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Странични ефекти на допинга
върху сърдечно-съдовата система
Доц. д-р
Катерина Георгиева

Д-р
Слави Делчев

РЕЗЮМЕ
Употребата на допинг е широко разпространена практика не
само сред елитни спортисти, но и сред аматьори. Използват
се вещества от различни групи с цел повишаване постиженията
чрез увеличаване на мускулната маса и сила, повишаване на издръжливостта, редукция на теглото, потискане на напрежението или за маскиране на приема на други вещества при провеждане
на тестове за допинг. Тази употреба е свързана с разнородни
странични ефекти, които зависят от вида, дозата и продължителността на приемания препарат. Дозите, използвани в спорта, са значително по-високи от прилаганите с терапевтична цел
и обичайна практика е приемът на комбинация от няколко препарата, което увеличава риска за здравето на спортиста. Уврежданията на сърцето и кръвоносните съдове са най-често срещани и
най-сериозни. Цел на настоящата публикация е да запознае лекари,
треньори и атлети с различните странични ефекти на приема на
забранените в спорта вещества върху сърдечно-съдовата система. Те включват инфаркт на миокарда, дислипидемия, хипертония, тромбоза, аритмия, сърдечна недостатъчност, внезапна
сърдечна смърт и др.

SUMMARY
Side effects of doping on cardiovascular system
The use of doping is widespread practice among elite athletes and
amateurs. Many types of substances are used to enhance athletic
performance by increasing muscle mass and strength, reducing of
body weight, improving endurance, reducing of anxiety or masking the
use of other drugs during testing. The use of doping is associated with
various adverse effects on health, which depend on specific drug and
dosage, and the duration of intake. The doses used in sports are much
higher than those used for therapeutic purposes and a usual practice is
the abuse of several drugs in combination, leading to higher health risk
for the athlete. The harmful effects on the heart and the blood vessels
are the most frequent and serious. The aim of this paper is to inform
physicians, trainers and athletes about the adverse side effects of the
intake of prohibited substances on the cardiovascular system. They
include myocardial infarction, dyslipidemia, hypertension, thrombosis,
arrhythmias, cardiac failure, sudden cardiac death, etc.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: допинг, спорт, сърдечно-съдови увреждания.
KEY WORDS: doping, sport, cardiovascular adverse effects.

В списъка на WADA (Световна
антидопингова агенция), валиден за 2009 година, са включени
следните категории забранени
субстанции и методи:
1. Вещества, забранени по
всяко време - анаболни средства, хормони и свързани с тях
вещества, бета-2 агонисти,
хормонни антагонисти и модулатори, диуретици и други
маскиращи средства. В категорията постоянно забранени са
и т. нар. „забранени методи” –
кръвен допинг, подобряване на
кислородния пренос, химични и
физични манипулации, както и
генен допинг.
4 
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2. Вещества, забранени по
време на състезание – стимуланти, наркотици, канабиноиди
и глюкокортикостероиди.
3. Вещества, забранени в някои спортове – алкохол и бетаблокери.
Изброените субстанции и
методи се считат за допинг и
са забранени поради две основни
причини: водят до повишаване
на спортните постижения, с което се нарушава принципът на
„fair play”, и наличието на научни
доказателства за реалните или
потенциалните рискове за здравето на спортиста. Последните
са наистина сериозни, имайки

предвид, че спортистите найчесто използват комбинация от
различни препарати във високи
дози за продължителен период
от време.
Страничните ефекти на
допинга върху сърдечно-съдовата система (ССС) са едни от
най-значимите, тъй като увеличават заболеваемостта и
често водят до фатален изход
(Deligiannis et al., 2006). Въпреки
нарастващия брой съобщения
за подобни клинични случаи, все
още е трудно да се прецени реалният риск за ССС, вследствие
на употребата на определено
вещество или метод (фиг.1). По-

Фиг. 1

Допинг вещества, увреждащи
сърдечно-съдовата
система.

Фиг. 2

Патологични механизми на
въздействие на анаболните андрогенни
стероиди върху
сърдечно-съдовата
система.

следиците от подобна злоупотреба може да са както остри
нарушения, завършващи много често с внезапна сърдечна
смърт, така и развитие на хронични увреждания.
ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ,
ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
Анаболни средства. Анаболните андрогенни стероиди
(ААС) са едни от най-често употребяваните както от елитни
спортисти, така и от аматьори забранени вещества. Използват се с цел повишаване на постиженията чрез увеличаване

на мускулната маса и сила и побързо възстановяване при интензивни натоварвания (Sullivan
et al., 1998). Редица съобщения
свързват злоупотребата с ААС
със сериозни увреждания на ССС
– исхемична болест на сърцето
и инфаркт на миокарда, хиперлипидемия, хипертония, тромбоза, аритмия, сърдечна недостатъчност, внезапна сърдечна
смърт и други (Sullivan et al., 1998;
Fineschi et al., 2001; Petersson et
al., 2006). Обсъждат се няколко
предполагаеми модела (фиг. 2),
по които ААС осъществяват
своето увреждащо въздействие
(Melchert and Welder, 1995):

а) Атерогенен модел – чрез
повлияване на липопротеиновия
профил. ААС предизвикват понижение на HDL-холестерола (между 39 и 70%), което е дозозависимо и се наблюдава още в първите
дни след началото на приема им.
Понижението на HDL-холестерола е свързано със стимулиращия
ефект на анаболните стероиди
върху чернодробната трициглеридна липаза, която регулира
серумните липиди. Този ефект
е по-изразен при злоупотреба с
неароматизиращи се ААС, защото самите естрогени потискат
липазната активност (Friedl et
al., 1990). Паралелно се устаноМедицина и Спорт 
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вява увеличение на атерогенния LDL-холестерол, по-изразено
при прием на орални ААС (Glazer,
1991). Андрогените могат да
имат атерогенно действие и
чрез подпомагане на клетъчната адхезия (Kennedy and Lawrens,
1993).
б) Тромбогенен модел – чрез
повлияване на факторите на
кръвосъсирването и тромбоцитите. Високите дози ААС засилват агрегацията на тромбоцитите и повлияват системата
на кръвосъсирване, предизвиквайки нейното активиране чрез
повишено отделяне на тромбин
и плазмин (Ferenchick et al., 1995).
Тези странични ефекти се утежняват в случаи на дехидратация
и катехоламинен стрес, чести
спътници на физическото натоварване.
в) Вазоспазъм – чрез повлияване на съдовата азотен оксид-система. Установено е, че
ААС увреждат артериалната
реактивност и повишават съдовата чувствителност към
норадреналин (Sader et al., 2001).
Най-вероятно случаите на миокарден инфаркт при спортисти, злоупотребяващи с ААС, се
дължат на коронарен спазъм.
г) Директно миокардно увреждане, дължащо се на въздействието на ААС върху
отделния кардиомиоцит и миокарда като цяло. Комбинирането на силова тренировка и
продължителната употреба на
ААС предизвикват увеличаване
на масата на миокарда за сметка на концентрична хипетрофия на лява камера. Този тип
хипертрофия е патологичен, за
разлика от физиологичната хипертрофия вследствие на системно физическо натоварване.
При аутопсии на спортисти,
приемали големи дози ААС, се установяват участъци с изразена
фиброза, некротични огнища и
дезинтегриране на контрактилните елементи (Fineschi et al.,
2001). Патологични изменения се
доказват и на ултраструктурно ниво при експериментални
6 
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модели с животни – промяна на
съотношението между миофибрили/митохондрии, набъбване
на митохондрии, редукция на
кристите и разкъсване на мембраните им (Appel et al., 1983;
Делчев, 2007). Наши изследвания
показват, че тези увреждания се
съпътстват и от намаление на
съотношението анти/про-апоптотични протеини (Bcl2/Bax)
в цитоплазмата, разкриващо
тенденция към понижаване виталитета на кардиомиоцитите и възможност за отключване на апоптоза (т. нар. „тиха”
клетъчна смърт), (Delchev et al.,
2006). Прогресиращата загуба
на кардиомиоцити при достигането на определен праг може да
бъде фатална за съкратителния
потенциал на сърцето поради
липсата на клетъчно заместване в миокарда като постмитотична тъкан.
д) Сърдечна аритмия – на базата на описаните по-горе структурни изменения на миокарда,
електрофизиологичните ефекти на ААС и способността им
да променят електролитните
концентрации на калий, натрий,
калций и фосфати. Вследствие
на това възникват предсърдна
или камерна аритмия, фибрилация или сърдечен арест. Предполага се, че именно на ритъмни и
проводни нарушения се дължат
случаите на внезапна сърдечна
смърт при злоупотребяващи с
ААС, без установена тежка патологична находка при аутопсии
(Fineschi et al., 2001).
Хормони и свързани с тях
вещества. Най-често употребяваните от тази група са хормонът на растежа (hGH), инсулиноподобният растежен фактор 1
(IGF-1) и еритропоетинът (ЕРО).
Сърдечно-съдовата система е
таргетен орган за hGH и IGF-1.
Продължителната
употреба
на hGH предизвиква специфична кардиомиопатия, характеризираща се с хипертрофия на
миокарда, интерстициална фиброза, лимфоцитна инфилтрация и зони на некроза. Често се

развива и бивентрикуларна концентрична хипертрофия и изменения на клапния апарат. Увеличават се ритъмните нарушения
(аритмии) и на тази основа и
смъртността (Colao, 2008).
Опасностите от злоупотребата с еритропоетин са свързани с повишената еритроцитна
маса и повишения хематокрит,
което води до повишен риск
от тромбоза и емболизъм
(Vergouwen et al., 1999). Тук могат да се добавят и повишено
следнатоварване на сърцето
поради засиления вискозитет
на кръвта, липса на адекватна
хипоксия-индуцирана вазодилатация и съответно развитие
на артериална хипертония, водещи до сърдечна дисфункция.
Съобщава се и за фатално понижение на пулсовата честота в
нощните часове.
Бета-2 агонисти. Най-често използвани са кленбутерол и
салбутамол с цел повишаване на
мускулната маса и редукция на
подкожната мастна тъкан. Тъй
като въздействието им е основно върху сърдечните и периферните β-2 адренорецептори,
употребата им води до повишение на сърдечната честота,
преразпределяне на коронарното кръвообращение и повишена потребност на миокарда от
кислород. Предизвикват множество вредни ефекти като
аритмии, исхемия на миокарда,
застойна сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт
(Tomcsanyi et al., 2006). Описани
са случаи на остра интоксикация, проявяващи се с тахикардия,
тремор, главоболие, изпотяване, замайване, мускулна слабост
и безпокойство (Chodorowski
and Sein-Anand, 1997).
Диуретици и други маскиращи вещества. Използват се от
спортистите за бързо редуциране на теглото, постигане на релеф на мускулатурата в културизма или прикриване на следи от
други вещества в урината. Маскиращите средства са химични
съединения, които се използват

с цел прикриване или „маскиране”
на наличието на специфични забранени медикаменти, които се
скринират при допинг анализа.
Маскиращите средства имат
потенциала да разрушават или
прикриват забранени вещества
в урината. Диуретиците могат
да се считат за „маскиращи”
средства, тъй като разреждат
урината, което води до по-ниски нива на забранените вещества, отделяни от организма. Те
могат да предизвикат електролитен дисбаланс (хипокалиемия),
удължаване на QT-интервала,
аритмии, хипотония, мускулни
крампи. Дехидратацията води
до хиповолемия, хиперосмолалитет, нарушава се регулацията
на телесната температура и
допълнително се утежнява работата на сърцето и циркулацията (Morimoto and Itoh, 1998).
Забранени методи. Тук се
включват следните категории:
кръвен допинг, подобряване на
преноса на кислород, химическо
и физическо манипулиране, генен
допинг. Досега данни за вредни
ефекти върху ССС има само за
кръвния допинг. Дължат се на повишената еритроцитна маса,
която може да предизвика тахикардия, увеличено следнатоварване на сърцето, хипертония,
миокарден инфаркт и сърдечна
недостатъчност. Повишен е и
рискът от образуване на тромби (Wagner et al., 2001).
ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ
Стимуланти.
Използват
се заради ефектите им върху
централната нервна система
и повлияването на медиатори
като допамин, норадреналин
и серотонин. Амфетамините
удължават времето до настъпване на изтощение, потискайки
усещането за умора. Злоупотребата с високи дози или продължителният им прием могат да
предизвикат хипертония, тахикардия, ритъмни нарушения,
коронарни инциденти, инсулт,
кома и смърт (George, 2000).

Кокаинът е друг представител на тази група, който няма
доказан ефект върху спортните
постижения, но се използва поради силния му еуфоричен ефект
и потискането на умората. Изявява разнородни фармакологични качествата - директно
като локален анестетик върху
сърцето, блокирайки натриевите и калиевите канали, а също и
индиректно чрез симпатикомиметичен и ваголитичен ефект.
Предизвиква миокардна исхемия,
като увеличава потребността
на миокарда от кислород, а същевременно свива коронарните съдове (Welder and Melchert,
1993). Кокаинът има силен аритмогенен потенциал, дължащ се
на директния му кардиотоксичен ефект и на настъпващия
бърз адренергичен стрес, особено при комбиниране с физическо натоварване. Най-често
настъпва инфаркт на миокарда,
като развитието му не е в зависимост от приетата доза. Описани са случаи на миокардити,
дилатативна кардиомиопатия,
съдови тромбози, мозъчносъдови инциденти (Cregler, 1999).
Ефедринсъдържащите препарати (включително екстази)
повишават енергийните нива,
създават еуфория, подпомагат
загубата на тегло, подобряват
честотата и силата на сърдечните контракции. Имат по-дълготраен ефект от катехоламините. Злоупотребата с тях води
до повишаване на артериалното налягане и сериозни хипертонични кризи в резултат на периферна вазоконстрикция. Често
се стига до коронарен спазъм
с или без тромбоза, миокарден
инфаркт, аритмии и внезапна
сърдечна смърт (Deligiannis et
al., 2006).
Наркотици. Въпреки че нямат ергогенен ефект, наркотиците (морфин, хероин, кодеин и
др.) се употребяват от спортисти, състезаващи се с неизлекувана травма или в контактни
спортове. Основният им токсичен ефект е свързан с потискане на дишането. Употребата

им може да повлияе кръвното
налягане и да доведе до остър
белодробен оток, кома и смърт
(Cregler, 1999).
Канабиноиди. Техни представители (марихуана, хашиш) се
използват за потискане на безпокойството и тревожността
и нямат ергогенен ефект. Въздействието им се допълва от
β–адренергична стимулация и
парасимпатикова блокада. Повишената симпатикова активност, в комбинация с вазоспазъм,
води до тахикардия, намален
ударен обем и повишена нужда
на миокарда от кислород. Последствията са остра исхемия,
с или без аритмия, миокарден
инфаркт, инсулт и внезапна сърдечна смърт (Cregler, 1999).
Глюкокортикостероиди.
Спортистите злоупотребяват с
глюкокортикостероидите заради релаксиращия им ефект върху дихателните пътища и при
по-големи дози за техния обезболяващ ефект. Отворените
дихателни пътища и промененият праг на болката създават
възможности за по-ефективна
тренировка и по-добри спортни
постижения. Продължителната им употреба е свързана със
сериозни и често необратими
странични ефекти. Нарушава
се липидният метаболизъм и се
повишава общият холестерол,
триглицеридите и LDL-холестеролът в резултат на повишените нива на инсулина и засилената мастна продукция на черния
дроб. Артериалната хипертония е един от най-сериозните
странични ефекти. Вероятни
механизми за нейното развитие са повишеното системно
съдово съпротивление, увеличеният екстрацелуларен обем
и повишен миокарден контрактилитет. Дислипидемията и
хипертонията са предразполагащи фактори за увреждане на
коронарните съдове (Sholter and
Armstrong, 2000). Други усложнения са развитие или влошаване
на инфекциозни заболявания,
хипокалиемия, миопатии, склонност към тромбози и др.
Медицина и Спорт 
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ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ
Алкохол. Въпреки че не
притежава ергогенен ефект,
алкохолът се употребява за
потискане на напрежението и
тремора при състезание. Консумацията му във високи дози
повишава симпатиковата активност на сърцето, съответно честотата на съкращение и кръвното налягане,
повишава риска от сърдечна
аритмия, коронарни инциденти и внезапна сърдечна смърт
(Cregler, 1999).
Бета-блокери. Производните на тази група проявяват неврологични ефекти и
се използват за намаляване на
стреса, чувството за напрегнатост и стабилизиране на
двигателната дейност. Това
е от значение при спортове,
изискващи прецизност и точност като стрелба с лък или
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пистолет. Установено е, че
намаляват физическия капацитет в резултат от негативния им ефект върху енергийния метаболизъм. Понижават
сърдечната честота и артериалното кръвно налягане
(Deligiannis et al., 2006).
КОМБИНАЦИИ ОТ ЗАБРАНЕНИ
ВЕЩЕСТВА
В практиката спортистите не само употребяват допингиращи субстанции в дози,
които многократно надвишават прилаганите с терапевтична цел, но често използват
различни комбинации от изброените по-горе вещества.
В резултат на лекарственото
взаимодействие това води
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Допинг контрол в професионалния футбол
Освобождаване за терапевтична употреба
Втора част
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА
ФУТБОЛИСТИ
ВЕРСИЯ ЯНУАРИ 2009 Г.

3. Какво представлява Национална
антидопингова организация
(НАДО)

1. Въведение

Националната
антидопингова
организация (НАДО) представлява
одобрен от държавата орган с пълномощия и отговорност за приемане и реализиране на антидопингови
правила, предоставяне на ОТУ (само
за спортисти на национално ниво),
провеждане на тестове и ръководство на вземането на пробите, контролиране резултатите от тестовете и провеждане на изслушвания
на национално ниво. Ако няма такъв
определен орган от компетентните
обществени власти, ролята на НАДО
се изпълнява от Националния олимпийски комитет (НОК) или от орган, определен от НОК.

През септември 2003 г. Световната антидопингова агенция (САДА)
публикува първия Международен
стандарт за освобождаване за терапевтична употреба с намерението да
премахне както инцидентната, така
и преднамерената форма на допинга
от спорта чрез стандартизиране на
процеса, чрез който играчите прилагат употребата на забранени по друг
начин субстанции за терапевтична
употреба.
Международният стандарт за
ОТУ беше преразгледан по отношение на директните консултации със
заинтересованите лица и в допълнение към свързаните с това коментари при процеса на преразглеждането
на Световния антидопингов кодекс
(Кодекса). В резултат на тези колективни връзки от 1 януари 2009 г. влезе
в сила новата версия на стандарта
(Международен стандарт за ОТУ –
МСОТУ (ISTUE), януари 2009).
2. Какво представлява Световната
антидопингова агенция (САДА)
САДА е международна независима
организация, която е създадена по инициатива на спортното движение и
правителствата през 1999 г. Една от
нейните основни цели е да насърчава
основното право на спортиста да
участва в спорт, свободен от допинг,
и по този начин да рекламира здравето, честността и равенството на
спортиста. Основните цели на САДА
са да хармонизира антидопинговите
правила, правилници и процедури както на национално, така и на международно ниво и да развива и подпомага
антидопинговите организации по
света. В това отношение бяха създадени националните антидопингови
организации, така че във всяка държава да се осъществява антидопингова
програма.
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4. Какво представлява
Освобождаване за
терапевтична употреба (ОТУ)
Като футболен играч и като всеки друг човек може да се разболеете
или да сте в състояние, което се нуждае от лечение с лекарства. Ако субстанцията (субстанциите), които
вземате, е включена в Забранителния
списък, Освобождаването на терапевтична употреба ви разрешава да
използвате това лечение.
5. Какво става, ако не бъде
получено ОТУ
Съгласно изискванията на Световния антидопингов кодекс и процедурата на УЕФА за ОТУ, вие като играч
отговаряте за получаването на ОТУ.
Следователно от първостепенна
важност е да не започвате лечението (забранената субстанция), преди
да сте получили ОТУ.
Непредоставянето и неполучаването на ОТУ може да доведе до случай на
употреба на допинг и до предприемането на дисциплинарни санкции срещу вас.
Вие носите отговорност за наличието на всяко вещество във вашето
тяло. Следователно трябва да сте си-

гурни, че лекарят на отбора е информиран за всяка субстанция, която сте поели, докато не сте били под контрола на
медицинския персонал на клуба.
6. Какви са критериите за
получаване на ОТУ
 Играчът би изпитвал значителни здравословни проблеми, които
той/тя не използва забранената субстанция или метод.
 Терапевтичната употреба на
субстанцията няма значително да повиши представянето на играча.
 Не съществува друга обективна терапевтична възможност на забранената по друг начин субстанция
или метод.
7. Какво предоставя
Освобождаването за
терапевтична употреба
Международният стандарт на
САДА за ОТУ определя, че всички международни федерации и национални
антидопингови организации трябва
да постигнат напредък на място при
създаването на документирани медицински условия за играчи, които изискват ОТУ, и да се занимават с подобни искания чрез подходящ състав от
независими лекари, наречен Комисия
за освобождаване за терапевтична
употреба (Комисия за ОТУ).
Чрез своите комисии за ОТУ международните федерации и националните
антидопингови организации отговарят за предоставянето или отклоняването на тези искания. В някои страни
компетентни да предоставят ОТУ са
националните футболни асоциации.
8. Къде трябва да подам искане
за Освобождаването за
терапевтична употреба? (виж
табл. 1)
9. Трябва ли да подавам молба до
УЕФА, ако вече имам валидно
ОТУ от ФИФА?
Не. УЕФА е приела същите правила

и процедури за предоставяне на ОТУ
както ФИФА, така че има договореност с ФИФА, че ОТУ, които са предоставени от едната от организациите,
автоматично се признава от другата
организация. Не е необходимо да се изпраща нова молба за ОТУ до УЕФА.
10. Трябва ли да подам молба до
УЕФА, ако вече имам валидно ОТУ
от моята НАДО, компетентен
обществен орган или ако такъв
е редът – от моята футболна
асоциация?
Да. НАДО не могат да предоставят ОТУ на играчи, за които е известно, че ще участват в състезания на
УЕФА.
Обаче, в съответствие с взаимно признатия принцип (член 15.4.1 от
Кодекса на САДА) за играчи, които се
преместват в една от тези категории с известие за кратък срок, Комисията за ОТУ на УЕФА взаимно признава
ОТУ, предоставени от националните
антидопингови организации, като га-

рантират, че са изпълнени следните
три условия:
 Съответната НАДО спазва критериите на УЕФА за предоставяне на
ОТУ особено по отношение лечението на астма и
 Оригиналният формуляр за искането, включително цялата медицинска информация, предоставено на
даващия разрешението орган, е предоставена на антидопинговия оран
на УЕФА; и
 Комисията за ОТУ на УЕФА потвърждава, че молбата съответства
на политиката на УЕФА за ОТУ.
11. Трябва ли да подавам искане до
моята НАДО, компетентния
обществен орган или ако такъв
е редът – до моята футболна
асоциация, ако вече притежавам
ОТУ от УЕФА?
Не. ОТУ, което е предоставено от
международна федерация (ФИФА или
УЕФА), е валидно на национално ниво
(във всички страни) и, разбира се, за

всички международни прояви (всички
УЕФА и ФИФА състезания).
Гарантирайки, че УЕФА притежава
цялата информация за контакт, когато
издава ОТУ, тя ще изпрати оригинала
до нас – играча, и по едно поверително
копие до вашата футболна асоциация,
ФИФА, вашата Национална антидопингова организация и САДА.
12. Как мога да подам искане до
УЕФА за ОТУ?
Процесът е много опростен. Трябва до попълните формуляр на УЕФА за
ОТУ като:
 Поискате формуляр от вашия
лекар на отбора или го изтеглите от
уеб страницата на УЕФА – www.uefa.
com (антидопингова секция) или поискате формуляр от Антидопинговия
орган на УЕФА (anti-doping@uefa.ch ).
 Предоставите на вашия лекар
да попълни формуляра и да осигури необходимата съпътстваща документация, лично подпишете формуляра и
го върнете н УЕФА, използвайки факсо-

Аз съм

Молбата за ОТУ се ад- Период
ресира до:

Искането се прави
от:

Национален играч, който участва само в
национални състезания.
Забележка: Това включва и приятелски мачове в чужбина

Моята Национална ан- Целият национален сезон
тидопингова организация
(НАДО) или компетентния обществен орган или
до моята асоциация, ако
това е отговарящият
орган

Мен (състезателя) и
лекаря на моя клуб

Международен състезател, повикан от УЕФА
моята асоциация за участие в националния
отбор за състезания на УЕФА или международни приятелски мачове

Периодът, през който съм ангажиран Мен (играча) и лес моя национален отбор (от присти- каря на националния
гането за предварителна подготовка отбор
преди мача до отпътуването ми след
мача).

Международен състезател, който участва УЕФА
в клубни състезания на УЕФА или който е
част от Пула за тестове на ФИФА (отбори за Шампионската лига на УЕФА)

Продължителността на участието Мен (състезателя) и
на моя отбор в клубните състезания лекаря на моя клуб
на УЕФА. Забележа: когато моят отбор
не участва вече в състезания на УЕФА,
всички нови искания трябва да бъдат
отправяни към моята НАДО.

Международен състезател, повикан от ФИФА ОТУ, предоставено
моята асоциация за участие в състезания от УЕФА, автоматично
на ФИФА (вкл. квалификационни мачове за се признава
Световната купа на ФИФА), или който е
част от Пула на ФИФА за тестване преди
мачове.

Периодът, през който имам задълже- Мен (играча) и ления към моя национален отбор (от каря на националния
пристигането за предварителна под- отбор
готовка преди мача до отпътуването ми след мача).

Състезател от Международния регистри- ФИФА
ран пул на ФИФА за тестване (контузени
и отстранени играчи)

Периодът, през който съм включен в Мен (играча) и леРегистрирания пул за тестване
каря на националния
отбор

Не трябва да подавате искане за ОТУ до повече от една организация по едно и също време. Вашата молба трябва да бъде
отправена до институцията, която отговаря на вашето положение като състезател, на базата на критериите от горната
таблица. Не трябва да изпращате молбата до САДА.
Табл. 1
Медицина и Спорт
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вия номер за конфиденциална информация + 41 22 990 31 31.
13. Полезни съвети за приготвянето
на молба за ОТУ
 Попълнете формуляра на машина или с печатни букви. Ако формулярът не е четлив, той се счита за непълен и ще бъде върнат на молителя.
 Когато изпращате формуляра по факс, проверете дали молбата
за ОТУ е правилно попълнена и дали
сте включили цялата необходима информация. Запазете информацията
относно времето на изпращането,
както и отчета от предаването или
приемането на формуляра по факса.
Моля внимателно да прочетете Забележка 1 на стр. 4 от молбата за
ОТУ относно списъка на необходимата
документация/информация. По отношение на лечение на астма направете
справка с минималните изисквания на
УЕФА за астма.
 Забележка: Ако горните изисквания не са изцяло изпълнени при първоначалното предоставяне на формуляра, предоставянето на ОТУ ще се
забави и следователно ще се забави и
стартирането на лечението.
14. Защо трябва да представя молба за ОТУ най-малко 21 дни преди
началото на състезанието?
Този уведомителен период от 21
дни е определен в Международния
стандарт на САДА за Освобождаване
за терапевтична употреба. Ограничителното време беше определено с
оглед предоставянето на достатъчно време на антидопинговата организация да обработи и проучи всички
ОТУ преди началото на състезанието
или събитието и да гарантира, че тя
притежава всички ОТУ за спортисти,
които се състезават в тяхната проява. Все пак могат да се правят изключения от това правило според обясненията от следващите два въпроса.
15. Какво ще се случи, ако се нуждая
от спешно лечение преди определената дата?
Като правило молби за ОТУ трябва да представят при спешни случаи
за възпалителни заболявания, така
че вие не трябва да се състезавате
непосредствено след прилагането на
забранена субстанция или метод.
Краткотрайното използване на
12 
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забранена субстанция или метод за ускоряване възстановяването на спортиста от възпалително заболяване
така, че той/тя да може да участва
на определената дата, не е основание
за предоставяне на ОТУ.
16. Какво ще се случи, ако трябва да
претърпя спешно лечение и нямам достатъчно време да представя ОТУ предварително?
Трябва да представите молба за
ОТУ във възможно най-кратък срок
при всеки случай, като обясните защо
не сте имали време да представите
молба преди лечението и да предоставите всички необходими медицински доказателства, които показват,
че здравето ви сериозно ще бъде увредено, ако приемането на забранената
субстанция или метод са били спрени
по време на лечението. Ако молбата е
приета, то ще ви бъде издадено одобряване със задна дата.
17. Какво ще се случи, ако ми е предоставено ОТУ?
ОТУ се предоставят за определено лечение и за определена дозировка.
Те се предоставят също за определен
период от време и за определен срок.
Следователно вие трябва да спазвате всички условия, които са посочени
в сертификата за ОТУ.
Когато имате предоставено ОТУ
от УЕФА, ФИФА, нашата НАДО или
ако това е редът – от вашата футболна асоциация, съответната организация ще информира САДА, която
тогава ще има възможност да преразгледа това решение. Ако решението
не съответства на Международния
стандарт за ОТУ, то САДА може да
го преразгледа и да отмени вашето
ОТУ.
18. Какво трябва да направя, ако съм
уведомен за допингов контрол,
докато употребявам забранена
субстанция съгласно предоставено ОТУ?
Когато попълвате формуляра за
допингов контрол (D3. Декларация за
лечение), проверете дали сте обявили
субстанцията или лечението, което
използвате, и обяснете, че имате предоставено ОТУ. Ако имате в себе си
копие от ОТУ, то е препоръчително,
но не задължително, да го покажете
на служителя за допингов контрол.

19. Какво ще се случи, ако забранената субстанция бъде открита по
време на анализа?
Когато институцията за допингов
контрол получи доклада от лабораторията, първоначалната проверка се
извършва, за да се провери дали ОТУ
е все още действащо и дали резултатите от анализа съответстват на
предоставеното ОТУ (естество на
субстанцията, начин на лечение, дозировка, времеви граници за приемането и др.). Ако проверката покаже задоволителни резултати, резултатът
от вашия тест ще бъде записан като
отрицателен.
20. Ще остане ли информацията от
моето ОТУ поверителна?
Цялата информация, която се съдържа във вашата молба за ОТУ, ще
бъде запазена поверителна по отношение на медицинските данни. От
персонала на антидопинговата организация и всички членове на Комисията за ОТУ се изисква да подпишат споразумение за поверителност и ако те
се нуждаят от съвет от други научни
експерти по определен случай, то при
движението на вашата молба извън
Комисията за ОТУ името ви няма да
бъде използвано.
21. Какво мога да направя, ако САДА
промени първоначалното решение да ми бъде предоставено
ОТУ?
Вие или организацията, която ви
предоставя ОТУ, може да обжалва
пред Арбитражния съд за спорта (АСС)
окончателното решение. Крайният
срок за обжалване пред АСС е определен в правилника на антидопинговата
организация, която ви е предоставила
ОТУ. Ако в него няма такава клауза, се
прилагат процедурните правила на
Кодекса на АСС за арбитраж, свързан
със спорта, по-точно Правило 49, което предвижда ограничение във времето от 21 дни след получаването на
решението, което се обжалва.
22. Какво мога да направя, ако моето ОТУ е отхвърлено от УЕФА?
Ако УЕФА отхвърли вашата молба
за ОТУ, можете да отправите искане
до Комисията за ОТУ на САДА (факс
номер: + 1 514 904 4456) в срок от 21
дни от уведомлението за решението

за това решението да бъде преразгледано за ваша сметка. Вие трябва да
осигурите цялата информация, предадена при първото предаване (цялото
досие), както и първоначалното решение. Освен това може да е необходимо да предоставите допълнителна
медицинска информация, ако такава
бъде изискана от Комисията за ОТУ на
САДА. Процедурата по обжалването
не отменя първото решение, така че
нямате право да използвате субстанцията, за която предстои решение на
САДА. Ако САДА поддържа решението на УЕФА да не се предостави ОТУ,
вие можете да обжалвате решението пред АСС за окончателно решение.
Ако САДА отмени първоначалното
решение на УЕФА и предостави ОТУ,
тогава УЕФА също има възможност
да обжалва пред АСС за окончателно
решение.
23. Какво мога да направя, ако ОТУ е
отказано от моята национална
антидопингова организация?
Ако вашата национална антидопингова организация отхвърли вашата
молба за ОТУ, можете да обжалвате
пред независим орган за преразглеждане във вашата страна. Подробностите за такъв орган и времевите граници за обжалване можете да намерите
в правилата на вашата национална
антидопингова организация. Ако преразглеждащият орган ви предостави
ОТУ, то САДА може да обжалва това
решение пред АСС.
24. Какви основни промени включва ревизираният Международен
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стандарт за ОТУ?
Ревизираният
Международен
стандарт за ОТУ премахва концепцията за Съкратеното ОТУ.
Астма (инхалиране на бета-2 агонисти и инхалиране на глюкокортикостероиди)
Футболисти, които се нуждаят
от инхалиране на бета-2 агонисти
(салбутамол, салметерол, тербуталин и формотерол) за астма, трябва да имат одобрено стандартно
ОТУ за астма преди използването на
субстанцията. Използването на глюкокортикостероиди като част от
същото лечение трябва да бъде посочено в същия формуляр за ОТУ и също
по време на допингови контроли (във
формуляра за допингов контрол D3 Декларация за лечение).
Неинхалирани, несистемни глюкокортикостероиди (ГКС)
При случаи на неинхалирани, несистемни ГКС (вътрешно ставно,
периартикуларно, около сухожилия,
еридурално, интрадермално) играчът трябва да предостави декларация за използване при преминаване през допингов контрол, който
включва диагнозата, взетото вещество и информация за контакт с
медицинския лекар, който ръководи
лечението. УЕФА има право по своя
преценка да изиска повече информация, отколкото тази минимална декларация.
При локална употреба на ГКС
(местно: при заболявания на ушите,
устната кухина, дерматологични заболявания (включително йонофореза/

фонофореза), на венците, носната кухина, очите и перианални), не се изисква ОТУ или декларация.
25. Моето съкратено ОТУ валидно
ли е още?
То остава в сила след 1 януари 2009
г. до една от следните най-ранни
дати:
 Датата, на която то е отменено от компетентната Комисия за
ОТУ след преразглеждане в съответствие с Международния стандарт за
ОТУ 2005.
 Датата на неговото изтичане,
посочена в ОТУ.
 31 декември 2009 г. (това е найкъсната дата).
26. Къде мога да намеря повече информация относно Правилника
на УЕФА за допинг, Списъка на
забранените субстанции и Освобождаване за терапевтична употреба?
Можете да разпечатате формуляри за ОТУ, ОТУ – въпроси и отговори,
и действащия Правилник на УЕФА,
Списъка на забранените субстанции и
Въпроси и отговори за Списъка на забранените субстанции от уеб страницата на УЕФА в интернет: www.uefa.
com (секция антидопинг).
Можете да намерите полезна информация също така и на уеб страницата на САДА в интернет: www.
wada-ama.org.
Можете да се свържете също и с
вашата национална антидопингова
организация.

Абонамент за списание
“Медицина и спорт” за 2010 г.
Годишен абонамент за 4 броя – 24 лева
Моля потвърдете при желание до 20. I. 2010 г.
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Ç

на тел. 0888 453049 или тел./факс 02/93 00 733.
Сумата трябва да бъде преведена по сметка
IBAN: BG62 FINV 9150 10BG N07A GI,
банков код (BIC) FINVBGSF при Първа инвестиционна
банка – клон Витоша, или платена в брой
на адреса на редакцията.
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Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

Георги Драганов

Анна Божкова, доктор

Приложение нa хранителни
добавки, съдържащи протеини и
аминокиселини, в комплексната
подготовка на футболисти

РЕЗЮМЕ
Цел на настоящoто проучване е да анализира приложението на
видовете хранителни добавки, съдържащи протеини и аминокиселини, в комплексната подготовка на футболисти на базата
на литературен обзор. Извършен е анализ на претенциите на
производители, безопасността от прилагането на високи дози,
възможни взаимодействия с лекарствени продукти, храни и хранителни добавки, базиран на оценка на информацията от етикетите на 316 продукта на различни производители от България и
други страни, членки на ЕС, както и на производители от САЩ.
Заключение. Настоящoто проучване потвърждава, че употребата на хранителни добавки, съдържащи протеини и аминокиселини,
може да бъде от полза в комплексната подготовка на футболисти само след оценка на индивидуалните нужди. Суплементацията с отделни аминокиселини може да бъде полезна в комплексната
подготовка на футболисти, но съществува здравен риск, когато
употребата на такива добавки е неправилна и неконтролирана.
Прилагането на хранителни добавки трябва да бъде съобразено с
дневния хранителен прием на аминокиселини, особено незаменими
аминокиселини. Необходимо е спортните лекари, фармацевтите
и други медицински специалисти, както и футболистите да получават актуална информация за допустимите здравни претенции,
токсичността и допинг статуса на хранителните добавки.

SUMMARY
Application of food supplements, containing proteins and amino acids
in the complex preparation of football players
The aim of the present study is to analyze the application of food supplements
containing proteins and amino acids, in the complex preparation of football
(soccer) players. In addition, the analysis of claims by producers of food
supplements, the safety when high doses are administered, possible interactions
with drugs, foods and supplements, based on the label information of 316
products of different producers from Bulgaria, other members of European
Community and also USA producers. Finally, the optimum conditions for
the administration of food supplements and rational combinations with other
ingredients aiming to enhance the effect were also investigated.
Conclusion: The present research confirms that the use of food supplements
may be beneficial in the food supplementation of football players only after
estimation of individual needs. Supplementation of individual amino acids may
be of benefit for in complex preparation of football players but there is a health
risk when the use of such supplements is not controlled or correct. The
application of food supplements must be in accordance with the daily intake
of amino acids, especially essential amino acids obtained by food. It is very
necessary that sport doctors, pharmacists, other health care professionals
and football players obtain an up-to-date information for permissible claims,
toxicities and the doping status of food supplements.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хранителни добавки, протеини, аминокиселини, футбол.
KEY WORDS: food supplements, proteins, amino acids, football (soccer).

Въведeние
Хранитените добавки, съдържащи протеини и аминокиселини,
са най-популярни сред спортистите, независимо от вида на спорта,
степента им на тренираност или
периода на подготовка. Широката
им употреба се обуславя от многобройните им разнообразни фармакологични свойства. Независимо от
това несъществува единно становище за ползата и необходимостта
от приложението на тези хранителни добавки от състезателите
по футбол.
Цел на настоящото проучване е
да анализира приложението на хранителни добавки, съдържащи протеини и аминокиселини, в комплекс14 
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ната подготовка на футболисти,
възможните рискове при неправилната им употреба, оптималните
условия на прием, както и претенциите на производители на такива
добавки.
Материали и методи
За целите на настоящoто проучване са обхвнати 316 хранителни
добавки, съдържащи протеини и
аминокиселини, на различни производители от България и други страни,
членки на ЕС, както и на производители от САЩ с цел етикетбазирана
оценка на здравните претенции на
производителите, количеството
на активните съставки и комбинации между тях, препоръчителните

еднократни и дневни дози и предупреждения за взаимодействия и нежелани реакции. Използвана е база
данни Science Direct, PubMed, Dietary
Supplements database към US National
Institutes of Health Office of Dietary
Supplements.
Резултати – дискусия
Протеинови продукти
На база произход протеините
могат да бъдат класифицирани по
следния начин:
1. Суроватъчен протеин
Суроватъчният протеин съставлява до 20% от протеина, който
се съдържа в кравето мляко. Усвоява
се бързо, бързо доставя аминокиселини на мускулите. Съдържа висока
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концентрация на незаменими аминокиселини и аминокиселини с разклонена верига (BCAAs).
1.1. Суроватъчен концентрат.
1.2. Суроватъчен протеин – изолат, получен чрез йонно-обменен
процес.
1.3. Суроватъчни протеини – изолати (микро/нанофилтрация).
1.4. Хидролизиран суроватъчен
протеин.
2. Казеин (млечен протеин)
“Бавен” протеин. Богат на Lглутамин. Съдържа пептиди като
Casomorphine, Gliadorphin.
Прием – между основните хранения и/или вечер. След тренировка
може да се приема смес от суроватъчен протеин и казеин.
3. Яйчен протеин
4. Протеинови концентрати
от месни източници (говежди протеин и др.)
5. Соев протеин
- притежава висока биологична стойност;
- спомага за намаляване на високите нива на холестерола;
- съдържа genistein, daidzein и
др. изофлавони, фитохимикали – фитоестрогени с действие, подобно
на естрогените, но не са стероиди.
Критерий при избора на протеинов продукт трябва да бъде и
високият дял на незаменими аминокиселини, особено аминокиселини
с разклонена верига BCAAs, в частност L-Lysine, както и на заменимите аминокиселини L- Arginine и
L-Glutamine.
Понастоящем дневните белтъчни нужди (RDA/AI 0.8 g/kg) се
задават за неспортуващи хора на
базата на количеството аминокиселини, необратимо загубени през
определения ден. Различни организации определят необходими нива на
протеинов прием при населението.
Въпросът доколко футболистите
имат завишени нужди от протеин в сравнение с неспортуващите
хора остава без еднозначен отговор. Проучвания показват като оптимален за футболисти приемът
от 1.4-1.7 g/kg протеин на ден. Известен брой проучвания доказват
полза от завишен белтъчен прием
при атлетите, практикуващи скоростно-силови спортове. Същевременно не е отдиференцирано дали
ползите се дължат на употребата
на определен вид протеин, отделни
негови компоненти, аминокиселин-
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ния му състав или определено съотноошение на аминокиселините.
Протеиновите нужди при футболистите могат да бъдат задоволени
с балансиран хранителен режим, в
съответствие с интензивността
на натоварването в тренировъчния процес. Няма категорични данни, доказващи необходимостта от
суплементация с протеинови продукти при футболисти, но протеиносъдържащи хранителни добавки
биха били от полза при засилен катаболизъм и в период на рековалесценции [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Аминокиселини
Хранителните добавки, съдържащи аминокиселини, могат да бъдат:
- хранителни добавки, съдържащи комбинирани аминокиселини
– хидролизирани протеини;
- хранителни добавки, съдържащи самостоятелно аминокиселина;
- хранителни добавки, съдържащи една или повече аминокиселини в комбинация с други биологичноактивни вещества, например
растителни екстракти витамини,
минерали.
Приоритетно в хранителни се
включват незаменимите аминокиселини L-Methionine, L-Treonine,
L-Tryptophan, L-Leucine, L-Isoleucine,
L-Lysine, L-Phenylalanine и L-Valine.
Избор: протеин или аминокиселини? Ефектът след приложението
на аминокиселини настъпва по-бързо, но е по-краткотраен. Самостоятелното приложение на дадена аминокиселина позволява селективно
да бъде постигнат нейният ефект.
Същевременно при прилагане на високи дози от дадена аминокиселина
съществува повишен риск от възникване на нежелани реакции.
Аминокиселини с разклонена верига (Branched Chain Amino Acids –
BCAAs)
Аминокиселините с разклонена
верига (BCAAs) включват L-Leucine,
L-Isoleucine, L-Valine. Основни ефекти на BCAAs [7,8, 9, 10]:
- BCAAs са ангажирани основно в
мускулния метаболизъм – стимулират протеиновия синтез в мускулите;
- способстват за мускулния
растеж;
- увеличават енергията;
- намаляват мускулната болезненост след тренировка;
- намаляват високите нива на

кортизола.
Прием: Оптималното съотношение L-Leucine към L-Isoleucine + LValine е 2 към 1. BCAAs не бива да се
приемат едновременно с други АК и
протеинови продукти.
L-Glutamine
L-Glutamine е неесенциална аминокиселина с основни ефекти [11, 12,
13, 14, 15]:
- ефект върху имунната система. Ускорява заздравяването на
рани. Футболисти в периоди на мускулен свръхстрес могат да страдат
от снижен имунитет и забавено
възстановяване вследствие изтощаване на глутаминовите депа в
мускулите;
- ускорява мускулния растеж;
- намалява катаболизма в мускулната тъкан;
- намалява мускулната умора;
- увеличава количеството изгорени калории от мазнините по
време на тренировка. Изследвания
върху животни предполагат апетитопотискащ ефект на L-Glutamine.
Препоръчаният прием варира в
широки граници – от 4 gr до 40 gr
дневно обичайно 0,2 gr на kg телесна маса.
L-Tyrosine
L-Tyrosine е заменима аминокиселина, която се биосинтезира от незаменимата киселина L-Phenylalanine
или се доставя с храната. L-Tyrosine
е прекурсор в биосинтеза нa катехоламините допамин, норадреналин
адреналин, пигмента меланин.
Проучвания доказват ползата
от суплементация с L-Tyrosine при
състояния на стрес, умора, сънна
депривация, а също така за подобряване на умствената и физическата
работоспособност [16, 17, 18, 19].
Прием – сутрин и/или преди
тренировка, на гладно, като дозата
варира от 50 mg до 2000 mg дневно.
Комбинира се с Vit. C, Vit. B6,
Green Tea extr.
L-Tryptophan
и
5-Hydroxy-LTryptophan (5-HTP)
L-Tryptophan е есенциална аминокиселина, прекурсор в биосинтеза на 5-hydroxytryptophan, serotonin,
melatonin и niacin. Основни претенции на производителите на
хранителни добавки, съдържащи LTryptophan, са:
- подобрява качеството на
съня, ускорява възстановяването,
спомага адаптацията след смяна на

часовия пояс (Jet lag);
- подобрява психическия статус, повишава настроението;
- намалява апетита, особено
влечението към сладко.
След 1989 г. вследствие на епидемия в САЩ от случаи на eosinophiliamyalgia syndrome (EMS), причинени
от замърсявне в производствения
процес, L-Tryptophan е заменен с
5-HTP в хранителните добавки [20,
21, 22, 23,24].
Хранителни добавки, съдържащи
L-Tryptophan, се приемат на гладно,
като дневните дози варират от 50
mg до 300 mg. Дневният прием на
5-HTP е в по-ниски дози, в порядъка на
50 mg – 100 mg. L-Tryptophan и 5-HTP
имат значими взаимодействия с
лекарствени продукти като антидепресанти, триптани, Tramadol и
Carbidopa.
β-Alanine
Единствената бета-аминокиселина, която се среща в естествен вид в организма. Неесенциална
аминокиселина. Не се използва за
изграждането на протеини и ензими.
Допълнителен прием на β-Alanine
води до [25, 26, 27, 28, 29]:
- повишаване на концентрацията на карнозин в мускулите;
- редуциране на умората;
- увеличаване на общото количество извършена работа;
- увеличаване на аеробната и
анаеробната издържливост;
Дозиране: Обичайната дозировка е 2 gr до 6 gr дневно, разделени
на два приема, преди и след тренировка.
Прием на дози над 10 mg на kg
телесна маса е възможно да предизвика парестезии при някои спортисти.
Прекурсори на азотния оксид
(донатори на азотен оксид, азотни
бустери, аргининови комплекси)
L-Arginine и производни:
- L-Arginine hydrochloride, LArginine malate, Di-L-Arginine malate
и Tri- L-Arginine malate, L-Arginine alfaketoglutarat, L-Arginine aspartate.
L-Citrulline и производни:
- L-Citrulline hydrochloride, LCitrulline alfa-ketoglutarate, L-Citrulline
malate.
L-Ornitine и производни:
- L-Ornithine alpha-ketoglutarate,
L-Ornitine malate.
Механизъм на действие на прекурсорите на азотен оксид (NO) [30,

31, 32, 33, 34, 35]:
прекусор => производство на инсулин => производство на азотен оксид => разширяване на кръвоносните съдове => по-голямо количество
нутриенти, достигащи мускулите.
Основни претенции на производителите на хранителни добавки,
съдържащи L-Arginine, са[36, 37, 38]:
- подобрява снадбяването на
мускулите с кислород, хранителни
вещества, анаболни агенти;
- засилва имунната система;
- увеличава производството
на растежен хормон;
- притежава половостимулиращ ефект;
- комбинацията L-Arginine – LOrnitine – L-Lysine е прокламирана
като стимулираща отделянето на
растежен хормон, но няма достатъчно данни от проучвания, доказващи значимо повишаване нивата
на соматотропин след прилагане на
хранителни добавки, съдържащи LArginine – L-Ornitine – L-Lysine в ниски
дози.
Прием на високи дози L-Arginine
е възможно да повиши риска от
смърт при сърдечно-съдови заболявания. Взаимодейства с лекарствени продукти, повлияващи сърдечносъдовата система.
Може да доведе до загрубяване
на кожата след продължителна употреба във високи дози.
Комбинира се с антиоксиданти,
креатин, свободни аминокиселини,
растителни екстракти и др.
Препоръки:
При избора на хранителни добавки при футболисти ръководни критерии трябва да бъдат:
 Хранителните добавки да
не съдържат вещества, включени
в актуалния Списък на забранените
вещества към Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция (WADA). Действащото законодателство в РБългария
допуска влагането в хранителни добавки на някои съставки, които позитивират допинг тест, например
Octopamine, Dehydroepiandrosterone
(DHEA).
 Гарантирано GMP качество.
Недопускане на замърсявания със забранени съставки. Производителите
на хранителни добавки, предназначени за употреба в спорта, трябва
ясно да означават наличието/липсата на допинг съставки.
 Опаковката трябва да съдържа информация за клинично значи-

мите взаимодействия и нежелани
реакции.
 Претенции, подкрепени от
клинични проучвания.
 Суплементацията трябва да
бъде съобразена с вида, количеството и аминокиселинния състав на
протеина, приет с храната [39].
Изводи
Настоящото проучване потвърждава, че употребата на хранителни добавки, съдържащи протеини и аминокиселини, може да
бъде от полза в комплексната подготовка на футболисти само след
оценка на индивидуалните нужди.
Суплементацията с отделни аминокиселини може да бъде полезна в
комплексната подготовка на футболисти, но съществува здравен
риск, когато употребата на такива добавки е неправилна и неконтролирана. Дозата за еднократен
и дневен прием не бива да се надвишава с изключение на случаите,
когато има изрично предписание
от лекаря. Извличането на максимална полза от суплементацията
изисква оптималните условията за
прием да бъдат спазвани. Прилагането на хранителни добавки трябва да бъде съобразено с дневния
хранителен прием на аминокиселини, особено незаменими аминокиселини. Необходимо е спортните
лекари, фармацевтите и други
медицински специалисти, както и
футболистите да получават актуална информация за допустимите
здравни претенции, токсичността и допинг статуса на хранителните добавки. Футболистите
трябва да предупреждават клубния лекар, в случай че употребяват
хранителни добавки.
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Футбол и хранене
Шеста част
Дойде ред и на последната част
от цикъла статии, касаещи
основните послания на Международната консенсус конференция на FIFA F-MARC (MEDICAL
ASSESSMENT and RESEARCH
CENTRE), проведена през септември 2005 г. в централата на
ФИФА в Цюрих. Тя касае хранително-диетичния режим на
непрофеионалните състезатели
и реферите.
Бележка на редактора
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА
АМАТЬОРИТЕ
По-голямата част от футболистите по целия свят са аматьори, които
се състезават заради удоволствието
от играта. Тяхната цел може да бъде
просто отдих или подобряване на
техните качества с цел издигане на
равнището им на игра. Възрастовият
диапазон обхваща от най-младите до
по-възрастните играчи, които като
ветерани продължават да се състезават поради обичта към играта.
ТРЕНИРОВЪЧНИ СЕСИИ
Съществуват най-различни тренировъчни програми за аматьорските
отбори. Някои отбори могат само да
се събират за срещите, докато другите могат да тренират един или повече пъти седмично. Тренировъчните
сесии обикновено са следобед (за младежите) или вечерта (за възрастните). Въпреки че може да се акцентира
и върху физическата форма, повечето
тренировки са посветени на тактиката и техниката.
Интензивността и обемът на
тренировките са значително по-малки от тези при играчите на по-високо
и по-конкурентно равнище. Присъствието на тренировките също варира
в значителна степен.
СЪСТЕЗАТЕЛНИ СЕСИИ
Количеството срещи за една седмица, месец или година също много се
различава. Възрастните аматьори е
по-вероятно да се състезават веднъж
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седмично, но могат да играят и повече, обикновено с по-малка продължителност, срещи през почивните дни
във формата на турнири. Младежките отбори обикновено имат една
среща седмично, но дългите пътувания могат да включват две или повече
срещи наведнъж, за да се спестят време и пари. Младите играчи могат да
се състезават в различни отбори и да
натрупат значително количество изиграни през годината срещи. Има данни
за млади играчи, които са изиграли 100
или повече срещи годишно.
Срещите се играят при по-бавно
темпо, отколкото при професионалистите, като не се бяга толкова
много. Въпреки това, тези срещи са
от значение за играчите и отборите,
което означава, че състезателите все
пак могат да извлекат полза от спазването на рационалните принципи на
спортното хранене.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И
ХРАНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ
Повечето от проучванията в областта на футбола са предназначени
за професионалистите. Комбинацията от въглехидрати, мазнини и протеини си остава същата, независимо
от равнището на игра. Това, което е
различно, е количеството консумирана храна. Аматьорите, които се опитат да консумират същото количество храна като професионалистите,
вероятно ще наддадат като тегло.
Непрофесионалните играчи могат да
избират храна от менюто на професионалните, но може да не е необходимо да поглъщат същото количество
храна.
Аматьорските лиги понякога адаптират правилата на футболната игра
към своите собствени условия. Основните промени обикновено включват
неограничен брой смени на играчи по
време на срещата. Това означава, че
някои играчи няма да играят цялата
среща и вероятно няма да изпитат
такава загуба на гликоген както по
време на срещите на по-високо равнище. Ето защо може би не е необходимо да се консумира количеството
въглехидрати, необходимо на играчи-

те, които са изразходвали определен
обем гликоген. Но това не означава, че
играчите могат да игнорират рационалните диетични принципи.
По време на аматьорските срещи
всеки играч повечето пъти сам отговаря за обезводняването си поради
липсата на по-организирана програма.
Всички играчи трябва да се подготвят
за тренировките и срещите, като
носят собствени течности и бутилки. Правилната хигиена предполага,
че всеки играч трябва да разполага със
собствена бутилка и да не я споделя
със съотборниците си.
Количеството футболни и допълнителни тренировки са значително
по-малко, отколкото при професионалните отбори. Аматьорите трябва внимателно да следят своето
тегло и консумацията на храна, за да
минимизират промените в своето
тегло. По-възрастните аматьори,
които са играли на много високо равнище, могат да спазват диетата си
като професионалисти и да се хранят
много повече от необходимото, което може да доведе до увеличаване на
телесната мазнина и до напълняване.
Продължителността на сезона
при аматьорите е по-малка отколкото при професионалистите. По време
на паузите между сезоните аматьорите трябва да намалят консумацията
на храна, тъй като тогава се наблюдава по-малък разход на енергия в резултат на намалените тренировки или
липсата на такива.
Някои непрофесионални играчи са
мотивирани да практикуват футбол
поради социалния аспект на отборните спортове. Въпреки всичко това
може да бъде изразено във вид на интензивна консумация на алкохол след
срещи или тренировки. Независимо
от равнището на игра злоупотребата с алкохол влошава резултатите и
здравето и може да породи социални
проблеми.
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА
ИГРАЧИТЕ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ
Женският футбол сега е по-популярен, отколкото когато и да било, като
прогнозите са, че към 2010 г. ще има

повече футболисти жени, отколкото
мъже. Оценките за коефициента на
работа и потребността от енергия
показват, че по-принцип жените изминават по-малки разстояния от мъжете по време на тренировки и срещи,
но сравнителната интензивност на
упражненията по време на играта е
приблизително същата при максимално поглъщане на кислород от 70%.
Извършени са няколко проучвания
на навиците на хранене при състезателките по футбол, но информацията, с която разполагаме, подсказа, че
техните хранителни навици и диети
не се различават съществено от останалите спортистки.
ОБЩИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС
ЗДРАВЕТО
Футболистките трябва да консумират достатъчно храна, за да осигурят приток на енергия, който:

осигурява достатъчно енергия за целите на тренировките и състезанията;

покрива енергийните потребности на други ежедневни дейности;

позволява на състезателките да поддържат размери и състав на
тялото, които да съответстват на
техните цели по отношение на здравето и физическата форма.
Някои състезателки не спазват
тези условия и ограничават консумацията на храна, за да поддържат желаното тегло за сметка на здравето и
представянето.
ЗАГУБА НА ТЕЛЕСНИ МАЗНИНИ
Върху много жени се оказва невероятен натиск да поддържат нереалистично тегло и равнище на телесните мазнини. Това може да изложи на
риск както спортните резултати в
краткосрочен план, така и здравето
в дългосрочен план и да създаде реална
предпоставка за увреждане на репродуктивната и костната система. Ако
някоя състезателка има нередовна
менструация, това трябва да послужи
като възможен предупредителен сигнал и следва да се потърси професионална помощ.
Ако трябва да се намалят телесните мазнини, това да бъде направено
разумно. Намаляването на телесните
мазнини изисква отрицателен баланс
на енергията – разходът на енергия
трябва значително да превишава притока на енергия (особено консумацията на протеини и въглехидрати). Това

ЖЕЛЯЗО
Дефицитът на желязо води до умора и спад в представянето. Жените
са изправени частично пред риск заради нуждата от повече желязо при
загубите на кръв от менструацията и по-ниския прием на храна. Консумирането на богати на желязо храни може да намали този риск.
БОГАТА НА ЖЕЛЯЗО ДИЕТА
Консумиране на умерени количества червено месо (лесно усвоимо желязо)
3-5 пъти седмично.
Подбирането на зърнени продукти с допълнително количество желязо,
каквито са зърнените закуски.
Комбиниране на вегетариански продукти, съдържащи желязо (например
зелен фасул, зърнени храни, яйца, други видове зелени на цвят зеленчуци)
заедно с хранителни фактори, които подобряват усвояването на желязо.
Това включва витамин C и вещества, които се съдържат в месото/рибата. Примери за добро комбиниране са включването на плодове или плодов сок към зърнената закуска или храненето със задушено месо с боб.
СТРАТЕГИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ
Поставете си реалистични цели – това се постига за известен период
от време, а не за една седмица.
Намалете порциите на ястията, вместо да изключвате цели групи такива от менюто.
Разчитайте на добре подбрани закуски между основните хранения, за да
отговорите нуждите за енергия по време на тренировки. Запазете част
от обяда или закуската за по-нататъшно ползване, вместо да ядете
допълнителни порции храна.
Поддържайте консумацията на въглехидрати, за да запазите нивото на
запаси от енергия, нужна за тренировките.
Избирайте нискомаслени храни и ограничете добавянето на мазнини при
приготвяне на храната.
Ограничете употребата на алкохол или въобще спрете да го пиете –
той не е важна част от диетата.
Направете менюто си по-засищащо с включването на повече салати и
зеленчуци, избирайки храни, богати на фибри, и с избирането на богати
на въглехидрати храни.

повишава умората от тренировките
и ежедневния живот, намалява равнището на енергия и по този начин ограничава загубата на тегло.
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА
МЛАДИТЕ ИГРАЧИ
Футболът се радва на мнoго млади спортисти от целия свят, като им
предлага подобряване на физиката,
развиване на различни качества и отборна среда, без рисковете, свързани
с контактните спортове. Момичетата и момчетата могат да започнат
да играят от ранна възраст, често с

променени правила, размери на игрището и различна продължителност.
Футболът продължава да бъде популярен спорт и в училищата и университетите. Тези, които са особено
талантливи, могат да получат стипендии от програми за развитие на
детско-юношеския футбол. Останалите продължават да играят футбол за
удоволствие, подобряване на физическото здраве и създаването на нови
социални контакти.
ТРЕНИРОВЪЧНИ СЕСИИ
В зависимост от възрастта и
Медицина и Спорт
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Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
КАЛЦИЙ
Калцият е важен за здравето на костите. В някои страни много от
ежедневните храни са с допълнително съдържание на калций (например
плодовите сокове). Все пак най-добрият източник на калций са млечните
продукти, които съдържат по-малко мазнини и осигуряват прекрасен
начин за снабдяване на нуждите от калций в рамките на малък енергиен
„бюджет”.
Всеки играч трябва да се стреми да включва поне 3 порции млечни храни
в менюто си за деня – например 200 мл нискомаслено мляко, 30 г сирене
или 200 мл йогурт с ниско съдържание на мазнини.
Заместител на млечните продукти могат да бъдат подсилените с калций соеви храни – например соево мляко или соев йогурт.
Една или две допълнителни порции са нужни за подрастващите спортисти и при бременните жени и кърмилките.
Риба, която може да се яде с костите (например консервирана сьомга
или сардини), както и зелените на цвят зеленчуци (например броколи или
спанак), са допълнителен източник на калций за диетата.
„калибъра” на младите играчи, „тренировките” могат да варират от седмични мачове до сериозни отборни
тренировки. Целите на тренировките могат да започнат от просто забавление, достигайки прогресивно разработена програма, целяща да развие
специфичните умения и физика, нужни
за играенето на футбол на високо равнище. Талантливите млади играчи могат да бъдат поканени да тренират
с друга възрастова група или с втори
отбор, често като част от обвързването им с представителния тим.
СЪСТЕЗАТЕЛНИ СЕСИИ
При юношите правилата могат
да са модифицирани, което променя
времето за игра и действията, които се извършват по време на нея.
Обикновено младите спортисти играят веднъж седмично в рамките на
кратък състезателен сезон. Все пак
някои играчи, които се развиват в посока на потенциална кариера в елитен
или професионален отбор, участват в
няколко отбора или състезания. Това
може да увеличи много физическите
им потребности и родители и треньори трябва да са наясно с рисковете от играенето на толкова много
мачове.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И
ХРАНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ
Родителите често биват въвлечени да станат треньори на детски
отбори. Те могат да заемат такава
длъжност, без да се съобразяват с хра20 
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нителните нужди на младите футболисти и без нужните ресурси за съставянето на тренировъчна програма.
Важно е да бъдат осигурени образователни материали за тези треньори,
за да могат да научат младите си играчи на правилните неща.
Играчите трябва да бъдат насърчавани да изградят добри хранителни
навици в ранната възраст. Юношеството се отличава с независимия
избор на храни и приготвянето им.
Обещанията за прогрес в спорта могат да осигурят силна мотивация за
развиването на добри хранителни
навици. Информацията и примерите
за адекватни хранителни програми
могат да помогнат на младите играчи да изградят правилни хранителни
навици за тренировките, както и при
подготовката за мачове.
Физиологията на децата и юношите се различава от тази на възрастните по няколко начина. Механизмите
за терморегулация при младите са понеефективни и трябва да бъде обърнато специално внимание на средата,
в която тренират, програмата за упражнения, дрехите и хидратацията, за
да се избегнат възможните проблеми,
причинени от хипер и хипотермия.
Бързият растеж по време на детството и юношеството изисква
консумирането на адекватни количества белтъчини, енергия и минерали.
Активно спортуващите млади хора
могат да се окажат затруднени в изпълняването на тези потребности,
когато към тях се прибавят нуждите, причинени от тренировките и
растежа. Възможно е младите хора да

нямат развито знание относно правилното хранене, както и умения за
разпределяне на времето, нужни им,
за да се справят с потребностите на
организма от енергия и хранителни
вещества.
Нивото на затлъстяване при децата продължава да расте, но младежите все пак трябва да консумират
достатъчно храна.
Много млади играчи горят от нетърпение да увеличат скоростта си
на растеж и развитие на мускулите в
опит да достигнат физиката на зрял
играч. Докато растежът и зрелостта
са генетично определени, една високоенергийна хранителна програма може
да подобри резултатите от растежа
и специалната тренировъчна програма.
Младежите, хранещи се разнообразно, не би трябвало да взимат хранителни добавки и младите играчи
трябва да са наясно, че те не осигуряват пряк път към успеха.
Често се пропуска фактът, че и съдиите са участници в един мач. Много
информация има относно тренировките и хранителните програми за спортисти, но реферите също трябва да
спазват темпото на играта и имат
подобна нужда от съвети за намаляване на умората. Докато играчите
биват наблюдавани как се справят по
време на игра или тренировка, съдиите често са оставени да се справят
сами с подготовката си.
Съществуват някои изследвания за
количеството и интензивността на
натоварването при съдиите при тичане по време на мач. Последните данни показват, че съдиите тичат колкото играчите, но по различен начин.
Например съдиите изминават повече
разстояние на заден ход, отколкото
играчите.
Без наличието на подходяща тренировъчна и хранителна програма съдиите могат да се окажат прекалено
изморени и да загубят влиянието си
върху контрола на мача. На практика
реферите трябва да приспособят и
фокусират консумацията си към времето преди началото и след края на
мача в зависимост от изискванията.
Очевидно е, че помощник-съдиите нямат физическото натоварване, присъщо на главния съдия, но те трябва да
са подготвени да го заместят, ако се
наложи.
Добре е да се отбележи, че адекватната физическа подготовка и
хранителна програма не са заложени
в обучението и тренировките на съ-

диите. Друга особеност, която често
се пропуска, е възрастта на съдиите,
които обикновено са по-възрастни от
играчите в един мач.
ТРЕНИРОВЪЧНИ СЕСИИ
Един отбор обикновено тренира
заедно под наблюдението на треньор.
Реферите тренират сами. Равнището на игра, на което се подвизава
съдията, определя размера и интензивността на нужните тренировки.
Международните съдии и тези, които ръководят мачове на високо ниво,
имат стандарти за физическа форма,
които трябва да спазват, за да запазят статуса си и една добра хранителна програма би им помогнала да
постигнат това.
Има публикувани програми, които
съдиите могат да следват за адекватно подготвяне за състезателна
среща. Рефери, които ръководят срещи на по-ниско равнище, едва ли ще
имат нужда от такова ниво на подготовка и за много ръководенето на
няколко срещи седмично може да бъде
задоволителен стимул за повишаване
нивото на компетентност.
СЪСТЕЗАТЕЛНИ СЕСИИ
Съдиите изминават разстояние,
колкото и играчите, които наблюдават. Следователно, трябва да следват подобни хранителни програми
за тренировки, предварително зареждане с енергия и хидратация. От
съществено значение е и да следват
програма, която отговаря на нивото
на срещите, които ръководят.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И
ХРАНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ
Съществуват специфични особености при консумирането на течности по време на игра. Играчите могат
да получават помощ на страничната
линия, когато имат нужда от хидратация по време на мач. Съдиите
нямат тази привилегия. Освен това
реферите обикновено са в средата
на игрището, далече от краищата му
и респективно от напитките. При
състезанията на високо равнище четвъртият съдия може да има възможността да помогне на главния съдия
при спиране на играта. Помощник-съдиите се намират на страничната
линия и могат да оставят бутилки с
течности по продължение на периметъра, който покриват. При игри
на по-ниско равнище съдиите трябва

СТРАТЕГИИ ЗА КОНСУМИРАНЕ НА ВИСОКИ КОЛИЧЕСТВА ЕНЕРГИЯ
Обикновено е най-ефикасно да се увеличи броят на храненията на ден –
например серии от около 5-9 хранения – вместо да се увеличи размерът
на порциите.
Напитки от сорта на плодовите шейкове, течните хранителни добавки,
млеката и плодовите сокове могат да осигурят съществени количества
енергия и хранителни вещества в лесна и удобна за консумиране форма
и е по-малко вероятно да причинят стомашно-чревни проблеми в сравнение с по-тежките храни.
Захарните изделия и специалните спортни продукти (напитки и шоколади) са удобна форма на източник на въглехидрати и други хранителни
вещества, които са особено полезни, когато енергийните потребности
са големи.
Проследяването на храненето през деня може да покаже кога в натоварен ден времето не е било оползотворено добре за зареждане с енергия.
Играчът трябва да има добри идеи и да планира запасите си от храни и
напитки, така че да може да пътува с тях през целия ден.
Адаптирането към изтощителна тренировъчна програма може да се подобри с консумирането на възстановителни ястия, които да осигуряват
белтъчини и въглехидрати преди и след упражненията.
КОМБИНАЦИИ ОТ ХРАНИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЛТЪЧИНИ И ВЪГЛЕХИДРАТИ
Зърнена закуска с мляко
Сандвичи с пълнеж от месо, сирене/кашкавал или яйце
Риба/месо в комбинация с ориз или юфка
Плодове и кисело мляко
Сушени плодове и ядки
Специални потребности на реферите

да осигурят потребностите си от
течности. След като повечето спирания на играта са свързани с намесата
на главния съдия, възможностите за
консумация могат да се окажат много
малко на брой. Едно възможно решение
на проблема е главният съдия да носи
„чантичка”, подобни на велосипедистите, която да им осигурява течности за едно полувреме и възможност
за повторно напълване по време на
почивката.
СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ
НАЛИЧИЕТО НА МНОГО ПЪТУВАНИЯ
Повечето професионални играчи
пътуват и прекарват много време
далече от дома. Самите пътувания
обикновено са кратки, но могат да се
окажат и продължителни при пътуване по време на турнири или предсезонна подготовка. Първенствата обикновено са организирани под формата
на национална или регионална лига и
изискват веднъж или два пъти седмично пътувания. Честото пътуване на

големи разстояния може да доведе до
следните последствия :

Разстройване на тренировъчната програма и начина на живот

Промени в климата и средата, което може да доведе до промяна
на хранителните потребности

Забавяне на полетите, причинено от преминаването на различни часови пояси

Промени в наличностите от
възможни храни, включващи липсата
на важни или познати храни

Разчитане на хотели, ресторанти и други заведения за хранене,
вместо на домашното приготвяне на
храна

Влияние на нови храни и култура на хранене

Изкушение от заведения, които правят промоции „всичко, което
може да изядете” за определена цена

Риск от стомашно-чревни заболявания, причинени от употребата
на храна с ниски хигиенни стандарти

Разсейване от промяната на
Медицина и Спорт
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Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
средата
НЯКОИ КЛЮЧОВИ СЪВЕТИ ЗА
ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ПО
ВРЕМЕ НА ПЪТ
Предварително планиране
Вижте какви хранителни комбинации ви предлага вашето населено
място, преди да заминете. Това може
да ви помогне да изберете подходящи
хранителни запаси за пътуване, които
да ви помогнат да се справите с липсата на важни хранителни вещества.
Свържете се с хората, които организират кетъринга на място и им
кажете какви са вашите спортни потребности за хранене. Направете си
план, който да включва и най-подходящите възможности за снабдяване с
храна (например хранене в самолета
или в ресторанти по пътя), както и
приготвените от вас закуски.
ХРАНЕТЕ СЕ ПРАВИЛНО,
КОГАТО СТЕ НА ПЪТ
Имайте предвид, че увеличаването на почивките по време на пътуване
намалява енергийните потребности,
но носи повече рискове за прекалено голяма консумация на енергия, в случай че
играчът се поддаде на т. нар. „хранене
от скука”. Хранете се само тогава, когато имате реална нужда от това.
Когато сменяте часовия пояс, възприемете хранителни навици, които
да отговарят на новото местоположение, веднага след пристигането си.
Това ще помогне на биологичния ви
часовник да се адаптира. Внимавайте
за непредвидени загуби на течности,
причинени от климатик или херметизацията в самолетите. Съставете
програма за консумиране на течности, която да неутрализира дехидратацията.
Внимавайте за хигиената на храната и напитките, които ползвате
Разберете дали е безопасно да
пиете от местната вода. Ако не е,
придържайте се към бутилирани или
топли напитки. Внимавайте за леда в
напитките – той обикновено се прави от чешмяна вода.
В рискови страни се придържайте
към храната от добрите и известни
хотели и ресторанти. Избягвайте
храната от местните сергии и магазини, колкото и изкушаващо е да усетите едно „автентично културно
изживяване”.
Придържайте се към добре сготвената храна и избягвайте салати и плодове, отгледани в местността.
22 

Медицина и Спорт

ХРАНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪДИИТЕ
Следвайте програмите на футболистите за хранене преди мач.
Планирайте предварително възможността за бърз и лесен достъп до
течности по време на мач. Вода, спортни напитки и други богати на
въглехидрати течности са това, от което се нуждаете.
В паузата между полувремената консумирайте спортна напитка, която
може да минимизира дехидратацията и да осигури въглехидрати, които
да забавят настъпването на умората. Може да консумирате и твърда
храна, ако сметнете, че може да си го позволите.
След края на срещата следвайте препоръките към играчите за възстановяване на запасите от гликоген, особено когато предстои нов мач в
близко бъдеще.
При периоди на често и продължително пътуване обмислете вариантите за хранене по пътя.

КОМБИНИРАЙТЕ ДОБРЕ ХРАНАТА ОТ
МЕСТНАТА КУХНЯ И ДОБАВКИТЕ, КОИТО ВЗИМАТЕ, ЗАЕДНО СЪС ЗАПАСИТЕ, КОИТО СТЕ ВЗЕЛИ ОТ ДОМА.
Внимавайте с ресторантите,
заведенията за бързо хранене и храната за вкъщи.
Придържайте се към хранителна
програма, която е на основата на храните, които ядете у дома, или която
отговаря на новите ви хранителни
потребности, вместо да останете
хипнотизирани от наличните видове
храни.
Бъдете твърди при определяне
начина на приготвяне на храната
според индивидуалните ви нужди –
например без употребата на много
мазнини при готвене или с добавката на допълнителни количества въглехидрати.
Избягвайте ходенето на ресторант за удоволствие – това може да
доведе до непредвидено и ненужно
хранене.
Не забравяйте, че добрите хранителни програми изискват консумирането на добре подбрани ястия в
точното време. Ако кетъринговите
услуги предлагат само закуска, обяд и
вечеря, бъдете сигурни, че менюто
включва неща, които могат да се взе-

мат за по-късна консумация под формата на закуска.
В заключение искам да подчертая
убедеността си, че поредицата от
шест статии, касаещи хранителния
режим на футболистите, ще бъде
мниго полезен и вкусен елемент от
тяхната работа.
Поредицата подготви
д-р Бисер Бочев
“Храните и напитките, които избират играчите, могат да окажат
влияние върху представянето им и да
помогнат за запазване на добра форма
и здраве. Всички играчи трябва да подбират храната си разумно, за да могат
да постигнат своите цели в спорта.
Да не забравяме и важните социални и културни аспекти на храненето и
удоволствието, което получаваме от
него. Една здравословна диета, която
би подобрила представянето, също
може да бъде източник на удоволствие.
ФИФА се е ангажирала да помогне
на всички спортисти да постигнат целите си. Този наръчник е част от ангажиментите.”
Йозеф С. Блатер,
президент на ФИФА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХРАНА, УДОБНА ЗА ВЗЕМАНЕ ПРИ ПЪТУВАНИЯ
Зърнени закуски и мляко на прах
Шоколад
Кексове
Мед, конфитюр или фъстъчено масло
Спортни напитки под формата на прах и течни хранителни добавки
Сушени плодове и ядки

Фирма ЕЛПАК предлага:
Оборудване за кинезитерапия:
* Апарати за пасивна
мобилизация
* Кушетки
* Вибромасажори
* Бягащи пътеки и
велоргометри
Оборудване за диетология
* Електронни везни
* Анализатори на телесен
състав
Комплексни решения в областта
на медицинската апаратура

МЕДИЦИНСКА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АПАРАТУРА

Централен офис:
Варна 9002, ул.Иван Богоров 12
тел.: (052)602360факс: (052)699060
Офис Варна:
Варна 9009, бул.Владислав, бл.54
тел./факс: (052) 730160
Интернет:
www.elpak.com
Бургас
Плевен
Пловдив
Русе
София
Ст. Загора

elpak@elpak.bg

тел./факс: (056) 803510
тел./факс: (064) 800649
тел./факс: (032) 675307
тел./факс: (082) 826601
тел./факс: (02) 9532767
тел./факс: (042) 661158
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Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Nadroparin (Fraxiparine®)
за профилактика на венозен
тромбемболизъм след
артроскопски процедури
Доц. д-р Антони Георгиев - ВВМА

Венозният тромбемболизъм
(ВТЕ - сборно понятие, което
включва дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия) е добре
известно усложнение след големи
ортопедични операции. Между 42
и 80% от пациентите, неполучавали профилактика след операции
по повод бедрени фрактури или
след тотално протезиране на тазобедрена или колянна става, са
били с епизоди на дълбока венозна
тромбоза (ДВТ) следоперативно;
до 28% от пациентите без профилактика са подложени на риска от развитие на белодробна
тромбемболия (БТЕ). Дори и при
профилактика са наблюдавани
симптомни инциденти от ВТЕ
при 2.4% и 1.7% от пациентите с
протезиране на тазобедрена става в периода 1992 – 1996 г.2. Рискът
от възникване на ДВТ се запазва
до 3 месеца след тотално протезиране на тазобедрената или
колянната става3. До 42 дни след
операция за бедрена фрактура се
отчита повишена съсирваемост
и смутена венозна функция4,5.
Всичко това е добре известно
и следоперативната профилактика при големите ортопедични
операции е залегнала като задължително изискване във всички
консенсуси. Въпросът за необходимостта от профилактика след
артроскопски процедури обаче
все още не е намерил окончателен
отговор. Въпросът е изключително актуален – артроскопията на
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колянната става е най-честата
ортопедична операция в света.
Повече от 3,5 милиона артроскопии се извършват годишно в
световен мащаб6. При липса на
профилактика честотата на дълбоката венозна тромбоза след
артроскопия на колянната става
достига до 18%7, което поставя
на дневен ред въпроса за необходимостта от следоперативна
профилактика на ВТЕ.
Публикации по повод профилактиката на венозния тромбемболизъм след артроскопски
намеси съществуват отдавна.
Още през 1995 г. немската група
на Holland8 съобщава за своите
резултати при профилактика на
ВТЕ с nadroparin (Fraxiparine®) – 0.3
мл подкожно, веднъж дневно, след
колянна артроскопия. Медикаментът е започнат в деня преди операцията, приложен два часа преди
операцията и продължен за 5 до
6 дни следоперативно. Само един
от профилактираните 101 пациенти е развил дълбока венозна
тромбоза на долен крайник; нито
един от профилактираните пациенти не е развил БТЕ. Fraxiparine
0.3 е бил с много добра поносимост, без отчетени нежелани
странични ефекти и без случаи на
прекъсване на профилактичната
медикация.
Тези обещаващи резултати
впоследствие се потвърждават
от няколко рандомизирани проучвания за профилактичните ефек-

ти на нискомолекулните хепарини
след артроскопии. Проучванията,
публикувани през 2001 г.9, 2002 г.10
и 2007 г. 11, сочат, че тромбопрофилактиката с нискомолекулни
хепарини намалява честотата
на ДВТ както със статистическа,
така и с клинична значимост.
В този ход на мисли са и резултатите, съобщени от Camporese
и съавтори от най-мащабното
подобно проучване (рандомизирано, контролирано, заслепено
за оценяващите)12. Проучването
обхваща общо 1761 пациенти,
подложени на амбулаторни артроскопски процедури на колянната става в периода март 2002
г. – януари 2006 г. Пациентите
са били разпределени на случаен
принцип в една от следните групи: да носят еластични чорапи с
дозирана компресия, които обхващат целия долен крайник за 7 дни
(660 пациенти) или да получават
подкожно веднъж дневно нискомолекулен хепарин (nadroparin, 3800
анти-Xa IU) за 7 дни (657 пациенти) или за 14 дни (444 пациенти).
За установяване на асимптомните дълбоки венозни тромбози
авторите правят билатерална
ултрасонография на целия крак в
края на профилактичния курс или
при нужда.
Основният критерий за ефикасност показва тримесечна кумулативна честота на ДВТ от
3.2% (21 от 660 пациенти) в групата на компресивните чорапи и

0.9% (6 от 657 пациенти) в групата на 7-дневното приложение на
nadroparin (абсолютно понижение
на риска от 2.3 процентни точки; 95% ДИ, 0.7 до 4.0 процентни
точки; р = 0.005). Комитетът за
мониториране на данните и безопасността спира преждевременно 14-дневната група с nadroparin,
когато кумулативната честота
на ДВТ достига 0.9% (4 от 444
пациенти). Кумулативната честота на голямо или клинично
значимо кървене е 0.3% (2 от 660
пациенти) в групата на компресивните чорапи и 0.9% (6 от 657
пациенти) в групата на 7-дневното приложение на nadroparin
(абсолютна разлика от - 0.6 процентни точки; 95% ДИ, - 1.5 до 0.2процентни точки) и 0.5% (2-ма от
444 пациенти) в преждевременно
прекратената 14-дневна група
с nadroparin. Авторите съобщават, че менискектомията е свързана независимо с развитието на
комплексния критерий за ефикасност (ДВТ, смърт). Дълбока венозна тромбоза се наблюдава рядко
при пациенти с артроскопия без
менискектомия както при профилактираните с nadroparin пациенти, така и в групата на носилите
компресивни чорапи.
Последният консенсус на АССР13 (American College of Chest
Physicians) не препоръчва рутинната тромбопрофилактика след
артроскопски процедури поради
оскъдните данни от адекватни
проучвания в тази област. Изключенията са пациенти след артроскопска операция, при които има
допълнителни рискови фактори
за венозна тромбоза или след усложнена процедура, когато препоръката е за профилактика с нискомолекулни хепарини (степен 1В).
Изложените в този обзор данни поставят под съмнение това
господстващо мнение. Вместо
това е удачно да се помисли за
един 7-дневен профилактичен
курс с nadroparin, който би снижил честотата на клинично значимата венозна тромбоза с 2.3процентни точки (95% ДИ, 0.7 до
4.0-процентни точки; р = 0.005;
коригирано отношение на риска
0.27; ДИ 0.11 до 0.69) спрямо компресивните чорапи. 14 -дневният

курс с nadroparin не снижава допълнително честотата на случаи на венозна тромбемболия.
Остава спорен въпросът дали
да се прави рутинна тромбопрофилактика след диагностични
артроскопии, но е задължително
профилактирането с нискомолекулни хепарини при пациентите
след артроскопска оперативна
интервенция. Това мнение се
подкрепя от всички публикувани
досега данни. Работата с турникет задължително изисква следоперативна профилактика, което е залегнало и в изискванията
на Националната здравноосигурителна каса за клинична пътека
„Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната
система”.
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ

Нина Михайлова

Ростислав Костов

Кинезитерапевтично лечение
и насоки при състояния след
ипсилатерални фрактури
на бедрото и подбедрицата
(„плаващо коляно - floating knee”)

РЕЗЮМЕ
Нарушенията в структурата и функцията на долните крайници,
неадекватното им лечение и възстановяване неминуемо се отразяват на функцията на цялата мускулно-скелетна система при
човека. Комбинираните фрактури на бедрото и подбедрицата,
при които е налице мобилен сегмент, включващ колянната става, R. A. Winquist (1984), класифицира като плаващо коляно (floating
knee). При деца неправилната репозиция и последващо лечение на
фрактурираните кости крие реална опасност от развитието на
късни ангуларни деформации в областта на увреденото коляно
и нарушения в осификацията на метафизарния хрущял, което е
предпоставка за трайно и необратимо увреждане на долните
крайници. Настоящата статия цели обзор на клиничните аспекти (характеристика и специфики на увредата, механизми на получаване, методи на лечение и т. н.) на фрактурите тип „плаващо
коляно” и анализ на резултатите от проведеното посттравматичното кинезитерапевтично лечение.

SUMMARY
Kinesitherapy and directions in cases with ipsilateral fractures of femur
and tibia (“floating - knee”)
Disturbances in the structure and function of lower extremities, non adequate
treatment and recovery will affect the function of the whole human bonemuscular system. The fractures of halower extremities are among the heaviest
damages, and are results of different in direction and severity trauma agents.
Recently the intensification of transport (and traffic accidents), the increasing
popularity of particular king of sport activities etc. leads to the increasing
of the fractures of femur and/ or the tibia. Combined fractures of the two
bones, in which there is a mobile segment including the knee joint. Winquist
(1984) classifies as “floating knee”. In children, the incorrect reposition and
nonadequate treatment of the fractures creates a danger of development of late
angular deformities in the damaged knee and disturbance in the ossification of
the epiphyseal plate which is precondition for irreversible damage of the lower
limbs function. The present purpose of the present publication is a survey of
the clinical aspect of the fractures type “floating knee”.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактури, плаващо коляно, кинезитерапия.
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ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕХАНИЗЪМ НА
ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗНОВИДНОСТИ
НА ТРАВМАТА
Понятието „плаващо коляно” е въведено за първи път от R. A. Winquist
(1984), след като за първи път описва
диафизарни и метафизарни фрактури
на бедрото и подбедрицата, при които е налице мобилен сегмент, включващ коляното [1, 2, 14] (фиг. 1).
Според Mery Letts et all (1986) найчесто срещаният механизъм на увредата е вследствие на страничен
удар на велосипедист в областта
на коляното, от бронята на автомобил, пресичащ неговата посока на
движение. Изследванията на
Blake и McBryde подкрепят становището на Letts, че винаги се касае за
високо енергийна травма на структурите на бедрото и подбедрица26 
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та. [1, 4, 8]. Вследствие на костните
увреди, както и механизма на получаване на травмата обезателно се
срещат както значителни мекотъканни наранявания, така съдови и понякога неврологични увреди.
Съпътстващите травмата усложнения са от хеморагично и неврологично естество. Тази масивна
травма е предпоставка за бързото
развитие на посттравматичен шок
поради болката и бързата кръвозагуба. При открити фрактури кръвта
от наранените кръвоносни съдове
изтича през нарушената кожна покривка, а при закритите кръвозагубата се разпределя между меките
тъкани на долния крайник. Във всички
случаи е налице бързо прогресираща
кръвозагуба, която създава реална
предпоставка за застрашаване живота на пострадалия. От съдовите
увреди най-чести са на поплитеал-

ната и задната тибиална артерия.
Неврологичните увреди са предимно на N. peroneus communis. [15, 16].
При непредприемане на навременни
и адекватни мероприятия относно
невро-васкуларните увреди прогнозата за функционално възстановяване
на крайника са лоши. Често се наблюдава и лезия на предно-тибиалната

IIА
IIБ
IIВ
Класификация на фрактурите на долния крайник при възрастни. (М. Ганчев, 1995)
Фиг. 1

артерия, но тя не води до исхемични
процеси. Вследствие на травмата
най-често срещаната форма на периферно-нервна увреда е neurotmesis,
при която обикновено лечението е
чрез неврорафия, но прогнозите за
пълно възстановяване невинаги са
добри. Откритите фрактури се наблюдават в 50-70% от случаите, но
най-често са комбинация от закрита
фрактура на фемура и открита на
тибията. Лигаментарните увреди
на коляното невинаги са лесни за диагностициране поради посттравматичната хемартроза [1, 7, 15, 16].
Mery Letts et all. (1986) предлагат
следната класификация на разновидностите на „плаващото коляно”.
1. Тип А. Характеризира се със
закрита диафизарна фрактура на бедрото и тибиалната кост.
2. Тип Б. Закрита диафизарна
фрактура на бедрото и метафизарна фрактура на тибията. Закрита
метафизарна фрактура на бедрото
и диафизарна на тибията.
3. Тип В. Закрита епифизарна
фрактура на фемура и диафизарна на
тибията. Закрита епифизарна фрактура на тибията и епифизарна на
бедрото.
4. Тип Г. Открита фрактура на
бедрото и закрита на тибията. Открита фрактура на тибията и закрита на бедрото.
5. Тип Д. Открити фрактури на
бедрото и подбедрицата [1, 9].
ЛЕЧЕНИЕ
Консервативният подход към
лечението на травмата не дава добри резултати (M. Winson 1972). През
1984 г. R. C. Veith, R. A. Winquist и S. T.
Hansen предлагат „агресивен терапевтичен подход за фиксация”.
Терапевтичният подход към лечението трябва да се съобрази с
множество индивидуални фактори.
Видът на фрактурите (открити,
закрити, комбинирани), възрастта
и общото състояние на болните,
съпътстващите ангио-неврологични
компликации и др. Мекотъканните
увреди, в т. ч. капсуло-лигаментарните увреди на стабилизационния
коленен комплекс, са също едни от
определящите лечебния подход.
При инматурирани пациенти (малки
деца) освен с всички изброени фактори лечението трябва да се съобрази
и с педантичната репозиция на фрактурите в областта на матаепифи-

зарния хрущял (ако такива са налице)
и съхраняване на осификационните
хондрални ядра. При недостатъчно
екзактна алинация на фрактурираните сегменти, особено в областта на
растежната фуга при деца, резултатът ще е нарушение в осификацията
на хрущялните плочки с последващи
ангуларни деформации на коляното
[7, 8, 13]. При недиагностициране на
неврологичните увреди (ако има такива) и напълно прекъснати нервни
структури (neurotmesis) периферният нерв не може спонтанно да регенерира и се наблюдава синдром на
приферно-нервна увреда под мястото на прекъсването му.
Общите принципи са: при закрити фрактури се налага ригидна фиксация, а при откритите - външна
фиксация. Бързата мобилизация на
болния също е един от основните
терапевтични принципи.
Непосредствено след травмата,
поради изброените и специфики се
налагат спешни реанимационни мерки за овладяване на влошаващото се
общо състояние на болния. Поради
масивността на травмата и голямата кръвозагуба реанимационните
мероприятия са насочени именно
към тях. След подобряване на общото състояние на болния трябва да
се пристъпи веднага към оперативна процедура. Тежестта на операцията зависи както от споменатите
фактори, така и от степента на
откритата фрактура (ако такава е
налице) и произтичащото от това
септично възпаление, както и от
количеството на некротични меки
тъкани.
Усложненията, които могат да
се наблюдават, са следните: остеомиелит, забавено или несрастване
особено на тибията, псевдоартроза
като крайна фаза на несрастването,
рефрактура и исхемичен синдром [3,
15, 16].
МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„ПЛАВАЩО КОЛЯНО”
Вследствие на травмата и последващата имобилизация на фрактурираните кости се наблюдава редица функционални усложнения както
на травмирания крайник, така и на
организма като цяло. Вследствие
наложената ригидна имобилизация
в областта на бедрената и подбедрената мускулатура се развиват

хипотрофични процеси, свързани с
нарушаване метаболизма на меките тъкани под имобилизацията. В
обездвижените стави се създават
предпоставки за формирането на
контрактури, ставната капсула на
коляното реагира с ретракция, меките тъкани под имобилизацията проявяват тенденция към адаптивно
скъсяване. Вследствие обездвижването и отсъствието на характерните
компресионно-дистракционни движения между ставните компоненти
хондралната перфузия се нарушава и
това е предпоставка за развитието
на дистрофични процеси в нея [5, 6].
Мекотъканната регенерация се
извършва благодарение образуването на фиброзна тъкан, чиито фибри
се ориентират по посока на прилагания стрес. При имобилизация обаче
такъв стрес отсъства и се създават
предпоставки за дезорганизиране на
фибрите и недостатъчна здравина.
При липса на обременяване на крайника и отсъствието на какъвто и да
е стрес върху него траекторната
композиция на костната архитектоника в зарастващите отдели няма
да е правилно ориентирана. Както
е известно, костната депонация и
остеонеогенезата се осъществяват
по силовите линии на натоварване на костите. И за да се осъществи правилно образуване на новата
костна тъкан, би следвало да е налице дозирано дразнене, което при
имобилизация и неупражняване липсва [6, 12, 15].
От общите усложнения след
операцията се отнасят: кардиореспираторните смущения, ортостатичните изменения и метаболитните нарушения. Вследствие на
анестезията по време на операцията и следоперативния постелен
режим често се наблюдават пулмонални смущения, свързани с хипостатични явления. Поради голямата
кръвозагуба пациентът е анемичен
и със силно нарушен витален капацитет. Тенденцията за нарушаване на
ортостатични реакции е още една
предпоставка, с която рехабилитационните процедури трябва да се
съобразят.
Целта на кинезитерапията функционално възстановяване на
увредения крайник, се постига чрез
решаване на различни задачи в отделните етапи на постоперативния
период. Оздравителната фаза се разделя условно на три последователни
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Фиг. 2

Фиг. 3

Закрита диафизарна фрактура на тибията, фибулата
и фемура, преди и след поставяне на вътрешна фиксация.

и взаимозависими периода:
1. Максимално
протективен
период на кинезитерапия. Това е
непосредственият период след операцията и продължава до към 14-ия
постоперативен ден.
2. Умерено протективен период на кинезитерапия. Това е т. нар.
късен следоперативен период, продължаващ до към 45-ия ден след операцията.
3. Минимално протективен период на кинезитерапия. Продължава
докъм 3-ия месец след операцията.
При всички пациенти приложихме
индивидуален план на кинезитерапевтично въздействие. Индивидуалния подход съобразихме с редица специфики при всеки отделен пациент:
рентгенологичен стадий на оздравяване, пол, възраст, общо състояние,
наличие на неврологични или други
усложнения, двигателна култура и готовност за съдействие при лечението. Задачите на кинезитерапията
при всички съобразихме с кинезитерапевтичния им потенциал, а целта
при всички беше максимално възстановяване функциите на засегнатия
долен крайник.
Прилагането на кинезитерапия в
условията на ортопедична клиника
може да се осъществи само през максимално протективния период. След
изписването си пациентите, обект
на нашето изследване, продължаваха
процедурите си по кинезитерапия
на амбулаторен принцип.
Прилаганите от нас кинезитера28 
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певтични средства съобразихме с изброените постоперативни периоди
на възстановяване.
I. Максимално протективен период на кинезитерапия
Започва след отшумяване на
постоперативния шок. Подходящи
за кинезитерапия са всички афебрилни пациенти в задоволително общо
състояние. Към пациентите с масивни, особено с полифрагментарни
диафизарни фрактури на бедрото
следва да се следи състоянието им
изключително внимателно поради
опасността от емболични образувания.
Основните задачи на този период са повишаване на общия тонус на
пациентите и предпазване от кардио-респираторни усложнения.
Средства на кинезитерапията:
Крайникът да бъде поставян в оточна позиция - елевиран над нивото на
сърцето. Показани за този период са
активни, свободни упражнения за незасегнатите стави. С цел профилактика на хипостатичните явления в
белите дробове от продължителното залежаване е задължително назначаване на дихателни и експектуриращи упражнения от специфични
дренажни положения. Освен общото
въздействие, тук се поставя началото на аналитичното кинезитерапевтично лечение. Акцентира се
върху мултиангуларни изометрични
контракции на мускулите - двигатели в ТБС и коляното. Нужно е превенция на мускулния дисбаланс чрез ана-

Фиг. 3. Външна фиксация на бедрената и вътрешната фиксация на
тибиалната диафизи.

литично повлияване на мускулите,
склонни към патологични промени в
тонуса си.
В максимално протективния
период е нужно включването на
контралатерална тренировка с цел
рефлекторно стимулиране на аферентацията към засегнатия долен
крайник.
След първата постоперативна
седмица внимателно биха могли да
се включат и авто, и механично-асистирани упражнения, както и упражнения от облекчено изходно положение, в позволен обем на движение
(ОД). В тази фаза се включват още
мултиангуларни изометрични упражнения и за мускулите на подбедрицата [6, 10, 11,].
II. Умерено протективен период на кинезитерапия
Продължава до към 45-ия ден след
операцията. Ако са налице добро
общо състояние и нормално протичане на максимално протективния
период, тук започва начална подготовка и осъществяване на постепенна вертикализация на пациента
и обучаване за ходене с помощни
средства. Поради опасността от
ортостатичен колапс вертикализацията се извършва постепенно
(първоначално до повдигане тялото
на около 45° спрямо кушетката, след
това до седеж в леглото и седеж със
спуснати подбедрици от ръба на
кушетката), а при проява на такъв
пациентът се връща в легнало положение и се акцентира на описаната

подготовка. Активирането на „мускулната помпа” на долните крайници
се явява главен екстракардиален фактор, улесняващ венозния кръвоток
и подържане на нормалната кръвна
циркулация срещу гравитацията.
За подготовка за ходене с помощни средства първоначално пациентът се обучава визуално от терапевта за начина на стоеж с тях, начина
и спецификите на локомоция и заемане на различни изходни положения
(седеж на леглото, седеж на стол и
т. н).
Средствата на КТ в този период разширяват и допълват тези от
предходния. Наред с общовъздействащите упражнения се прилагат и
такива за подобряване кръвната
циркулация и стимулиране на трофиката на оперирания долен крайник.
Назначават се средства за предпазване от развитието на контрактури в ставите, свободни от имобилизацията (ТБС) [10, 11].
III. Минимално протективен период на кинезитерапия
Началото на този период започва след около 45-60 дни след операцията докъм 3-ия месец. Лечението се
провежда на амбулаторен принцип,
като се дават указания на пациента
за домашна рехабилитация и продължаване на възстановяването в
санаторно-курортна
обстановка.
Активните упражнения за здравите
крайници се допълват с постепенно
активно включване и на имобилизираните стави. При рентгенологични
данни за достатъчно калусообразуване активните движения за коляното
и глезена са позволени, но в минимален ОД и до болковия праг. Да не се
допускат упражнения с голяма амплитуда поради опасност от микродвижения между фрактурните сегменти
и нараняване на все още недостатъчно укрепналия калус. Активните
упражнения за коляното и глезена
от начало се провеждат от облекчено изходно положение, а според
субективната реакция на пациента
постепенно се включват и упражнения от антигравитационна позиция.
Аналитичното упражняване на мускулите - двигатели в коляното, ТБС и
глезена е сред средствата, включвани в този период. Постепенно аналитичната тренировка трябва да се
замени с упражняване по диагоналноспирални модели, за комплексна мускулна работа и активно упражняване
на функционални двигателни модели.

През този период трябва да се обърне специално внимание на укрепването на проксималните мускули - стабилизатори в ТБС. Упражняването на
коремната, лубалната и ишиокруралната мускулатура е предпоставка
за осигуряване на стабилността на
тазовия пръстен, което е основа за
правилното, ефективно и икономично функциониране на долните крайници.
Главна задача на КТ е възстановяване на артрокинематиката. При
инсуфициентна екстензия в коляното (нарушено ставно заключване)
при локомоция усилията се поемат
от коляното и ТБС в позиция на ставна релаксация, следователно са лесно
травмируеми. Ако при опорната
фаза на походката коляното е леко
флектирано, това довежда до флексия в ТБС и по лумбо-пелви-феморалната кинетична верига - увеличена
тазова инклинация, съпроводена от
скъсяване на лумбалните екстензори
и удължаване на коремните мускули,
което е предпоставка за редица дисфункции.
За възстановяване функциите
на коляното се включват аналитични активно-релаксиращи техники за хипертоничните мускули
и трениране на хипотоничните.
Постепенно се включват и мануално-терапевтични техники за проксимално, аналитично въздействие
върху ретрахираната ставна капсула (вследствие имобилизацията) и
аналитичен мекотъканен стречинг
(мио-фасциален, директна мекотъканна мобилизация и др.) за възстановяване мекотъканната динамика.
Резистивните упражнения са нужно
допълнение към цялостния лечебнооздравителен процес. Постепенно
в програмата по КТ се включват
упражнения в затворена кинетична
верига като подготовка за по-глобални функционални натоварвания
на крайниците.
При спортисти последната фаза
от възстановяването включва постепенно натоварване с елементи
от тренирания спорт. Започва начална спортна подготовка, като тя
се съобразява със спецификите, показанията и противопоказанията за
КТ. Освен характерни за спорта елементи в КТ програма се включва и т.
нар. плиометрична (ексцентрична)
тренировка, която е с най-голямо натоварване, поради включването на
максимален брой моторни единици.
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K ИНЕЗИТЕРАПИЯ

Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева, дм

Съвременни знания за
кинезитерапията на болните с
инфаркт на миокарда във фазите
на конвалесценция и на поддържане

РЕЗЮМЕ
Разглеждат се съвременните постановки на кинезитерапията
при болните с инфаркт на миокарда във фазите на конвалесценция и на поддържане. Целта е чрез системна тренировка да се
възстанови физическият работен капацитет и да се създаде висок функционален коронарен резерв у болния с оглед възстановяване трудоспособносста му и осигуряване на ефективна вторична профилактика. Кинезитерапевтичната програма при болните
с лек инфаркт се осъществява в домашна обстановка или при
амбулаторни условия под ръководството на лекари специалисти
по физиотерапия и кардиология. При болните със средно тежък
инфаркт заниманията се водят в специализирани рехабилитационни болници.

SUMMARY
Modern knowledge for kinesitherapy of patients with infarct of miocardis
during the phases of convalestension and sustain
The modern treatment of the kinesitherapy of patients with myocardial
infarction in phases of convalestension and sustain are scrutinized. The
goal is to recuperate through system training the physical work capacity
and to create for a patient a big function coronar reserve with a view to
recuperate his working capacity and to ensure efficient prophylaxis. The
kinesitherapy program for patients with easy infarction comes to function at
home or by ambulatory conditions, directed by medical doctors, specialist in
physiotheraphy or cardiology. For patients with medium heavy infarction the
studies are carrying out in specialized rehabilitation hospitals.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, инфаркт на миокарда, фази на конвалесценция и на поддържане.
KEY WORDS: kinesitheraphy, myocardial infarction, phases of convalestension and sustain..

Освен като фактор с неспецифично въздействие (общо укрепване и засилване на тонуса,
психотерапевтично повлияване, подобряване на обмяната
на веществата, на кръвообращението и на интегрираните
с него функционални системи)
кинезитерапията може да се
разглежда и като функционална
терапия, с избирателен патогенетично обоснован лечебен
ефект.
Кинезитерапевтичните
процедури облекчават и подобряват работата на сърцето чрез включването на
екстракардиални
фактори.
При съкращаване на инспираторните дихателни мускули и
отпускане на диафрагмата надолу при вдишване (по-дълбоко
диафрагмално вдишване при
дихателни и физически упражнения) се увеличава негатив30 
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ното налягане в гръдния кош.
Това подобрява диастоличното напълване на сърцето, а
оттам и коронарното кръвообращение. По-големият обем
при диастолата предизвиква
значително удължаване на сърдечните миофибрили, в резултат на което последвалата
систола е по-енергична. Съкращенията на скелетните мускули и движенията в ставите,
освен че подобряват собствения мускулен тонус на периферните кръвоносни съдове,
действат и като своеобразна
мускулна помпа за подпомагане
на венозното кръвообращение.
Мобилизирането на екстракардиалните фактори чрез кинезитерапевтичните средства
съдейства ефективно за ликвидиране застойните явления
в долните крайници и във вътрешните органи и за по-пра-

вилното преразпределение на
кръвта; подпомага дейността
на сърцето, резултат на нормализиращото им въздействие
върху съдовия тонус, като по
този начин се повлияват нивото на кръвното налягане и работата на сърцето.
Директното трениране на
сърдечния мускул е също важна задача на кинезитерапията. С кинезитерапевтичните
средства могат да се повлияят
и да се активизират миокардните обменни процеси, да се
увеличи обемът на камерите и
на коронарната съдова мрежа
(по-добро кислородно снабдяване и трофика). Под влияние
на физическата тренировка
сърдечните миофибрили подобряват своите основни електрофизиологични
свойства.
Вероятно това става с участието на ензимната адаптация

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

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

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

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

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
– промени и активизиране на
ензимните системи в миокардните клетки (нарастване броя,
големината и използването на
митохондриите, увеличаване
на окислителните ензими, на
протеините, на фосфолипидите, на синтеза на гликоген и
триглицериди). Многобройните и задълбочени изследвания
върху болни с коронарна болест
показват, че кинезитерапевтичната тренировка, прилагана в продължение на 3 - 6 месеца, увеличава физическия им
капацитет. Възможно е в тренирания миокард да се получава
чрез активиране на ензимните
системи по-добър екстракционен капацитет на кислорода,
т. е. повече аеробна енергия.
Задача на кинезитерапията във втората фаза (на конвалесценция) и третата фаза
(на поддържане) на забляването е чрез системна тренировка да се възстанови физическият работен капацитет и да се
създаде висок функционален коронарен резерв у болния с оглед
възстановяването трудоспособността му и осигуряването на достатъчно ефективна
вторична профилактика.
По време на етапите постепенно се разширява двигателната активност като
необходима
предпоставка
за преминаване в следващия.
Само при адекватно съотношение между физическото натоварване и функционалното
състояние на сърдечно-съдовата система се преминава към
следващия етап. Когато в хода
на
кинезитерапевтичната
процедура се появят субективни оплаквания (отпадналост,
задух, сърдечни болки), сигнали
за шоково състояние (пребледняване, изпотяване, спадане
на кръвното налягане), учестяване на пулса и повишаване на
кръвното налягане над допустимите граници, ритъмни смущения, влошаване на електрокардиографските показатели,
заниманията се прекратяват.
На болния се включват проце32 
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дури от предхождащия етап,
което продължава, докато
състоянието му позволи да се
увеличи функционалното обременяване.
ФАЗА НА КОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ
Фазата на ковалесценция е
с продължителност при леките
инфаркти около 2 месеца, а при
средно тежките – до 4 – 5 месеца. С кинезитерапевтичните
средства се цели възстановяване на физическия работен капацитет до този на преморбидното състояние, позволяващ на
болния да се върне към трудова
дейност. Кинезитерапевтичната програма при случаи с лек
инфаркт се изпълнява в домашна обстановка, под контрол на
личния лекар, или в амбулаторни условия. При болни със средно тежък инфаркт заниманията се водят в специализирани
рехабилитационни болници или
центрове.
Тази фаза се дели условно на
два етапа: етап на ранна конвалесценция и етап на късна
конвалесценция.
През етапа на ранната конвалесценция (II месец след лек
инфаркт) задачата е болният
да се върне към значителна битова активност, създаваща
оптимални условия за неговото оздравяване. Максималният ударен обем при възможно
ниска пулсова честота създава
благоприятно
съотношение
между коронарния кръвоток и
работата на сърцето. Такова
съотношение е налице при кислородна консумация 40 – 50%
от максималната, или ако се изрази с пулсова честота за лице
на 40 години – при 100 – 120 удара в минута.
За да се получи ефект, е необходимо да се преминава от
ниски натоварвания (понасящи
се добре от болния) към по-високи (във възходяща градация),
които повишават пулса до 120
удара в минута, а при възрастни болни и такива, получавали
дигиталис или бета-блокери, до

100 – 110 удара в минута. И тук
основният принцип е да се реализира повече работа на сърцето при една и съща пулсова
честота. В тази фаза систолното кръвно налягане не трябва да надвишава с повече от 50
mm Hg изходните стойности,
а депресията на интервала ST
на електрокардиограмата да
не бъде повече от 1 mm.
Преди лекарят да предпише
дадено физическо обременяване, той е длъжен да се убеди
чрез т. нар. прицелен тренировъчен пулс, че то се понася добре от болния. В ранния етап
на конвалесценция обаче се използват физически обременявания, които са под реалния физически капацитет на болния,
тъй като той не може да бъде
измерен. Появата на задух, ретростернална болка, палпитации и необичайна умора са признаци, че болният е преминал
безопасната граница на усилието, поради което физическото
обременяване трябва да бъде
намалено или прекратено.
Програмата за кинезитерапевтичната тренировка във
фазата на ранната конвалесценция включва упражнения,
прилагани в първите етапи
на фазата на хоспитализация,
гимнастически упражнения, велоергометрична тренировка
за издръжливост с променливи
или интервални натоварвания
при продължителност поне 15
минути, и накрая дихателни
упражнения за нормализиране
на пулса. Към това се прибавя
теренно ходене по два пъти
дневно с продължителност в
началото на тази фаза поне 10
минути, а в края и до 30 – 40
минути, с постепенно усложняване на теренните пътеки. В
тази фаза повече са застъпени
рефлекторният масаж и различните форми на занимателна ерготерапия.
В късния етап на конвалесценция (най-рано 2 месеца след
инфаркта) прогресивно нарастващите физически натоварвания достигат PWС 60 – 75%.

Това, разбира се, се отнася за
болни с неусложнен миокарден
инфаркт, без лимитиращи моменти от страна на сърдечно-съдовата система, което
трябва да се потвърди чрез
тест с физическо обременяване
(велоергометрия или стъпална
проба). По-нататък интензивността на кинезитерапевтичната програма се определя от
резултатите, получени при
провеждането на този тест.
Прицелният
тренировъчен
пулс за тренировка за издръжливост с продължителност от
15 до 30 минути се изчислява
по формулата – прицелен тренировъчен пулс = пулсовата
честота в покой + 60% прираста на пулсовата честота при
почти максимално физическо
обременяване. Под прираст се
разбира разликата между пулсовата честота през време на
почти максимално физическо
обременяване и честотата в
покой. Ако не е възможно да се
извърши работна проба за определяне на сърдечната честота при почти максимално физическо обременяване, е уместно
емпирично да се определи тази
сърдечна честота, при която
болният получава признаци на
лимитиране по данни от анамнезата (стенокардия, задух,
ритъмни нарушения, значителна умора). В такъв случай сърдечната честота по време на
процедурата трябва да остане 15 – 20 удара под прага на
лимитиране.
Както работните проби,
така и физическата тренировка при болни след инфаркт на
миокарда трябва да се извършват при готовност за спешна реанимация на дишането и
кръвообращението,
включително и за електрическа дефибрилация на сърцето.
За изпълнението на кинезитерапевтичните програми в
този стадий при болни с тежки и усложнени инфаркти е необходимо да се създадат оптимални, най-добре стационарни

условия. В конвалесцентната
фаза тези болни трябва да се
приучат безопасно да използват малкия си остатъчен физически капацитет, за да могат
да се самообслужват и да извършват задоволително някои
ежедневни битови дейности.
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Травматична увреда на
проксималния Biceps-Labrum Complex
Диагностика и лечение
Проф. д-р Аспарух Аспарухов

Втора част

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

SUMMARY
Traumatic injury of proximal biceps-labrum complex.
Diagnostics and treatment - Part 2
The proximal glenoidal labrum and the tendon of the long head of the two-headed
armpit muscle – i.e. Biceps Labrum Complex (BLC) – belong to the proximal stabilizing
structures of the shoulder joint. The loose attachment of the proximal labrum to the
glenoidal rim along with it the entire BLC determine the greater movability of the segment.
One should be well-acquainted with the morphological characteristics of BLC in order to
declare pathology after proving a traumatic or degenerative injury. Such injury is widely
known under the abbreviation SLAP (Superior Labrum Anterior and Posterior). Snyder S.
(1989) classified such injuries in four major types, and subsequently added a fifth type,
that combines all of them.
So far experts have been discussing three major mechanisms of emergence of the
proximal BLC traumatic injury. The most frequent mechanism is the compressive
exertion of the shoulder head of BLC as a result of falling on the shoulder joint with
the arm extended and moderately elevated forward. Another possible mechanism
is a sudden and intense forward extension of the arm in the phase of slowing
down one’s speed when throwing an object or during a forceful extension of the
arm above the head in performing some sports. The abrupt contraction of the twoheaded muscle and the rotational muff in such cases are the reason for tractional
injuries of BLC. When the armpit is drawn aside and outwardly rotated, the tendon
of the two-headed muscle assumes a more vertical position that causes a twist
at the basis of m. biceps – the so-called “peel-back” – that constitutes the second
type of BLC injury (the backward or combined type).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: раменна става, травма, артроскопия.
KEY WORDS: shoulder joint, trauma, arthroscopy.

Травматичната лезия на BLС е
сравнително рядка патология. Среща се обикновено след 50-годишна
възраст, но също и при по-млади
хора, занимаващи се активно със
спортове, които включват хвърляне или удар по топка над главата.
Предизвиква сериозни функционални
нарушения, трудно се диагностицира поради съпътстващите увреди
и обикновено остава неразпозната
преди директния артроскопски оглед или магнитно-ядрено сканиране
с контраст. Разграничаването от
нормалните анатомични вариетети е необходимо, за да се избегнат
ненужни реконструктивни операции (фиг. 1).
34 
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ДИАГНОСТИКА НА BLС-УВРЕДИТЕ
КЛИНИЧНИ ТЕСТОВЕ
Съвсем обяснимо е, че на тестовете за BLC-увредите отделяме
особено внимание и старание при
клиничното им изпитване. От една
страна, поради повишения интерес
към този стабилизиращ комплекс в
специализираната литература през
последното десетилетие след описанието му от Hirooka A и съавт., 1988
/24/, и Yoneda M. и съавт., 1991 /65/,
и популяризирането му от Snyder S и
съавт., 1989 /53/ и, от друга – заради
трудностите при диагностициране
на увредите в BLC.

Поради несигурността на прилаганите клинични тестове на
Hawkins, Neer, Speed, Yergason, Jobe,
relocation-тестове, за клиничното диагностициране на BLС-увредите бяха
предложени специфични тестове.
Споделяме становището на Bennett
W, 1998 /8/, че Speed-тестът се позитивира от различна патология: при
увреда на Bankart, защото лезията
може да продължава проксимално и да
ангажира предно-горния участък от
BLC; увреждане на медиалната инсерция на сухожилието на m.subscapularis
и последващо асептично възпаление;
при сублуксиране сухожилието на дългата глава на двуглавия мускул вследствие разкъсване на m.supraspinatus,
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B

A
lig coracohumerale или ПГХЛ. Поради
установената в нашия материал
сензитивност само от 11% и специфичност 71% за Speed-теста, ние не
разчитаме на това изследване като
специфично за клинично доказване увреда на BLC. Също толкова несполучлив се доказа и тестът на Yergason
RM, 1931 /63/, със сензитивност 13% и
специфичност 83% /2/.
За двата теста на Snyder S и съавт., 1990 /54/, намерихме в достъпната литература само оскъдни сведения относно тяхната точност.
Field L, Savoie FH III,1993 /18/, отбелязват, че “Biceps tension test” е бил
положителен при 20 последователни
случая с BLС увреда без други подробности. Наскоро McFarland Е и съавт.,
2002 /35/, съобщават за сензитивност 24%, специфичност 76% и точност 24% при “Compression-rotation
test”. В изследваните от нас случаи
(n=290) и двата теста не се отличават с голяма точност, съответно
61% за “Biceps tension test” и 64% за

Фиг. 2
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“Anterior Slide Test” на
Kibler W, 1995 /27/.
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“Compression-rotation test”.
Kibler W, 1995 /27/, описва “Аnterior
slide test” и съобщава за сензитивност
78.4% и специфичност 91.5% при 88
рамена с артроскопски потвърдена
увреда на BLС (фиг. 2). В наскоро представено изследване върху 426 рамена
McFarland Е и съавт., 2002 /35/, посочват за теста на Kibler W, 1995 /27/,
сензитивност само от 8% и 84% специфичност.
При 30 рамена с BLС увреда Liu S
и съавт, 1996 /33/, установяват сензитивност 91% и специфичност 93%
за предложения от тях “Crank test”.
“Active compression test”, описан от
O’Brien S и съавт., 1998 /42/, за диагностициране на BLС увреда и патология на акромио-клавикуларната става
според авторите е със сензитивност
100% и специфичност 98.5% при клинична серия от 53 рамена с BLС увреда (фиг. 3). За значително по-малка
прецизност на теста на O’Brien S и
съавт., 1998 /42/, и този на Liu S и съавт, 1996 /33/, съобщават Stetson W
и съавт., 2002 /58/. В клинично изследване на 65 рамена те не установяват
сензитивност и при двата теста
повече от 54%. Поради тази причина Stetson W и съавт., 2002 /58/, не
препоръчват никой от двата теста
като скриининг-метод за диагноза
на проксималните лабрумни увреди.
Не по-различно е и становището на
McFarland Е и съавт., 2002 /35/, които
за теста на O’Brien S и съавт., 1998
/42/, съобщават сензитивност 47%
и специфичност 55%. В сравнително
проучване на три клинични теста за
диагностика на хроничната акромиоклавикуларна артропатия (“Cross body
adduction stress тест” на McLaughlin
HL,1951 /36/; “AC resisted extension
тест” на Jacob AK, Sallay PI,1997 /26/,
и “Active compression тест” на O’Brien
SJ и съавт., 1998 /42/), Chronopoulos
E и съавт., 2004 /13,/ установяват
92% точност за теста на O’Brien SJ
и съавт., 1998 /42/, и отбелязват, че

Увреда на проксималния BLC – тип
Фиг. 1
II по класификацията на Snyder SJ, 1989 /53/ (а).
Сухожилието на дългата глава на m.biceps brachii
е разцепено по дължина (означено със стрелка),
при което част от него е напълно отделено
от горния полюс на гленоидалния масив - тип
IV по класификацията на Snyder SJ, 1989 /53/, (б).
Реинсерцията на комплекса се осъществява,
като тип IV увредата се превръща в тип II
чрез обшиване, след което се извършва шев по
метода на Habermeyer или фиксация с анкери.
Caput longum m.biceps brachii (BT); Caput humeri
(HH); Cavitas glenoidalis (CG).
невинаги е лесно да се разграничи патологията на АС-става от тази на
BLC-комплекса. Mimori К и съавт, 1999
/38/, описват клиничен тест провокиращ болка, като съобщават 100%
сензитивност, 90% специфичност и
97% точност при диагностицирането на тип II увреда на BLC. Авторите считат този тест за по-сигурен
в сравнение с “Crank-теста на Liu S
и съавт., 1996 /33/, имайки предвид
болката, провокирана от контракцията на дългата глава на двуглавия
мускул при стрес във външна ротация. От наши наблюдения в голям
клиничен материал от 290 нестабилни рамена, лекувани оперативно,
споделяме становището на Mimori К
и съавт, 1999 /38/, че този тест не е
в състояние да провокира болка при
тип I на BLС увреда. Kim S-H и съавт,
1999 /28/, препоръчват “Biceps load
test” при пациенти с нестабилност и
BLС увреда със сензитивност 90.9% и
специфичност 96.9%. През 2001 година Kim S-H и съавт., 2001 /29/, предлагат “Biceps load test II” за клинично
доказване на изолирани увреди на BLC.
Morgan C и съавт, 1998 /39/, приемат
теста на Speed и “аctive compression
test” на O’Brien като стойностни за
клиничното доказване на BLС увреда,
със сензитивност съответно 100%
и 88% и специфичност респективно
70% и 42%. В проспективно проучване за доказване ефективността на
клиничните тестове за диагностициране на BLС увредите Parentis MA
и съавт, 2002 /45/, установяват, че
двата най-сензитивни теста за тип
увреда са “Аctive compression test”
на O’Brien и съавт, 1998 /42/, (65.2%)
и теста на Hawkins RJ и съавт.,
1996/23/ (65.2%). Следват Speed-тестът (47.8%), тестът на Neer (47.8%)
и “Relocation test” на Jobe – (43.5%). В
серията на Morgan C и съавт.,1998
/39/, от 102 рамена с тип II увреда
на BLC, теста на Jobe е бил позитивен с болка в задно-горен аспект на

Фиг. 3

”Active Compression Test” на O’Brien S, Pagnani M, Fealy S и съавт., 1998 /42/.

рамото само при пациентите със
задна или комбинирана тип II лезия
и негативен при преден вариант на
тип II увреда на гленоидалния лабрум.
Тестът на Speed е бил със 100% сензитивност при предните лезии, 29% за
задните лезии и 78% за комбинираните тип II увреди. Никой от останалите включени в проучването тестове – “Аnterior slide”, “Рain provocation”,
Yergason – не е с по-голяма сензитивност от 17.4% за тип II лезия.
Резултатите от нашите изследвания потвърждават становището,
че никой от съобщените в литературата и включени в това проучване
тестове няма достатъчна сензитивност и специфичност за клинично диагностициране на BLС увредите /2/.
Тестовете на Yergason и на Speed показаха точност съответно 61% и 76%
и считаме, че насочват достатъчно
ефективно вниманието на изследващия към патология на BLC. Подобни
резултати откриваме и в съобщението на Holtby R, Razmjou H, 2004 /25/,
в което сензитивността и специфичността за теста на Yergason са 43%
и 79% с точност 63%, съответно за
теста на Speed – 32% и 75% при точност 56%. В представения материал
“Аctive compression test” на O’Brien със
74.5% сензитивност се откроява сред
останалите тестове и приемаме, че
е уместно да се изследва рутинно. Същевременно трябва да отбележим, че
в немалко случаи този тест ни насоч-

ваше погрешно към друга патология:
предна нестабилност, патология на
акромио-клавикуларната става, увреда на ротаторния маншон и пр. За такава неточност с “Аctive compression
test” на O’Brien съобщават още Berg E
и съавт., 1998 /10/; Stetson W и съавт.,
1997 /57/; Stetson W и съавт., 2002
/58/.
Трудностите в клиничното доказване на BLC-увредите произтичат на
първо място от факта, че тази лезия
в по-голямата част от случаите е
съпътствана от друга вътреставна
патология (77% в проучването на
McFarland E и съавт., 2002 /35/). Този
факт се изтъква от още много други специалисти, като Handelberg F и
съавт., 1998 /22/; Maffet M и съавт.,
1995 /34/; Morgan C и съавт., 1998 /39/;
Snyder S и съавт., 1995 /55/. Както
посочват McFarland E и съавт., 2002
/35/, допълнителни затруднения създават неопределеното локализиране
на болката, както и включването на
“клик” като диагностичен критерий.
След извършеното проучване нe
можем да посочим тест, който да е
абсолютно сигурен за диагностиката
на BLС. Сляпото осланяне на някой от
описаните тестове считаме, че е напълно погрешно, така както погрешно е да се вярва, че комбинирането
на два или повече теста ще подобри
точността на изследването. Познаването ефекта на тези тестове, позовавайки се на анатомията на BLС,

Рядък случай с костна авулзия на
Фиг. 4
проксималния BLC, означена със стрелка, при
55-годишен мъж, получена по класически механизъм при падане върху отведен и външно
ротиран крайник.
ще допринесе занапред за по-точното определяне на тяхната диагностична стойност.
Рентгенографията, моноконтрастната или двойноконтрастната
СТ или сонографията изключително
рядко допринасят за документиране
на увредения BLС. Както показаха нашите резултати, увредата може да
се обективизира чрез ултразвуково
или моноконтрастно СТ сканиране
само при обширни лезии с пролабиране на комплекса в ставата. В един
случай документирахме рентгенографски авулзивна увреда на BLС (фиг.
4). Понастоящем обективното представяне лезията на проксималния
комплекс е възможно в значителна
степен с MRI-артрография или чрез
директен артроскопски оглед. Познати са много проучвания, в които се
дискутират предимствата и недостатъците на безконтрастното и
контрастното MRI /7, 12, 37. Connell
DA и съавт., 1999 /14/, съобщават изключително добри диагностични резултати при 104 нестабилни рамена с
увреда на BLC комплекса, постигнати
с високоразделителна нативна MRI и
потвърдени артроскопски (сензитивност 98%, специфичност 89% и точност 95,7%). Преобладава становището, че използването на контраст
повишава сензитивността и специфичността на изследването. Chan КК
и съавт, 1998 /12/, съобщават, че с изМедицина и Спорт
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от нормален анатомичен вариатет
на проксималния лабрум, при който
рецесус под лабрума в предно-горен
аспект се изпълва с контраст. В тези
случаи според Sanders Т. и съавт., 2000
/50/, кухината е с гладки очертания
и проксималния лабрум не се открива
раздалечен от горния полюс на гленоидалния масив. Applegate GR и съавт.,
2004 /4/, съобщават за точност на
MR артрографията 92% (33 от 36-ма
пациенти), сензитивност 100% и специфичност 88%.

Нативна MRI - коронарен срез.
Фиг. 5
Проксималният сублабрален рецесус се представя добре разграничен от подлежащата
кост и проксималния лабрум. Заключението за
увреда на проксималния BLC ще е много по-категорично при използването на контраст.

Фиг 6. Локализация на проксималФиг. 6
ните артроскопски достъпи до глено-хумералната става: 1. Медиален супраклавикуларен
достъп на Neviaser TJ, 1987 /40/. 2. Проксимален
преден достъп на Resch H и съавт., 19921 /47/.
3. Горно-латерален достъп на Laurencin CT и съавт., 1994 /30/. 4. Трансакромиален достъп на
Resch Н и съавт., 19921 /47/. 5. Достъп през ротаторния маншон на O’Brien SJ и съавт., 2002
/43/. С кръгче в червено са означени преднолатералният и задно-латералният ъгъл на
acromion scapulae.

ползваната от тях тракция на крайника се повишава точността на MRI
сканирането, вероятно чрез изместване на нестабилния проксимален
лабрум. Smith DK и съавт, 1996 /52/,
предупреждават, че използването на
контраст може да увеличи погрешно
позитивни MRI находки на BLC увреди
поради изпълване с контраст на сублабралния рецесус, когато е налице
(73% от 26 рамена в проучваната от
тях клинична серия). Резултатите
могат да се компрометират още и
от анатомичен вариетет на СГХЛ
под формата на корда (Buford комплекс) /45/.
Ядрено-магнитната артрография
за момента е единствената форма
за предоперативна обективна диагностика на увредите на проксимал-

ния BLC преди артроскопското изследване на ставата (фиг. 5). Според
Sanders T и съавт., 2000 /50/, най-добре се представят на коронарните
срези. Всяко проникване на контрастна материя в изобразяващия се под
формата на триъгълник гленоидален
лабрум трябва да се счита за увреда
на проксималния BLC. Разграничаването на отделните типове лезии
по класификацията на Snyder S., 1990
/54/, в допълнение тeзи на Maffet М
и съавт., 1995 /34/, и на Asparouhov А
и съавт., 1997 /6/, невинаги се отдава. При типове III и IV фрагмент от
лабрума е отделен от проксималния
лабрум и контрастната материя,
запълваща дефекта, явно и недвусмислено подчертава увредата.
Скъсването трябва да се разграничи

Увреденият проксимален BLC е здраво фиксиран към съответния участък от гленоиФиг. 7
далния масив в предложената от Habermeyer Р и съавт., 1993 /21/, т. нар. “over-the-top” техника за
стабилизиране на BLС (схематично Arthrex Karlsfeld, Deutschland).
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ЛЕЧЕНИЕ
Необходимостта от стабилизиране на инсуфициентния BLС
понастоящем е безспорна. Неоперативното лечение, особено при напълно отделен проксимален комплекс
/Snyder тип II или IV/ е обречено на
неуспех (фиг. 1). Поради анатомични
предпоставки откритото стабилизиране на една BLС-увреда изисква
широко разкритие, затова макар
и технически зависима, артроскопската фиксация представлява една
важна крачка напред (фиг. 6). В серията на Altchek DW и съавт., 1992 /3/,
които се задоволяват само с артроскопски дебридман, нивото на успех е
10% (1/10) при 43 месеца проследяване
(табл. 1). Grauer D и съавт., 1992 /19/,
също извършват дебридман в мястото на увредата, без допълнителна
стабилизация, като след 18 месеца
проследяване съобщават 93% успех
(13/14). Поради незадоволителните
късни резултати - персистиране на
болка след натоварване и намаление
на функционалната активност в 90%
от оперираните след двегодишно
проследяване - при последните си случаи те също предприемат фиксиране
на комплекса. Добри резултати след
артроскопски дебридман представят в две последователни съобщения
и Cordasco FA и съавт., 1993 /15/ - 89%
при проследяване 12 месеца (24/27) и
81% след 24 месеца (22/27).
Още Hirooka А и съавт., 1988 /24/,
подчертават значението на анатомичната реконструкция и извършват
артроскопска фиксация с метална
скоба на увредения комплекс. Според
Resch Н., 1991 /46/, фиксацията с метална скоба или с метален винт има
недостатъка на повторната артроскопия за отстраняване на импланта, както и възможността за мигриране на импланта в ставата. При
оперираните от Resch Н, 1991 /46/, 6

случая с метален винт, в един се е наложило металът да бъде отстранен
още на първия месец именно поради
мигриране. Тези неудобства се избягват с предложената от Habermeyer
Р и съавт., 1993 /21/, т. нар. “overthe-top” техника за стабилизиране на
BLС (фиг. 7). Със своята триточкова
фиксация “over-the-top” техниката
позволява прикрепване на комплекса
на голяма площ, а не пунктуално, както при техниките с винт или щифт.
Добрите функционални резултати
на Habermeyer с “over-the-top” метода потвърждават и нашите проучвания от предишни съобщения /1,
2, 5, 6/. Field LD, Savoie FH, 1993 /18/,
съобщават за 100% успех (20/20) след
шев на BLC с резорбируеми конци при
проследяване 21 месеца.
Популярната напоследък фиксация
с щифтове от резорбируем материал (Suretac; Acufex, Andover, MA) има
предимствата в сравнително лесно
техническо изпълнение и само временно механично ограничаване. Resch
Н. и съавт., 19922 /48/, представят
добри резултати с трансакромиален
достъп и фиксация с един или два щифта. Окуражаващи отлични и добри
резултати с резорбируеми импланти
при проследяване повече от 36 месеца се съобщават между 71% и 88% от
Berg ЕЕ, Ciullo JV, 1997 /9/; Pagnani MJ и
съавт., 1995 /44/; Samani JE и съавт.,
2001 /49/; Segmeller HE и съавт., 1997
/51/; Warner JJP и съавт., 1994 /61/.
Зачестилите съобщения за хроничен
асептичен синовит обаче, причинен от отделените при триенето
микрочастици от вътреставния имплант в проучванията на Guanche CA
и съавт., 1996 /20/; Pagnani MJ и съавт., 1995 /44/; Snyder S. и съавт., 1995
/55/, предизвика известен отлив от
резорбируемите щифтове. Snyder
S. и съавт., 1995 /55/, извършват
повторна операция при 13% (5/39),
за отстраняване на фрагменти от
резорбируемите материали поради
механично иритиране на ставата.
Същият проблем се споменава и от
Burkart АC и съавт., 2000 /11/, в 3 от
18 случая (17%). Независимо от това
резорбируемите щифтове все още
имат достатъчно привърженици
като Samani JE и съавт., 2001 /49/, за
фиксиране на увредения проксимален
стабилизиращ комплекс или на предените, респективно на предно-долните капсулно-лигаментарни структури на рамото, поради изтъкваните
предимства а) осигуряват стабилна

Табл 1. Сведения от литературата за нивото на успех след оперативно лечение на
BLC увредите.
Съобщение

Метод

Проследяване
(в месеци)

Ниво на успех

Altcheck et al, 1992

Дебридман

43

1/10 (10%)

Cordasco et al, 1993

Дебридман

12

24/27 (89%)

24

22/27 (81%)

Grauer et al, 1992

Дебридман

18

13/14 (93%)

Field & Savoie, 1993

Трансгленоидален шев

21

20/20 (100%)

Yoneda et al, 1991

Трансгленоидален шев

37

8/10 (80%)

Morgan et al, 1998

Анкерна система

12

99/102 (97%)

Винтове

18

12/14 (86%)

Resch et al, 1993

Абсорбиреуми щифтове
Berg & Ciullo, 1997

Абсорбиреуми щифтове

21

9/12 (75%)

Pagnani et al., 1995

Абсорбиреуми щифтове

< 24

19/22 (86%)

Segmeller et al., 1997

Абсорбиреуми щифтове

17

14/17 (82%)

Warner et al, 1994

Абсорбиреуми щифтове

19

5/7 (71%)

Samani et al, 2001

Абсорбиреуми щифтове

35

22/25 (88%)

Tабл. 1

фиксация, която позволява ранна агресивна рехабилитация; б) постигнатите отлични и добри резултати
са 88%, което представлява едно изключително добро постижение спрямо другите средства за фиксация.
Анкерните системи за фиксация,
които се предложиха през последните години, са най-масово прилаганите
понастоящем средства за стабилизиране на увредения BLC под артроскопски контрол. Morgan CD и съавт.,
1998 /39/, оперират артроскопски
102-ма пациенти с тип II увреда на
BLC, като постигат възстановяване
на спортната активност до нивото
преди травмата в 84%. Технически
по-лесното изпълнение, респективно
съкращаване времетраенето на манипулацията, ни даде основание през
2002 година да въведем този метод
на фиксация рутинно при BLC лезии
(фиг. 8). При тип II увреда с вариант
напред е достатъчен един анкерен
винт и пришиване на увредения сегмент на лабрума. При вариант назад
или при комбинирана увреда напред
и назад възстановяването трябва да
стане с два анкерни винта, въведени
през предно-латерален и през заднолатерален достъп. Това ще позволи
сигурно стабилизиране на проксималния комплекс и ще предотврати
усложнения като предно-долния псевдолакситет (“drive-through”) и частично, а по-късно и пълно скъсване
на ротаторния маншон. При точно

въведени артроскопски достъпи
правилното насочване на анкерните системи ще гарантира сигурно
и стабилно фиксиране към костния
гленоидален масив. Предно-горният
артроскопски достъп до раменната
според нас предоставя отлични възможности за лесно и точно фиксиране на лабрума при преден вариант на
тип II увреда. Съгласяваме се с Morgan
CD и съавт., 1998 /39/, че при комбиниран или заден вариант на тип II
BLC лезия най-подходящият ъгъл за
въвеждане на анкерната система
(винт, котва или щифт) е през задно-латерален достъп, т. нар “порт
на Wilmington” /39/. Кожната инцизия
за този достъп се прави 1 см латерално и 1 см напред от задния ъгъл
на acromion scapulae. Morgan CD и съавт., 1998 /39/, съветват векторът
на въвеждане на анкерната система
за стабилизация да е в посока напред
и дистално към processus coracoideus
под ъгъл 450. O’Brien SJ и съавт., 2002
/42/, предлагат латерален достъп
през ротаторния маншон за стандартно фиксиране на увредения BLC
с 8 mm резорбируем имплант, като
представят резултатите от 31 оперирани рамена при минимален срок
на проследяване 24 месеца. В 26%
авторите документират следоперативен “impingement”, който продължава две години след реконструкцията и само 44% от тези пациенти са
се върнали към предоперативната
Медицина и Спорт
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спортна активност. Според Crockett
HC и съавт., 2004 /16/, причината за
тези незадоволителни резултати е
в използвания достъп през ротаторния маншон и ятрогенната му увреда
от работната канюла. В тази връзка
Crockett HC и съавт., 2004 /16/, предлагат т. нар. “минимално инвазивен
трансротаторен достъп”, който се
извършва през 2 mm кожна инцизия,
без да се използва работна канюла. Увредената част от лабрума се фиксира
в определеното при предварителния
оглед място чрез Киршнерова игла,
въведена под подходящия ъгъл. Фиксацията при 61 случая с изолирана тип
II увреда на BLC е извършена с резорбируем имплант (Stryker, San Jose, CA).
Шест месеца следоперативно клиничните тестове на Neer и на Hawkins са
негативни съответно в 97% и в 94%
от пациентите. Като недостатъци
на този достъп авторите посочват
повишения риск от инфекция, тъй
като не се използва работна канюла
(макар че в представената серия нe
се съобщава нито един случай с инфекция), както и по-големия риск от
увреда на n.suprascapularis. При прегледа на литературата се откриват
съобщения /56/, в които се посочва
възможността от ятрогенна лезия
на n.suprascapularis през горно-медиалния достъп на Neviaser TJ, 1987 /40/,
въпреки директния подход към задния сегмент на проксималния лабрум
при този достъп /60/. ПротивопоСхематично представяне ъгъла
Фиг. 9
на гленоидалния костен ръб при СТ срезове, направени в три равнини (в 10:30 часа, в 12:00 часа
и в 13:30 часа) за определяне оптималния ъгъл
на въвеждане на анкера в гленоидалната кост
(по Lehtinen JT и съавт., 2003 /31/).
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B

ложно становище изразяват Nord KD
и съавт., 2004 /41/, които намират
достъпа на Neviaser за сигурен и лесно изпълним, без да са наблюдавали
усложнения.
DiRaimondo CA и съавт., 2004 /17/,
извършват сравнително експериментално проучване върху трупни рамена, при което не откриват разлика
в ранната стабилност на фиксирания BLC между анкерната система
(Corkscrew suture anchor, Arthrex Naples,
Fla) и резорбируем щифт (Suretac II,
Acufex Microsurgical, Mansfield, Mass).
При използване на ставната гленоидална повърхност като референтна равнина Lehtinen JT и съавт.,
2003 /31/, доказват в експериментално проучване върху 20 пресно-замразени трупни рамена, че оптималният ъгъл за въвеждане на анкера в
медиално-латерално направление в
позиция 12 h е 320 (фиг. 9). За стабилизиране на увредения проксимален
лабрум напред от сухожилието на
двуглавия мускул (в позиция 13.30 h),
което е приблизително 1 см напред
от предходната позиция, ъгълът на
фиксиране е идентичен. За увредата
на проксималния лабрум назад от дългата глава на m.biceps (в позиция 10.30
h) обаче най-удачният ъгъл според
това проучване е 27.50 / /. Приемаме,
че средно 300 ъгъл спрямо ставната
повърхност на cavitas glenoidalis като
референтна равнина гарантира сигурно въвеждане и стабилно прикреп-

Увреда на проксималния BLC тип II
Фиг. 8
по Snyder при 19-годишен спортист, диагностицирана при нативно магнитно-ядрено сканиране (a). Проксималният комплекс е стабилизиран
с анкерна система за фиксиране (Preloaded RC5
5.0 mm TI Suture Anchor with USP Size 2, /0.5 mm/
Smith & Nephew Endoscopy), въведена през проксимален артроскопски достъп (б).

ване на анкерната система в костния
масив на лопатката.
Въвеждането на анкерния имплант в cavitas glenoidalis под подходящ ъгъл, съобразен с анатомичните
дадености на съответното ниво, е
задължително условие за сигурно фиксиране (по Lehtinen JT и съавт., 2004
/32/).
След препоръчваните от Thal R,
2001 /59/, метални анкерни системи
без възел (Mitek Inc, Norwood, MA) за
стабилизиране на предните капсулно-лигаментарни структури, Yian
E. и съавт., 2004 /64/, съобщават за
успешно лекувани случаи с BLC увреда
чрез Bioknotless, фиксираща система (Mitek Inc, Norwood, MA). Като
предимства на новия резорбируем
имплант се подчертават малкият
профил, потенциално по-добрите
възможности за зарастване на реинсерираните тъкани поради изтеглянето им в дъното на борирания отвор в костта отколкото в основата
на анкера и пр.
Wolf BR и съавт., 2004 /62/, предлагат фиксиране на увредения проксимален стабилизиращ комплекс
(BLC) и на лезията на Bankart чрез
Lasso loop (Arthrex, Naples, FL), като
изтъкват минималното увреждане
на ротаторния маншон и по-малкия
разход на време като оперативна
процедура.
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VI европейски конгрес
по спортна медицина
Д-р Здравко

Здравко

П. Тарълов,

З. Тарълов

EFSMA 2009

EFSMA (Европейска федерация
на спортномедицинските асоциации) е сравнително млада организация, която е основана през 1997
г в Порто, Португалия. Неизменен
председател на организацията
от създаването на EFSMA е проф.
Nobert Bachl (Австрия). В момента
членове на EFSMA са 41 европейски
страни. Редовен член на федерацията е Българското научно дружество по спортна медицина и
кинезиология с президент доц. д-р
Иван Мазнев.
Досега са проведени 6 конгреса на организацията: I - Инсбрук
(Австрия), зимата на 1999 г.; II Овиедо (Испания), ноември 2001
г.; III – Хаселт (Белгия), май 2003;
IV - Лимасол (Кипър), октомври
2005; V - Прага (Чехия), октомври
2007 г.

VI конгрес на EFSMA се проведе от 14 до 18 октомври 2009 г. в
турския курорт Анталия. Участниците бяха настанени в 5-звездния
хотел Kervansaray – Lara, който
предложи наистина отлични условия на всички участници.
Конгресът бе открит в голямата заседателна зала на хотела от
председателя на организационния
комитет проф. Emin Ergem - президент на Турската федерация по
спортна медицина. Приветствия
бяха поднесени от Togay Bayatli
- президент на Турския олимпийски комитет, проф. Fabio Pigozzi
- председател на медицинската
и научната комисия към Европейския олимпийски комитет (EOC),
проф. Nobert Bachl - президент на
EFSMA, проф. Ilcer Okten - декан на
Медицинския факултет на Универ-

ситета в Анкара, Sultan Seyhan директор спорт и здраве, проф.
Metin Baydar - президент на университета „Сюлейман Демирел”.
В работата на конгреса взеха
участие 646-има специалисти от
52 страни от Европа (най-многобройни бяха италианците и португалците) и гости от страни
като Бразилия, Филипините, Япония, Южна Корея, Тайван, Тунис. С
най-масово присъствие бяха домакините от Турция и голяма група
учени от Иран.
Работата на конгреса бе много
напрегната. Сутрешните сесии
бяха от 8.30 до 13.30 часа, а след
кратка обедна почивка заседанията продължаваха от 14.30 до 18.30
часа. В 4 отделни зали паралелно
се проведоха 34 сесии със 136 лекции, представени от 114 гости
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лектори, 77 устни презентации,
285 постер презентации. Резюмета на всички посочени по-горе
представяния са отпечатани в
J. Sports Science Medicine, impact
factor 0.564 (2008). Проведоха се и
12 Workshops. Над 20 фирми предлагаха рекламни материали, апаратура, медикаменти и хранителни
добавки, основно на турски фирми. На турски език бяха и материалите на известни и у нас фирми
като Techno - Gym и Twin-lab.
Във встъпителния си доклад
председателят на EFSMA проф.
Nobert Bachl говори нашироко за
необходимостта от занимания
със спорт от всички хора. Той
обърна внимание, че през 2007 г.
само в 1 от щатите в САЩ средните стойности на BMI при жените е 15-19%, докато в 18 щата
този индекс е между 20 и 24%, в 27
щата е между 25 и 29%, а в 4 – над
30%, докато през 1997 г. само в 3
щата BMI е бил над 20.
Проф. Ulrich Hartmann от Университета в Лайпциг анализира
физиологичните и антропометричните показатели на суперзвездите Ю. Болт и М. Фелпс, като
прогнозира до 2020 г. резултати
от 9.20 сек на 100 м и 1.55 часа на
маратон.
Проф. Vassilis Klissouras от
Атинския университет разгледа
генетичните фактори в спорта,
наблягайки, че в крайна сметка
водеща за спортното постижение е психологическата готовност на спортиста. Като пример
са посочиха еднояйчни близнаци,
състезатели по спортно ходене,
единият от които се класира на I,
I, II място в три последователни
световни първенства, докато неговият близнак заема 11-о място и
на трите форума, въпреки че непрекъснато тренират заедно по
една и съща програма и еднакви
условия на живот, хранене и възстановяване.
Доктор Di Salvo от римския
университет „Foro Italico” и M.
Modonutti, който е ръководил
медицинския център на „Реал” –
Мадрид, показаха огромните възможности на футболната наука
и ролята й за високите спортни
постижения. Посочи се, че спортно-педагогическите и медицински-
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те тестове никога не трябва да
се правят самоцелно, а винаги да
се търси пряк ефект от тяхното
извършване. Никога не трябва да
се стремим всички футболисти
да постигат високи резултати на
всички тестове, а да се развиват
силните страни на всеки отделен
футболист. Индивидуалният подход към всеки отделен спортист
би трябвало да е водещ в подготовката. Цената на един перфектен център наистина е много висока, но дори и в клуб като „Реал”
различни спонсори отговарят за
отделни дейности, така че бюджетът на клуба е разпределен и
не обременява изцяло клубното
ръководство.
Изнесени баха и данни за пробягваните метри от футболистите в испанската Primera
division по време на официални мачове през 2008 г. Средните стойности за отборите са 11393±1016
м (р<0.001), като те варират от
10627±893 м при централните защитници до 12027±625 м - при вътрешните халфове.
Доктор Joao Pereira de Almeida,
ръководител на медицинския център на „Бенфика” – Лисабон, посочи, че в центъра работят много
различни медицински специалисти
- спортни лекари, ортопеди, кардиолози, физиотерапевти, диетолози, мед. сестри, помощен персонал. На пълен медицински контрол
са подложени всички спортуващи
в клуба - от начинаещи до професионалисти, от футболисти до
състезатели по ролкови кънки.
Представи се програма за предпазване от футболни травми.
Интерес предизвикаха и данните, посочени от dr H. Lollgen
– Германия, за причини за внезапна сърдечна смърт (ВСС). По
литературни данни в 75% от
случаите ВСС се дължи на камерна фибрилация, но според автора
този процент е много по-висок. В
същото време автори от научноизследователски център в Испания са установили, че при зайци,
подложени на определени средно
тежки физически натоварвания,
случаите на ВСС намаляват в резултат от подобряване на камерната проводимост. Обърна се
внимание на огромното значение
на профилактичните прегледи

при всички спортисти като единствен надежден метод за превенция, тъй като голям процент от
спортистите с ВСС са имали предшестващи, макар и незначителни,
симптоми.
Доктор Igor Mekjavich от Словения представи накратко добрите резултати и методите на
тренировки при високопланински
условия. След това обстойно запозна присъстващите с новосъздадените в цяла Словения „Хипобарни съоръжения”, които включват
не само познатите хипобарни
камери, а също такива хотели,
вили, фитнес и дори спортна зала
с ниско налягане за футбол и баскетбол. При спалните помещения
налягането в стаите е приблизително равно на надморска височина от 5000 м.
Българското представяне на
конгреса също бе впечатляващо.
Три колектива от НСА, ръководени
съответно от проф. Траяна Джарова, доц. Диана Димитрова, доц.
Румяна Ташева, съвместен екип на
НСА и МУ-София, с първи автор д-р
Светослав Андонов представиха
постерни презентации. Честта
на футболните медицински специалисти бе достойно защитена от
лекарите на ОФК ”Сливен” и ПФК
”Марица”, Пловдив - д-р Здравко П.
Тарълов и Здравко З. Тарълов, които взеха участие с постерна презентация „Анализ на травматизма
във футболен клуб „Локомотив”,
Пловдив, за периода 2002 - 2008
г.”, както и от д-р Ивайло Димов
(ПФК ”Литекс”) и д-р Метин Мутлу (ПФК ”Черно море”).
В малкото свободно време
имахме удоволствието да се разходим в огромния парк на хотела,
да се потопим в топлото Средиземно море, да се насладим на изобилието на турски и европейски
специалитети в богатото дневно меню. Незабравимо ще остане
и посещението ни на балетната
постановка “Харем” в модерната
сграда на театъра в Анталия.

За контакти:
Д-р Здравко Петров Тарълов,
Пловдив 4002, ул.”Баучер” 11, ап. 10
Тел. 032/64-52-55
GSM 0885/193613
Е-mail ztaralov@mail.bg
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