
но приложени, те ограничават 
възобновяването на кръвоизли-
ви, проникването на инфекция 
в краниална посока, подобряват 
комфорта на болния при транс-
портиране и улесняват приема 
на течности и храна.

Всички болни с тотални гор-
ночелюстни фрактури и особено 
тези от II и III тип трябва да бъ-
дат консултирани с офталмолог, 
невролог или неврохирург. Лече-
нието им трябва да се извършва 
от ЛЧХ в специализирани цент-
рове, а понякога и с участието 
на други специалисти.

Хирургичните методи за ле-
чение на максиларните фрактури 
изискват висока квалификация и 

Фиг. 14
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Ibutop Gel е уникална галенова форма, представлява-
ща микроемулсионен, “повърхностно активен” гел, 

специално разработено от Dolorgiet Pharmaceuticals 
нестероидно средство за локално приложение, което 
притежава изключително бърза и добра пенетрираща 
способност в дълбочина до ставната капсула и синови-
ята, където достига терапевтично значими тъканни 
концентрации.

Ibutop Gel е единственият локален нестероиден 
препарат, който може да се прилага чрез йонофореза.

Ibutop Gel е обезболяващо нестероидно противо-
възпалително средство за локално приложение при:

� спортни и други травми;
� възпалителни ставни и неврологични заболя-

вания;
� дегенеративни заболявания на опорно-двига-

телния апарат.
Ibutop Gel съдържа две активни съставки:
� Ibuprofen 5% - осигуряващ терапевтичния 

ефект,
� Solketal – осигуряващ пенетрацията.

Solketal е хетероциклен въглеводород от групата 
на повърхностно активните вещества (ПАВ). Негова-
та молекула се състои от полярна и неполярна част, 
поради което се разтваря еднакво добре и във водна, 
и в мастна среда. Всяка молекула Ibuprofen е свързана 
чрез йонна връзка с една молекула Solketal. В процеса на 
пенетрация на гела в дълбочина през различните тъка-
ни (до ставната капсула и синовията) Solketal осъщес-
твява транспортната функция.

Ibutop Gel, благодарение на специално разработена-
та си формула, притежава пенетрираща способност, 
съпоставима  с тази на другите локални нестероидни 
средства при прилагането им чрез фонофореза.

Ефективността на Ibutop Gel е доказана в редица 
клинични проучвания. Данните от тях показват, че 
във всички тъканни слоеве (включително синовия и 
синовиална течност) се достигат терапевтично зна-
чими тъканни концентрации, надвишаващи няколко 
пъти минималната (фиг. 1).

Минимална терапевтична концентрация (0,93 
мг/); **без кумулация в плазмата.

Терапевтични концентрации в тъканите, надви-
шаващи няколко пъти минималната, при която може 
да се очаква лечебен ефект, установени чрез биопсия 
по време на оперативна интервенция на колянна ста-
ва след двудневно трикратно прилагане на Ibutop Gel.

Ibutop Gel и фонофореза:
Терапевтични предимства на йонофорезата – при 

прилагането на 5% Ibuprofen гел (Ibutop Gel)
K. H. Hergarten, U. Voegtle-Junkert. Der Kassenarzt 46 

(1990), 48-54

Ibutop Gel
Разкъсай оковите на болката с Ibutop Gel

Начало на ефекта (брой пациенти)

Началото на действието, облекчаването на болка-
та и подобряването на подвижността са изследвани 
в отворено проучване със 70 пациенти, страдащи от 
заболявания на локомоторната система. При стан-
дартни условия на йонофореза е нанесен 5% Ibuprofen 
гел (Ibutop Gel) върху засегната област (200 мг) за 10 
минути, в продължение на 7 дни. Резултатите са от-
читани на 3, 6, 9 и 12 минута. Още от третия ден на-
чалото на ефекта се установява средно на шестата 
минута. 

Приложение: 3-4 пъти дневно, ако е необходимо и 
по-често. Прилага се, като 4-10 см от гела се нанасят 
и втриват старателно в кожата. Проникването на 
активните вещества през кожата може да бъде сто-
рено чрез йонофореза. Ibutop Gel трябва да се нане-
се на катода (отрицателния полюс). Силата на тока 
трябва да е 0,1-0,5 мА/см, в продължение на 10-15 мин.

Ibutop Gel не трябва да се прилага под оклузивна 
превръзка.

Ibutop Gel:
� Доказана клинична ефективност поради ди-

ректната пенетрация.
� Бързо облекчаване на болката.
� Бързо подобряване на подвижността.
� Отлична кожна поносимост.
� Приятен охлаждащ ефект.
� Подходящ за физиотерапия (йонофореза).

Фиг. 1

Фиг. 2
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Контузиите и дисторзиите на глезен-
ната и колянната става са най-често 

срещаните наранявания при спортуване, 
вследствие на директно или индирек-
тно физическо въздействие. Засягат се 
двигателните им способности, без да са 
задължителни лезии и счупвания в тези 
области. Те водят до разкъсване на ме-
ките тъкани и вътреставни кръвоизливи, 
последвани от бързо развиващи се възпа-
лителни отоци. Засегнатите участъци се 
подуват и движенията в тях са болезнени 
и ограничени.

Разнообразие от активни вещества 
в комплекса

Комплексът от лекарствени вещест-
ва в Traumaplant се добива от пресните 
надземни части на  Symphytum uplandicum 
Nyman (Boraginaceae) - чер оман.

Посредством изключително прецизен 
процес от прясно получения (чрез пресо-
ване) растителен сок се изолира комплекс 
с висока концентрация на фармакологично 
активни вещества.

От пресните листа и цветове на 
омана се извлича специален екстракт, 
съдържащ следните активни вещества: 
алантоин и холин, тритерпенови сапонини, 
деривати на розмариновата киселина, дъ-
билни вещества и етерични масла.

Тraumaplant crѓme е с широк 
спектър на приложение.
� Антитравматично и обезболява-

що действие
Кремът  принадлежи към групата 

лекарства на билкова основа  с антит-
равматично действие. Доказаните фар-
макологични действия на комплекса в 
“Траумаплант” са: болкоуспокояващо, про-
тивовъзпалително, ранозаздравяващо и 
антиексудативно.
� Наранявания на ставите при спор-

тисти
Комплексът в Traumaplant crème се из-

ползва за локална терапия в травматоло-
гията, ортопедията, както и в спортната 
и рехабилитационната медицина, за облек-
чаване на болката, отока и затруднени-
ята в двигателния апарат. При 40 паци-
енти с дисторзии и контузии вследствие 
на спорт, проф. д-р X. Хес (ортопедична 
клиника “Саарлуис”) доказва чрез апликация 
с Traumaplant crème трайно намаляване на 
болката (в покой и при движение), спада-
не на отока и значително възвръщане на 

двигателната активност на засегнатия 
участък.
� Навяхване на глезените
В едно двуседмично контролирано 

сравнително изследване, направено от 
проф. д-р м. н. Г. Майер (Клиника по ор-
топедия към Университета Ернст-Мориц-
Арндт в Грайфсвалд) през 1991 година е 
установен положителният ефект на ком-
плекса в Traumaplant crème, сравнен с една 
конвекционална криотерапия. При пациен-
тите с остра или латерална дисторзия 
на глезените се наблюдава положителният 
ефект върху болката в покой и при движе-
ние, както и отшумяване на отока.

Доктор Кол прави рандомизирано, пла-
цебо-контролирано двойносляпо клинично 
изпитване на действието и поносимост-
та на Тtaumaplant crème. Наблюдавана е 
значима редукция на изследваните пара-
метри: болка при натиск, оток и ограни-
чения в движенията на засегнатия участък 
и общо клинично подобрение на изследва-
ната група.
� Повърхностни рани и охлузвания
Едноседмичното третиране на повър-

хностни рани и охлузвания с  Traumaplant 
crème показва стимулация на епитализира-
не на засегнатата тъкан при добра поно-
симост.
� Болезнени, функционални затруд-

нения на двигателния апарат
В едно изследване на д-р Кучера са 

изпитани 105 пациенти със смущения в 
двигателния апарат. Кремът Traumaplant е 
прилаган два пъти дневно, като демонст-
рира едно добро аналгетично действие в 
областта на болката, както и пълна ре-
мисия на болката в мускулите (100%). При 
остри и хронични оплаквания, определени 
от функционални затруднения (отоци, 
претоварване), използването му показва 
отличен ефект (90-94%).

При дисторзии се установява ефектив-
ност на терапията повече от 80%, а при 
синдром на гръбначния стълб - над 75%. 
При дегенеративна артроза локалното 
третиране отчита лек спад на болката.
� Нови изпитвания на действието 

на комплекса при пациенти с дисторзии 
на глезените 

Методът е проспективно, рандоми-
зирано двойносляпо  клинично изпитване, 
реализирано при 203 пациенти с остри 
и латерални дисторзии на глезенните 

стави с паралелна група. За сравнение се 
изпитват високодозиран 10% комплекс на 
Traumaplant crème (оригинален продукт) 
и референтен продукт (1% екстракт 
на Traumaplant crème). Най-важният кри-
терий за действието им е намаляване 
параметрите на болка при движение. 
Други изследвани параметри на изслед-
ването са намаляване на болката при 
покой, възстановяване на подвижността 
на ставите, както и намаляване на ото-
ка. През третия ден от приложението 
се наблюдава намаляване на показателя 
болка при движение при 86,54% от група-
та, третирана с екстракт с висока кон-
центрация (оригинален продукт), докато 
при групата, третирана с референтния 
продукт, тази стойност е 59,60%.  
� Поносимост на продукта
Клиничните изпитания на продукта по-

казват добра локална поносимост. По време 
на приложението не са наблюдавани неже-
лани лекарствени реакции, които да повли-
яват лечебното действие на крема. Те са 
правени върху 203 пациенти. След седемд-
невно лечение  мнението на специалистите 
за действието на Тraumaplant crème е:

Отлично - при 9 пациенти, третира-
ни с оригинален продукт, и 7 - третирани 
с референтния продукт.

Много добро - при 88 пациенти, тре-
тирани с оригинален продукт, и 68, тре-
тирани с референтния продукт.

Добро - при 6-ма пациенти, третира-
ни с оригинален продукт, и 24-ма,  трети-
рани с референтния продукт.

Заключение
Последното направено клинично из-

питване, както и предхождащите  зат-
върждават познанията за ефективното 
действие на Traumaplant crème при остри 
и латерални дисторзии на ставите, по-
върхностни наранявания и отоци. Изводи-
те от тях са: ефективно намаляване  на 
болката при движение и в  положение на 
покой, намаляване на отока, ранозаздравя-
ващо. За постигането на добри и отлични 
резултати е необходимо навременното 
лечение с един високодозиран екстракт на 
Тraumaplant crème.

Тtaumaplant е особено подходящ при 
използване на оклузивни превръзки. Той не 
гори и не дразни наранените участъци  на 
кожата при охлузвания. Предлага се в опа-
ковки от 50 и 100 грама. 

Траумаплант крем

Д-р Норберт Лагони Д-р Рут Коморек

Траумаплант  крем за симптоматично лечение на контузии, 

навяхвания (спортни травми и травми при злополуки), ставни и 

мускулни болки, трудно заздравяващи рани
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Препаратът е получен чрез сту-
дено пресоване, след което е 

пречистен по метода на високо-
ефективната течна хроматогра-
фия, което позволява получаването 
на активно вещество с чистота 
99,5%. За основна суровина се из-
ползва сибирска лиственица (larix 
sibiria). Това е вид дърво от семейс-
тво хвойнови, растящо в опреде-
лен ареал на Източен Сибир. Сред-
ната възраст, до която живее, е 
350-400 години, отделни екземпля-
ри и над 700 години. То се отлича-
ва с голямата си устойчивост към 
гниене. Поради това си качество 
е широко използвано в миналото 
като основа на сградите и в кора-
бостроенето. Любопитен факт е, 
че Венеция и Санкт Петербург и до 
днес са запазили най-красивите си 
сгради благодарение на здравите  
основи, изработени от сибирска 
лиственица. Устойчивостта на 
дървото се дължи на биофлавоно-
ид, съдържащ се в дървесината, 
който е използван за създаването 
на препарата “Капилар”. Неговото 
химическо наименование е дихид-
рокверцетин. Мощните му анти-
оксидантни свойства се дължат 
на способността му да участва в 
окислително-възстановителни ре-
акции от радикален тип. В тези 
реакции молекулата на флавонои-
да (Fl-OH) играе ролята на донор 
на електрон по отношение на вся-
какъв радикален субстрат R. 

Fl-OH+R � Fl-O+RH

Радикалните субстрати в орга-
низма на човека се наричат активни 
форми на кислорода (АФК). Те изпъл-
няват позитивни функции в произ-
водството на енергия, регулиране 
растежа на клетките, междукле-
тъчната сигнализация и при синтеза 
на биологически важни съединения. В 
случай на хиперпродукция на АФК те 
се превръщат в увреждащ фактор, 

Капилар

който атакува липидите в клетъч-
ните мембрани, белтъците, полиза-
харидите, нуклеиновите киселини. 
С тези оксидантни увреждания се 
свързва процесът на стареене и раз-
витието на заболявания, свързващи 
“оксидантния стрес” (сърдечно-съ-
довите заболявания, атеросклероза, 
катарактата, белодробни, токсико-
логични и други).

В човешкия организъм еволюци-
онно са развити антиоксидантни 
системи за защита. Но вследствие 
на външни фактори, неразривно 
свързани със съвременния начин на 
живот, а именно: замърсената ат-
мосфера, повишената ултравиоле-
това радиация, неправилното хра-
нене, тютюнопушене, нервен стрес 
и много други, те са недостатъчни 
да елиминират вредното въздейст-
вие от хиперпродукцията на АФК. 
Това налага да се използват антиок-
сидантни препарати. Повечето от 
тях са синтезирани по химичен път 
и дават доста нежелани странич-
ни ефекти. Препаратът “Капилар” 
е създаден изцяло на растителна 
основа и е най-мощният антиокси-
дант, недаващ странични ефекти. 
Най-добри показания има при: 

� Сърдечно-съдови заболява-
ния. 
� Нарушение на мозъчното 

кръвообръщение. 
� Заболявания на дихателните 

органи.
� Функционални патологии на 

органите и тъканите. 
� Токсикологични натрупва-

ния при работа в активна среда 
(най-вече при системни високи 
натоварвания в професионалния 
спорт).
� Тютюнопушене и всички про-

изтичащи от него последствия. 

Препаратът “Капилар” е преми-
нал клинични изпитания в Институ-
та по мозъка на човека към Руската 

академия на науките и в Централна-
та военно клинична авиационна бол-
ница. Доказан е следният ефект при 
употреба на препарата:

� 90% нормализация на пови-
шеното артериално налягане при 
артериална хипертензия в комп-
лексна терапия. 
� 60%  снижение количество-

то на усложнения в слединфаркт-
ния период. 
� 66,7%  увеличение обема на 

оперативната памет при наруше-
ние на мозъчното кръвообръще-
ние. 
� 60%  увеличение показате-

лите на внимание и зрително-мо-
торна координация след прекаран 
инсулт. 
� 70%  ефективност при из-

веждане от организма на токсични 
вещества и тежки метали. 
� 65%  ефективност при бе-

лодробни патологии. 
� силен профилактичен ефект 

при двукратен годишен прием за 
възрастовата група от 30-50 годи-
ни. 

 Тази доказана ефективност на 
“Капилар” при толкова широк диа-
пазон на патологични отклонения 
естествено намира приложение в 
професионалния спорт. Препара-
тът има своето място при спорто-
ве с голяма паметова концентрация 
и зрително-моторна координация 
(стрелба, стрелба с лък, биатлон, 
шахмат, боулинг, автомобилен 
спорт и други). Системното му 
приложение като антиоксидантна 
защитна реакция на организма го 
прави необходим в големия спорт. 
Фактът, че вече се ползва от на-
ционалните и клубните футболни 
отбори в България е доказателст-
во за ефективността на “Капилар”. 
Не съдържа забранени допингиращи 
съставки, за което има съответния 
сертификат от UADA.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Д-р Валентин Великов

Здраве без лекарства
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Съвременният професионален 
спорт поставя изключително 

високи изисквания пред медицин-
ските екипи, които го обслуж-
ват. Перфекционизмът е задъл-
жителен не само по отношение 
на травматизма, но и включва 
голямо внимание към проблеми-
те на оралния статус и особено 
алергичните му прояви.

Диагностиката на полета-
та на смущение (огнища) включ-
ва и изследвания за алергична 
реактивност. Алергологичната 
проблематика е различна в раз-
личните дисциплини и отговаря 
на тяхната специфика. Така стои 
и въпросът със стоматологична-
та алергология.

Алергичните изяви в устна-
та кухина могат да се проявят 
като лигавична и пародонтална 
алергия, огнищна алергия, общи 
алергични реакции на организма 
в резултат на стоматологична 
диагностика и алергия и профе-
сионална алергия на работещи в 

условията на стоматологична-
та практика.

Към тестовете за определя-
не на алергичната реактивност 
на организма най-голямо прило-
жение имат кожноалергичните 
проби, които биват епикутанни, 
перкутанни и интрадермални. 
Различават се по степента на 
контакт на изпитвания алерген 
с кожата, респективно с нейни-
те сенсибилизирани съдове.

Кожните и лигавичните про-
би са най-пригодни за установява-
не на алергичната реактивност 
към използваните в стоматоло-
гията медикаменти и материали 
(амалгама, пластмаси, метали, 
анестетици, аналгетици и пр.), 
а също така и към бактериална-
та флора от оралните полета 
на смущение, а функционалните 
– за обективизиране състояние-
то на общата реактивност на 
организма и локалната реактив-
ност на тъканите, в които се 
намира и действа дадено поле на 

смущение (девитализиран зъб с 
или без периапикални изменения, 
пародонтален джоб, алвеолити, 
ретинирани зъби, кисти и пр.).

От разнообразните тесто-
ве: инхалативни, конюнктивал-
ни, назални, имунологични in vitro 
и кожни, последните са придоби-
ли най-голямо значение и широко 
се използват във  всекидневната 
клинико-алергологична практика. 

В алергологията те са раз-
делени основно на две групи: 
директни и индиректни – в за-
висимост от това дали се извър-
шват in vivo (на болния) или in 
vitro (със серум, слюнка, тъкани, 
клетки и др.). Някои от изслед-
ванията могат да се извършат 
от самия стоматолог в кабине-
та, за други се налага изпращане 
на болния в обща клинична или 
в специализирана алергологична 
лаборатория. При всички случаи 
обаче стоматологът трябва да 
е в състояние правилно да оце-
ни резултата с оглед изясняване 

Орална медицина. Орална 

патология. Комплексна 

орална диагностикаПроф. д-р Ангелина

 Киселова-Янева

КЛЮЧОВИ ДУМИ: алергична реактивност, директни проби, индиректни проби.
KEY WORDS: allergic reactivity, direct tests, indirect tests.  

РЕЗЮМЕ

Представят се оралната медицина и оралната патология като 
съдържание и ретроспекция. Разглеждат се общомедицинското и 
социалното значение на правилното диагностициране изявата на 
общи заболявания на организма в устната кухина, както и на са-
мостоятелни такива. 
Термините “орална и дентална медицина” са нови за българската 
медицинска общественост, а названието “лекар по дентална ме-
дицина” е новото название на съществуващото досега “стома-
толог”. 
Направен е кратък обзор на методите за комплексна орална диаг-
ностика и необходимите условия за провеждането й.

SUMMARY

Oral medicine. Oral pathology. Complex oral diagnostics

(Part II)

The content and retrospection of oral medicine and oral pathology are 
being presented. The common medical and social significance of the right 
diagnostics of the manifestation of common diseases of the organism in the 
oral cavity as well as independent ones are being discussed.
The terms “oral and dental “ are new for the Bulgarian medical society and 
the designation “doctor of dental medicine” is the new designation of the so 
far existing “dentist”. 
A brief survey of the methods for complex oral diagnostics and the necessary 
conditions for its implementation has been made.

Втора част 

Д-р Александър 

Милушев

СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
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етиологията на процеса, правил-
ното лечение и особено послед-
ващите профилактични мерки.

Към директните проби (тес-
тове in vivo) се причисляват 
елиминационните и експозицион-
ните тестове.

Към методите in vivo спадат 
и редица други начини за прило-
жение на алергени в т. нар. шок 
органи като инхалационни про-
би, проби с директно въвеждане 
със сонда в стомаха или червата 
на някои хранителни или меди-
каментозни алергени и др. без 
практическо значение.

При експозиционните тес-
тове болният преднамерено се 
излага на влиянието на предпо-
лагаемия алерген, а при елими-
национните той се отстранява 
от тази среда. 

Не съществува пълно покри-
тие на кожните и лигавичните 
проби. По всяка вероятност 
това се дължи на някои морфо-
логични различия и на особеното 
положение, в което е поставена 
устната лигавица при посто-
янния й контакт със слюнката. 
Пълно изолиране на алергена от 
слюнчения секрет е почти невъз-
можно, поради което се налага 
и адаптиране на тестуването 
към това обстоятелство.

При тези проби се цели про-
вокирането на една микроа-
лергична реакция, ограничена в 
рамките на определен кожен, 
респективно лигавичен, участък. 
Чрез създаване на контакт меж-
ду кожата или лигавицата със съ-
държащите се в тях специфични 
антитела (сенсибилизирани лим-
фоцити) и предполагаемия алер-
ген, когато организмът е вече 
сенсибилизиран към него, се поя-
вява локална алергична реакция.

Стандартната серия стома-
тологични алергени в класическия 
си вид е подготвена в дисперсна 
основа от вазелин ( Джераси, Бе-
рова).

Вазелинът е една от най-
употребяваните въглеводород-
ни мазилкови основи, съдържащи 
хидрофобни групи. Предпочитан 
е поради основното свойство 
да прилепва плътно и да се за-
държа дълго върху кожата. Това 
му качество обаче не компенси-
ра способността му да запушва 
порите и да не се резорбира от 
кожата и лигавицата, както и да 

предава бавно и в незначителна 
степен лекарствените вещест-
ва, включени в него. Известно е, 
че за появата на алергична реак-
ция от забавен тип (клетъчно-
медиирана) е необходимо алер-
гичният компонент да прониква 
на определена дълбочина. Имен-
но поради това беше въведена 
от Киселова, Попова и Бачева 
една нова серия от стандарт-
ни алергени, дисперсирана в ПЕГ 
(полиетилен гликол). 

Резултатите от тези изслед-
вания потвърждават установе-
ния факт, че тест-алергените 
на основа ПЕГ имат по-голяма 
сензитивност при епикутанно 
тестуване, при това тя не зави-
си от вида на алергена.

Изборът на методите за 
провеждане на кожните про-
би е в зависимост от вида на 
алергичното заболяване, целта 
на изследването, диагнозата, 
степента на чувствителност, 
сигурността на пробата, бе-
зопасността, а също така и 
от икономически съображения: 
стойност и количество на не-
обходимите алергени, трудоем-
кост на пробите, необходимото 
време за подготовка и изследва-
не на болния и др. 

Епикутанните проби по 
Jadassohn и Bloch са предложени 
от Jadassohn в края на миналото 
столетие и разработени през 
1910 г. от Bloch като основен ме-
тод, претърпял редица модифи-
кации. 

Отчитането и оценката на 
реакцията при кожните проби 
изискват от изследващия не по-
малко прецизност, познания и 
практически опит, отколкото 
техническото им извършване. 
Тази страна от работата на 
алерголога е от особено значе-
ние при сравнителната оценка 
на резултатите от последващи 
кожни проби, например за преце-
няване резултатите след прове-
дено лечение или ползването на 
резултатите от тестуването 
от други лечебни или правни ин-
ститути, например при трудо-
во-професионално освидетелст-
ване.

При епикутанните проби, ко-
ито по същество наподобяват 
провокационните проби върху 
малък, ограничен участък на шо-
ковия орган – кожата, обикно-

вено се очакват късни реакции 
– от лек еритем до типични ек-
земни изменения. 

Към перкутанните проби 
се отнасят скарификационната 
проба, пробата с убождане и ня-
кои техни модификации (кожна 
проба с капилярна и кожна проба 
с металически тръбен скарифи-
катор). Подобно на всички про-
би и тестовете чрез убождане 
и скарификация имат своята 
относителна стойност. Една 
негативна реакция все още не 
дава пълна гаранция за липса на 
сенсибилизация спрямо изпитва-
ния медикамент. Особено вни-
мателно трябва да се подхожда 
в това отношение към анесте-
тиците. Наблюдавани са тежки, 
дори фатални алергични реакции 
при негативни тестове. Сто-
матологът трябва винаги да се 
съобразява и с анамнестичните 
данни, като същевременно при 
всеки отделен случай има готов-
ност за борба с алергичните ус-
ложнения.

Интрадермалната кожна 
проба е въведена от Mantoux и 
Mendel през 1908 г. с туберкулин, 
а Schloss през 1912 г. я прилага в 
алергологичната диагностика. 
Тя представлява инжектиране 
на алергени в най-повърхностни-
те слоеве на кожата, при което 
се осъществява най-тесен кон-
такт между алергена и сенсиби-
лизираната тъкан.

Клиничното значение на инт-
радермалния тест се състои в 
това, че той позволява на сто-
матолога да определи наличие-
то на бактериална автоалергия 
спрямо микроорганизми, изолира-
ни от собствени орални полета 
на смущение, а също и от афти 
по устната лигавица. При поло-
жителна интрадермална проба 
спрямо определен бактериален 
щам в устата може да се про-
веде един от основните етио-
логични методи на лечение на 
алергичните заболявания – спе-
цифичната хипосенсибилизация.

Трябва да се отбележи, че 
понякога се наблюдават различ-
ни прояви извън мястото на 
поставянето на пробите. Така 
например различават се огнищ-
ни симптоми от страна на шо-
ковите органи: бронхи, лигавица 
на носа, конюнктиви, по-рядко 
на храносмилателната система. 
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Обикновено те са леки, до сред-
но тежки прояви на бронхоспа-
зъм, ринорея, уртикария и др. 
Вторият вид симптоми пред-
ставлява общи прояви на раз-
личните степени на алергичен 
шок, придружени често и с някои 
прояви от шоковия орган. При 
епикутанните проби обостря-
нето на контактната екзема се 
означава като далечна реакция. 
Въпреки че тези общи и огнищни 
прояви не са желани, особено по-
тежките, когато не са предиз-
викани от големи алергични дози 
или много силна сенсибилизация 
на болния, говорят за това, че 
един от изследваните алергени 
е патогенният.

Джераси създава индивиду-
ална небцова плака (лигавична 
проба по Джераси) поради обсто-
ятелството, че реактивност-
та на устната лигавица се раз-
личава от тази на кожата. Тя, 
както е известно, има своя осо-
бена характеристика, свързана с 
нейната структура и условията, 
при които я поставя наличието 
на слюнка. Тъй като в оригинал-
ната методика за индивидуално 
лигавично тестуване се изпол-
зва плака от платинирано зла-
то (Spreng), което на практика 
я прави почти неприложима, е 
въведена небцовата плака от 
безцветна пластмаса (по Джера-
си). Изследванията са показали, 
че добре изварената безцветна 
пластмаса оказва алергизиращо 
въздействие само в единични 
случаи.

Кожните тестове се отли-
чават с висока специфичност. 
Независимо от това обаче, на 
тях не може да се разчита аб-
солютно, ако не се познават 
възможностите за получаване-
то и отчитането на токсични, 
фалшиво положителни, фалшиво 
отрицателни, неспецифични и 
др. реакции. Причина за такива е 
неспазването на необходимите 
условия и провеждане на кожни-
те проби, както и недооценя-
ването на различни отклонения 
(хормонални, нервно-вегетатив-
ни, съдови и др.) при изпитвания 
болен. Всъщност кожните проби 
са биологични тестове и при-
тежават не само основното им 
качество - висока чувствител-
ност, но и недостатъците им, 
главният от които е лесното 

повлияване от различни стра-
нични фактори. Необходими са 
голям опит и познания, а поняко-
га остроумие и находчивост за 
диференцирането на различни-
те неалергични или неспецифич-
ни кожни реакции.

Съществува известна града-
ция в честотата на странични-
те прояви. Те са най-чести при 
интракутанните, по-редки - след 
кутанните и най-малки - при епи-
дермалните тестове. Смята се, 
че и при интракутанните проби 
страничните реакции биха били 
сведени до минимум, ако се спаз-
ват строго правилата и услови-
ята за тестуване.

Специфичният характер на 
алергичната диагностика се със-
тои в това, че изследването 
се предприема, за да се докаже 
връзката между алергизиращия 
агент и клиничната картина, т. 
е. да се установи етиологични-
ят фактор.

Общите противопоказания 
интересуват изследващия лекар, 
защото могат да се дължат как-
то на общи заболявания или кон-
ституционални особености на 
болния, така и на заболяването, 
чиято алергична етиопатогене-
за предстои да се изясни с кож-
ното тестуване. Относителни 
контраиндикации за кожните 
проби са тежките форми на бе-
лодробния емфизем у възрастни 
хора, кардиалната астма и др. 
Други общи противопоказания 
са тежката коронарна склероза, 
прекараният инфаркт на мио-
карда, сърдечната декомпенса-
ция, тежката тиреотоксикоза, 
декомпенсиран и склонен към 
ацидоза захарен диабет и бъб-
речна недостатъчност със зад-
ръжка на остатъчния азот.

Отделните видове кожни 
проби имат почти монополно 
приложение в отделни случаи 
или области на алергологичната 
практика. 

В много страни, включително 
и у нас, на базата на експеримен-
тални клинични проучвания се 
доказва значението на бактери-
алните стоматогенни полета на 
смущение (зъбната плака и др.) в 
инициирането и прогресиране-
то на възпалителния процес в 
гингивата и пародонта. Същев-
ременно бе изяснено, че в отно-
шението зъбна плака - гингива 

реактивността на микроорга-
низма е втората, но не по-малко 
значима и че микроорганизмите 
от зъбната плака действат не 
само локално, но могат и да сен-
сибилизират специфично и нес-
пецифично (Джемилева). 

Индиректните методи (in 
vitro) са едни от основните, 
най-съвременни методи, които 
намират широко приложение в 
клиничната и експериментал-
ната алергологична практика 
и е необходимо да бъдат поз-
навани от всеки стоматолог с 
оглед техните възможности и 
интерпретация: (радио-алерго-
сорбентен тест (РАСТ), един от 
методите за доказване на анти-
тела от клас IgE (реагини) - този 
тест има големи възможности 
и е ценно средство в ръцете 
на опитния алерголог. У нас за 
първи път той е използван от 
Петрунов за доказване на спе-
цифични IgE-антитела към до-
машен прах и тревен полен; ен-
зимосвързващ имуносорбентен 
тест (ELISA) - успешно навлезе 
в клиничната практика поради 
по-голямата простота и дос-
тъпност в сравнение с РАСТ при 
почти същата чувствителност 
и специфичност. От методите 
за доказване на антитела от 
клас IgG: имунодифузията, елек-
троимунодифузията, имуноелек-
трофорезата, двумерната иму-
ноелектрофореза са методите, 
които отдавна и много широко 
се използват в имунологичната 
и алергологичната практика в 
най-различна модификация. Ди-
ректната и пасивната хемоаг-
лутинация се използват широко 
в имунологичната практика. У 
нас са използвани за първи път 
от Петрунов и сътрудзници за 
определяне на хемоаглутинира-
щи антитела спрямо домашен 
прах, поленови, бактериални, 
индустриални, плесенни и други 
алергени. Особено подходящи са 
за определяне на т. нар. ”блоки-
ращи антитела”, появяващи се 
в хода на специфичната хипосен-
сибилизация и определящи “иму-
нологичното оздравяване” на 
алергично болния пациент. Ла-
текс-аглутинацията се базира на 
способността при определени 
условия алергенът да се свързва 
с неутрални латексови частици. 
Този метод е лесно осъществим, 

СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
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но намира ограничено приложе-
ние поради невъзможността 
голяма част от алергените да 
се свързват с латексовите час-
тици. Методът за определяне 
инхибицията на комплемента 
от атопичните алергени е раз-
работен от Петрунов за оцен-
ка предразположението към 
атопични реакции, при който 
се използва значително по-висо-
ката чувствителност на комп-
лемента към инактивиране, ко-
гато произхожда от атопични 
индивиди. Той дава възможност 
в близо 90% от случаите да се 
разкрие наличието на атопична 
диатеза независимо от клинич-
ното й проявление или латент-
но протичане. От методите за 
доказване на клетъчно-медиира-
ни алергични реакции: бластна 
трансформация на Т-лимфоцити-
те, който е един от най-широ-
ко използваните тестове за до-
казване на алергичните реакции 
от забавен тип, основаващи се 
на наличието на сенсибилизира-
ни лимфоцити. При контакт със 
съответния алерген последни-
те претърпяват бластна тран-
сформация, която може да се 
наблюдава под микроскоп или да 
се докаже чрез радиоизотопна 
техника.

Тестът се използва с успех за 
доказване на бактериална, пле-
сенна, тъканна и други форми 
на алергия. Важно е да се знае, 
че той е удачен и при определя-
не на етиологичните фактори 
при антитялозависимите алер-
гични реакции, предвид афини-
тета на IgE-антителата към 
лимфоцитите и възможността 
да се стимулират към бластна 
трансформация от съответния 
алерген. За тази цел той е изпол-
зван успешно у нас за първи път 
от Петрунов, Константинова и 
Цветанов, а в стоматологията 
от Джемилева и сътрудници. 

Съдържанието на лизозима в 
кръвта обикновено е стабилно. 
Той е вроден защитен фактор и 
неговото ниво у новородените 
е малко по-високо, отколкото у 
възрастните. Стойностите на 
лизозима в серума и слюнката 
при здрави хора и здрава уста са 
представени от Кирчев, Джеми-
лева и Атанасова.  

Прекомерната специализация 
на съвременната медицина чес-

то довежда до подценяване на 
известния факт, че човешкият 
организъм представлява един-
но цяло. Всяка негова част има 
точно определено предназначе-
ние и винаги е свързана с цяло-
то. Патологичните изменения 
не остават ограничени само в 
даден орган или тъкан, а в една 
или друга форма дават отраже-
ние върху цялата система. Това 
изисква при подбирането на ди-
агностичните методи да се на-
сочим към онези от тях, които 
носят най-широка информация 
относно етиологичните фак-
тори и фазовото състояние на 
заболяването. Правилното из-
ползване на тази информация ще 
подпомогне и провеждането на 
комплексна етиопатогенетична 
терапия. 

От тестовете за огнищна 
диагностика задължителни са 
тези за определяне на общата 
реактивност на организма и ло-
калната реактивност в област-
та на полето на смущение.

По-конкретно съобразно със-
тоянието на болния се подбират 
в последователен ред тестове, 
които в определения случай биха 
дали най-достоверни данни, без 
да съществува опасност за бол-
ния. Естествено трябва да се 
съобразят и съществуващите 
условия – апаратура в кабинета 
и др.

Не трябва да се забравя, че 
тестовете дават само конк-
ретни данни, които лекарят 
специалист трябва да прецени 
и обобщи. Те спомагат за доу-
точняване на диагнозата, без да 
се идентифицират с нея. Ако се 
схваща по този начин тяхната 
стойност, стоматологът с ус-
пех може да се ползва от тях. В 
обратен случай, ако се тръгне 
по линия на отчитане на поло-
жителни тестове и вадене на 
зъби, отново би се затворил 
кръгът към екзодонтизма, т. е. 
неоправданото и безрезултат-
но обеззъбяване на болните. 
Стоматологът не е технически 
изпълнител на тестове и зъбо-
лекарски манипулации, а е рав-
ностоен участник в огнищния 
тим. По този начин той може 
да изгради целесъобразен диаг-
ностично-профилактичен план, 
от който да очаква и съответ-
ните резултати.
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Абонамент за списание 
“Медицина и спорт” за 2007 г.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

БРОЙ 4/2006

Четиринадесетият балкански конгрес по спортна 
медицина се проведе от 21 до 24 септември 2006 

г. в курорта Албена. За последен път България е била 
домакин на това най-голямо научно събитие на Балка-
ните в областта на спортната медицина през 1985 
г. В него взеха участие над 250 специалисти в различ-
ни области – спортни лекари, ортопеди, кардиолози, 
лекари по физикална медицина и рехабилитация, ки-
незитерапевти, спортни педагози. Присъстваха над 
80 чужденци, представители не само на балканските 
страни, но и гости от Англия, Франция, Германия, Лит-
ва, ЮАР, Иран и др. 

В 10 заседания и 2 постерни сесии бяха представени 
интересни лекции и научни съобщения с голямо теоре-
тично и практическо значение. Присъстваха изтъкна-
ти лектори от България и редица европейски стра-
ни. Основните тематични направления бяха свързани 
традиционно с медицинските проблеми на високото 
спортно майсторство – спортен травматизъм, кар-
диологични проблеми при спортисти, хранене и биос-
тимулиране, допинг и др. Бяха засегнати и редица ин-
тердисциплинарни проблеми – спортната физиология, 
биохимия, биомеханика, психология. Голям дял в научна-
та програма зае кинезитерапията. 

За първи път бяха засегнати подробно медицинс-
ките проблеми на масовия спорт, включително и при 
хора с различни заболявания.  В рамките на проведения 
вътрешен симпозиум на тема “Заболявания и физическа 
активност” бяха изнесени лекции от изтъкнати наши 
специалисти, като това даде възможност за изяснява-
не на взаимовръзката между двигателната активност 
и редица заболявания с голяма социална значимост – за-
харен диабет, атеросклероза, хипертонична болест, 
остеопороза, затлъстяване, бронхиална астма. 

Конгресът бе организиран от Българското научно 
дружество по спортна медицина и кинезитерапия под 
патронажа на председателя на Държавната агенция за 
младежта и спорта, г-жа Весела Лечева. Изкавам благо-
дарност на членовете на Организационния комитет 
на конгреса: д-р Валентин Матев – зам. председател, 
д-р Мариела Сиракова – секретар, проф. Лъчезар Ди-
митров, доц. д-р Диана Димитрова,  а също така и 
на Научния комитет с председател проф. д-р Мария 
Тотева. 

ХІV балкански конгрес по спортна медицина

Специална благодарност дължим на: 
Ръководството на НСА “В. Левски” и лично на рек-

тора, проф. Лъчезар Димитров, и зам.-ректора по на-
учната работа, проф. Петър Бонов, както и на ДАМС 
в лицето на нейния председател, г-жа Весела Лечева, и 
зам.-председател, проф. Веселин Маргаритов. Също и 
на фармацевтичната компания “Софарма АД” – гене-
рален спонсор в лицето на изпълнителния директор, 
г-н Огнян Донев и лично на директор маркетинг, д-р 
Владимир Косев. 

Доц. д-р Иван Мазнев, д.м.,
председател на Българското научно дружество по 

спортна медицина и кинезитерапия (БНДСМКТ) и пред-
седател на Организационния комитет на XIV балкански 
конгрес по спортна медицина 

Албена, 21-24. IX. 2006 г.
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