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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

РЕЗЮМЕ

Мускулните руптури са с висока честота в спортната травмато-
логия. Представляват 31% от всички травми във футбола, 16% при 
атлетиката, 18% при басктебол и между 22% и 46% при американски 
футбол. Фиброзирането на мястото на руптурата след една така-
ва травма може да доведе до намаляване на мускулната функция, 
резултиращо в намалена спортна форма. Руптурите на квадрицепс 
феморис са един такъв пример, получаващи се във фазата на скача-
не, клякане, ритане или фаза на контракция срещу съпротивление. 
Дисталните руптури на квадрицепса не са толкова чести и се по-
лучават предимно при спортисти на средна възраст. Въпреки това 
представляват предизвикателство поради съпътстващи изменения 
в мускула, активността на пациента и продължителността на въз-
становяване. Представяме четирима пациенти на средна възраст 
57,2 г,. оперирани в отделението по ортопедия и травматология 
към Университетска болница „Св. Марина”, Варна, за период от 18 
месеца. По време на хирургичната намеса свободните краища на 
мускула се мобилизират и обшиват с конците на костните анкъри, 
поставени в горния полюс на пателата. Постоперативният прото-
кол следва поетапна флексия в колянна става и незабавно стъпване 
с пълно натоварване.

SUMMARY

Distal rupture of the quadriceps femoris

Muscle ruptures are highly frequent in sport traumatology, representing 
31% of all football injuries, 16% of all injuries in athletics and between 22% 
and 46% of the injuries in basketball and American football. In the event of 
such an injury occurs, the fibrosis of the ruptured area may lead to reduced 
muscle functions resulting in reduced ability to perform in sport. The ruptures 
of quadriceps femoris are one such example. They occur while jumping, 
squatting, kicking i.e. at a phase of contraction against resistance. Distal 
ruptures of the quadriceps are not that common; they are observable in 
middle-aged athletes. Nevertheless, they represent a challenge due to the 
accompanying alterations of the muscle, patient’s activity and duration of 
recovery. We hereby present a study involving four patients at an average age 
of 57.2 years who underwent surgery at the Orthopedics & Traumatology Unit 
of the St. Marina Hospital (Varna) in a space of 18 months. During the surgical 
intervention, the free ends of the muscle were mobilized and sewn with the 
thread of the bone anchors which were placed in the upper pole of the patella. 
The post-surgical protocol involved gradual flexion of the knee joint followed 
by normal steps under bodyweight pressure.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Квадрицепс феморис, руптури, костни анкъри, рехабилитация.
KEY WORDS: quadriceps femoris, ruptures, bone anchors, rehabilitation

Дистални руптури на квадрицепс 

феморис

Д-р Калин Михов СъавтоСъавтори: д-р Светослав Добрилов, д-р Максим Загоров, 

д-р Атанас Табаков, д-р Александър Господинов, доц. Гергана Ненова

ВЪВЕДЕНИЕ

Четириглавият бедрен мускул 

и предимно ректус феморис се 

разполага по цялото протежение 

на бедрото и затова е обект на 

честа спортна травма - директ-

на или индиректна. Най-типич-

ният тип увреда е интрамускул-

ната руптура/растежение или 

руптурата в мускулно-сухожилния 

преход. Руптурите на квадрицепс 

феморис са относително ред-

ки (1.4/100 хил.) и са характерни 

за пациенти на средна възраст. 

Често са налице предразполага-

щи фактори като повтаряща се 

микротравма/пренапрежение, 

диабет, стероидна употреба, бъ-

бречна дисфункция, затлъстяване 

и др. (6, 11, 12, 14, 16).

Механизмът на увреда е най-чес-

то ексцентична мускулна контрак-

ция или рязка флексия в коляното. 

Консервативното лечение е индици-

рано в случаи на запазен екстензорен 

механизъм (8). Успешното възста-

новяване на мускулната фунция, при 

пълна руптура, се постига само с 

хирургична намеса, извършена в рам-

ките на 48-72 часа с оглед превенция 

на компликации и лош функционален 

резултат (1, 8). Това е  в пряка зави-

симост с високото натоварване в 

тази зона и относително слабото 

кръвоснабдяване (2). Отложеното 

хирургично лечение е съпроводено с 

висок процент усложнения, дължащи 

се на мускулната ретракция и посто-

перативната скованост.

Утвърденият метод за възста-

новяване е чрез обшиване, през 

трансосални тунели в пателата 

с множество модификации. Пред-

вид отличните биомеханични ре-

зултати на анкърната фиксация в 

раменната хирургия и по-малката 

хирургична дисекция, съвременно-

то лечение на тези увреди става 

именно посредством анкърни сис-

теми (4). Налице са широк набор 

от титаниеви и биоабсорбируеми 

анкъри, което дава редица пре-

димства пред трансосалния шев.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За периода 10.2016- 03.2018 г. са 

оперирани 4 -има пациенти (мъже) 
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с дистална руптура на м. квадри-

цепс феморис. Средната възраст 

на пациентите е 57,2 г. с предо-

миниране на дясно бедро - 3:1. Ме-

ханизмът на увредата при всички 

пациенти е по време на спорт 

след рязко сгъване на коляното. 

Пациентите от групата нямат 

съпровождащи хронични заболя-

вания и отричат стероидна упо-

треба.

КЛИНИЧНА КАРТИНА И 
ДИАГНОСТИКА

Физикалният преглед се ха-

рактеризира с болезнена пасивна 

флексия в засегнатото коляно до 

120’ и затруднена активна екстен-

зия в същото. Налице е палпируем 

дефект над пателата, по хода на 

ректус феморис, и изразен подко-

жен хематом (фиг. 1). Избягвали 

сме да тестуваме мускулна сила 

поради болезнеността на теста. 

Клиничната картина е високо-

специфична и поради това не сме 

провеждали образна диагностика. 

При съмнителни данни за такава 

увреда се препоръчва ЯМР (фиг. 

2).

Хирургичната техника е стан-

дартна: през надлъжен срединен 

достъп се достига дистално до 

горния полюс на пателата. Непо-

средствено след подкожната ли-

берация се визуализира мускулната 

руптура (обикновено ректус фе-

морис), медиалният и латерални-

ят вастус и мускулно-сухожилният 

преход към пателата. В нашата 

серия сме отчели наличието на 

остатъчен чукан към пателата 

при всички пациенти (фиг. 3). По-

етапно се мобилизират двата 

края на мускула. Дисталният чукан 

(footprint) се разцепва надлъжно 

до инсерцията му за пателата. 

Последната се депериостира до 

появата на кървене с оглед стиму-

лиране на репаративния процес. 

Следващата стъпка е разпроби-

ването на два паралелни 3.5 мм 

отвора в пателата на дълбочина 

около 25 мм. Поетапно се инсери-

рат два титаниеви 5.0 мм анкъра 

Super REVO FT (ConMed) с по 2 чиф-

та нерезорбируеми конци (фиг. 4). 

Извършва се обшиване на прокси-

малния край по Krakow и придър-

пване към пателата (фиг. 5). По-

средством резурбируеми конци 

се прави укрепване с дисталните 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

Клинична картина на дистална руп-
тура на квадрицепс феморис.

ЯМР образ на дистална руптура на 
квадрицепс феморис.

Интраоперативен образ на руптура 
на ректус феморис.

Фиг. 4 Фиг. 4-1

Инсерирани паралелно два костни анкъра в проксимал-
ния край на пателата.



6  Медицина и Спорт 

ламба на мускула.Така реконстру-

иран мускула, се пристъпва към 

хирургичен лаваж, послоен шев и 

превръзка. 

Пациентите се имобилизират 

в шарнирна шина с флексия до 

30‘ за 3 седмици; незабавно нато-

варване с цяла тежест и пасивна 

флексия до определените градуси. 

Наблюдавахме гладък постопера-

тивен период, без усложнения.

Пациентите следват стандар-

тен рехабилитационен протокол 

(обем на движение, ел. стимула-

ция, изометрия и др.) след 4 -ата 

седмица. При изходна флексия до 

30’ на 4 -ата седмица, в рамките 

на 10 дни, пациентите постигна-

ха 100’ флексия (фиг. 7). На 7-ата 

седмица флексията бе 120’. Възвръ-

щане към спортна активност сме 

отчели на 12-ата седмица, без дис-

комфорт или болка.

ДИСКУСИЯ 

В мускулната група на квадри-

цепса ректус феморис е едистве-

ният биартикуларен мускул. Зара-

ди функцията си на флексор в ТБС 

и на екстензор в коляното, този 

мускул е от специално значение 

за спортове, свързани със скачне 

и ритане като футбол, баскет-

бол и др. (9). При професионални 

спортисти възстановяването на 

фукцията му е пряко свързана със 

степента и бързината на възвръ-

щане към спорт. Болшинството 

от интрамускулните руптури на 

квадрицепс феморис могат да се 

лекуват консервативно (21). Дис-

талните руптури обаче, дори и 

при по-малко физически активни 

пациенти, налагат хирургичен 

подход, с оглед бързо функцинал-

но възстановяване. Лечението на 

мускулните руптури посредством 

костни анкъри е широко застъ-

пено в литературата (5, 20, 22). 

Този тип увреди са типични за па-

циенти над 40 години, особено с 

данни за хронични дегенеративни 

състояния в интратендинозните 

зони на коляното (19). Налице са и 

данни за руптура следствие хро-

нично претоварване при млади 

пациенти (под 20 г.) (1). Основна-

та причина е продължителният и 

повтарящ се микротравматизъм 

на мускулно-сухожилния преход, 

без период на възстановяване 

или рехабилитация. Такива случаи 

подчертават тезата за свръхна-

товарването на мускула при неза-

вършен растеж на ОДА. При въз-

растните пациенти е обратно 

- свръхнатоварването при нали-

чие на дегенеративни изменения 

е основната причина за мускулни 

руптури. Лошото качество на 

тъканите е сред причините да се 

търсят стабилни и надеждни сис-

теми за реинсерция, осигуряващи 

стабилна фиксация и позволяващи 

ранно натоваране. Проучване на 

Petri (17) доказва, че възстановя-

ването с костни анкъри води до 

по-малък мускулен дефект при 

циклично натоварване и по-висо-

ка устойчивост спрямо трансо-

салната техника. Максималното 

натоварване на титаниевите 

анкъри е 740 ± 204  N; на хидрокси-

апатитните анкъри е 572 ± 67 N и 

на трансосалния шев - 338 ± 60 N.

Тенденциите в постоператив-

ната рехабилитация след реин-

серция на квадрицепс феморис са 

ранното натоварване с пълно те-

лесно тегло и флексия в колянната 

става (19). 

Maniscalco (15) публикува дан-

ни за реинсерция на квадрицепс 

феморис посредством костни ан-

къри. Данните от неговата група 

са подобни на нашата - активна 

екстензия в коляното след 3-ата 

седмица и незабавно пълно нато-

варване. Richards (18) докладва за 

резултати след реинсерция с анкъ-

ри - парциално натоварване след 

2-ра седмица и брейс-протекция за 

4 седмици. Bushnell (4) докладва за 5 

случая с анкърна фиксация и отлич-

ни резултати през 2007 г. Lighthart 

(13) през 2008 г. прави първото би-

омеханично сравнение между тран-

сосалната и анкърната фиксация. 

При пациенти над 50 г. се счита, че 

костната субстания има намалена 

плътност и Kamath (10) докладва за 

съизмерими резултати отностно 

стабилността при сравнение на 

реинсерция с два /три анкъра при 

раменна реконструкция. По наше 

мнение това важи в пълна сила и за 

екстензорния механизъм на коляно-

то – възможността за изтръгване 

на импланта е по-голяма при нали-

чието на три отвора за имплант, 

околкото два.

Докладваните предимства на 

костните анкъри спрямо трансосал-

ната реинсерция включва намалено-

то оперативно време и хирургичен 

достъп, лесна оперативна техника и 

висока устойчивост на натоварване 

(7, 15, 18). Тези качества позволяват 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Фиг. 5 Фиг. 5-1 Фиг. 5-2

Обшиване на мускула по Krakow.
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АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 
Д-р Калин Михов,

УМБАЛ „Св. Марина”, 

Отделение по ортопедия и травматология

Фиг. 6 Фиг. 6-1 Фиг. 7

Рентгенов образ на имплантирани костни анкъри. Клиничен резултат на 6-ата посто-
перативна седмица.

ранна функционална рехабилитация, 

водеща до бързо възстановяване и 

възвръщане към спорт (15, 18). Не-

достатъците на техниката са все 

още високата цена на имплантите 

и трудната ревизия при наличие на 

компликации (13). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възстановяването на дис-

талните руптури на квадрицепс 

феморис посредством костни 

анкъри предоставя значителни 

биомеханични предимства пред 

конвенционалната техника, воде-

щи до отлични и бързи функцио-

нални резултати. 
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РЕЗЮМЕ

Коремните травми са много различни от травмите на крайниците 
/вътрешни и скрити/. Опасностите включват хеморагия, перито-
нит с органна недостатъчност и смърт. Варират по тежест от 
повърхностни силно болезнени травми до животозастрашаващо 
вътрешно кървене. Коремът е относително незащитена площ, без 
костна защита. Меките тъкани на коремната стена осигурявят за-
щитата срещу травма и следователно тази анатомична област е 
податлива на травма. Коремните травми се причиняват в спорто-
ве с развиване на висока скорост и падане, в контактните спортове 
- футбол, хокей, бойни спортове,ски, мотоциклетизъм, колоездене и 
планинско колоездене, фехтовка, конен спорт и въздушни спортове 
като планинско катерене. /8/ По-малко чести, но потенциално много 
опасни са вътрешни коремни наранявания от тъпи травми, които 
възникват, когато тялото се удари или се сблъсква с голям обект. 
Проникваща травма /рани/ от спортове като фехтовка и стрелба 
са редки.

SUMMARY

Abdominal injuries in athletes

Abdominal traumas are very different from the traumas of the limbs /internal 
and hidden/. The hazards include haemorrhage, peritonitis with organ 
insufficiency and death. They vary in seriousness from surface strongly 
painful traumas to life threatening internal bleeding. The abdomen is a 
relatively non-protected area, without any bone protection. The soft tissues 
of the abdominal wall provide the protection against trauma and therefore this 
anatomic area is susceptible to trauma. Abdominal traumas are caused in 
sports with development of high speed and getting within the contact sports 
- football, hokey, martial sports, skiing, motorcycling, cycling and mountain 
cycling, fencing, horse sports and air sports as mountain climbing. The 
internal abdominal injuries from dull traumas which arise when the body is 
hit by or collides with a big object are less frequent but they are potentially 
very hazardous. A penetrating trauma /wounds/ from sports as fencing and 
shooting are rarely encountered. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: перитонит, травма, хеморагия, шок.
KEY WORDS: peritonitis, trauma, haemorrhage, shock.

Коремна травма при спортисти

Д-р Йордан Ценовски

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Коремните травми, произтича-

щи от спорт, са редки. Възможност-

та за погрешна диагноза е значител-

на и последиците могат да бъдат 

сериозни. Трябва да се знаят призна-

ците и симптомите, възможните 

рискове, правилното лечение, за да 

се реши дали да се продължи състе-

занието, или да се транспортира до 

спешен медицински център. Спорт-

ните организации носят отговор-

ност за безопасността в рамките 

на конкретен спорт и трябва да се 

променят правилата, когато е не-

обходимо, тъй като последствията 

могат да бъдат тежки /фиг. 1/.

Една от най-честите травми 

на корема е удар в областта на 

слънчевия сплит, който дава мо-

ментна парализа на диафрагмата и 

усещането за "недостиг на въздух".

Тези травми могат да се получат 

от удар в горната му част с юмрук, 

рамо, каска или падане върху твърд 

тъп предмет като топка. Въпреки 

относителната незначителна трав-

ма вероятността й да премине без 

намеса, тя може да предизвика зна-

чителен стрес у спортиста, когато 

се получи. Спортистът ще изпита 

значителна болка и остър недостиг 

на въздух, което често предизвик-

ва чувство за паника. В тази ситуа-

ция се подпомага, като се успокоява 

пострадалият и той възобновява 

нормалното си дишане спонтанно 

и самостоятелно /7/. Свиване и сгъ-

ване на коленете може да помогне 

за разрешаване на симптомите по-

бързо. При признаци на други увреди 

или симптомите, ако не отшумят в 

рамките на 10-15 минути, се изисква 

транспорт до спешен медицински 

център.

Фиг. 1

Тъпа травма 
на коремна-

та стена.
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ИбуМентол – гел за локално приложение. Ефективна формула 
с две активни съставки – ибупрофен и левоментол.  
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Херния е подутина на коремната 

стена, при която най-често черво 

през бедрения или ингвиналния канал 

пропагира в подкожието. Основна-

та причина е рязкото увеличаване 

на вътрекоремното налягане поради 

мускулно съкращение или приложе-

но външно налягане. Спортистът 

съобщава за болка и подутина в 

мястото на хернията. При начална 

херния физически упражнения могат 

да стеснят канала при хипертрофия 

на мускулатурата, но при прогреси-

ране трябва да се оперира. При ла-

пароскопската операция времето 

на възстановяването и възвръщане 

към тренировки е значително скъсе-

но. Да се има предвид, че ако се по-

дозира херния, съществува усложне-

нието инкарцерация на черва, което 

може да доведе до тъканна некроза 

/1,7/. 

Коремните мускули са основна-

та подкрепа за коремната област 

и поради това са податливи на раз-

лични видове травми. Това е особе-

но видно при спортовете, свързани 

с хвърляне. Коремната стена не е 

необичайно място за травма, осо-

бено при тенисисти, волейболисти 

/8/. Тези мускулни травми трябва да 

бъдат третирани както всяка дру-

га такава с активна почивка, лед, 

НСПВС /намаляване на възпалението/ 

и подходящи упражнения за разтяга-

не и укрепване /7/. Незначителните 

травми водят до лека болка, но има 

и сериозни натъртвания на коремна-

та мускулатура - синини и болки са 

най-честите симптоми, но трябва 

да се изключи и увреда на вътреко-

ремните органи /2/.

Тежката коремна травма, при-

чинена от спортна дейност, се уве-

личава. Травмите на черния дроб и 

далака могат да причинят хемора-

гичен шок вследствие на тъпи ко-

ремни травми. В действителност 

рискът за спортисти може да бъде 

по-голям от нормалното. Доказано 

е чрез ултразвук, че диаметърът 

на двата лоба на черния дроб и ди-

аметъра на артериите в корема са 

по-големи при спортисти, участ-

ващи в спортове за издръжливост. 

Травмите на кухите коремни орга-

ни също могат да причинят про-

блеми - например при механична 

травма на бегач на дълги разстоя-

ния с така наречения "синдром на 

цекалния удар", може да доведе до 

повторни микротравми на цекума 

срещу хипертрофичната мускулна 

стена и причинява колика /2/.

При фрактури на долните ребра 

има вероятност за увреждане на 

черния дроб или далака, но и на бе-

лодробна контузия и плеврална увре-

да. Ретроперитонеален кръвоизлив 

вследствие травма е особено тру-

ден за идентифициране и може да 

доведе до значителна хиповолемия, 

като забавената диагноза има сери-

озни последици. Тазовата кухина и 

съдържанието му са обикновено до-

бре защитени от спортни травми с 

изключение на тези спортове с висо-

ка скорост като моторни спортове 

и планинско катерене. Фрактурата 

на таза може да бъде фатална, ако 

свързаната хеморагия остане неза-

белязана. Пикочният мехур, ректу-

мът, илиачните съдове и вътреш-

Фиг. 2

Фиг. 3

Фрактура на таза с диасхиза на симфизата.

КТ на травма на черния дроб.

Фиг. 4

КТ на травма на далака.
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не и симптоми на шок (студенина, 

замайване, слабост) се срещат при 

значителна травма на бъбреците. 

Обективни признаци са хематурия, 

коремна ригидност и признаци на 

шок /ниско RR, тахикардия,тахипнея, 

студената лепкава кожа/ /фиг. 6/. 

Коремната травма може да 

доведе по-рядко до увреждане на 

панкреаса, диафрагмата, стомаха, 

жлъчния мехур.

ДИАГНОЗА /8/

Важна е бързата диагноза пора-

ди вероятността от придружава-

ща кръвозагуба. Всички проникващи 

коремни наранявания със системни 

симптоми – промени в темпера-

тура и кръвното налягане или симп-

томи на шок, на кръв в урината, ко-

ремна ригидност или положитебен 

симптом на Blumberg, изискват до-

пълнително уточняване в специали-

зирано заведение.

Признаците и симптомите са 

коремна болка над областта на по-

страдалия орган, твърдост на ко-

ремната стена (defanse musculaire), 

положителен симптом на Blumberg, 

болка в лявото рамото (далака) или 

в дясното рамо (черен дроб), кръв 

в урината (бъбрек), студена, потна 

кожа (ранни признаци на шок), син-

каво оцветяване на корема (следи 

от охлузвания и хематоми), гадене и 

повръщане, ускорен пулс, ниско кръв-

но налягане, загуба на съзнание.

Най-важната част на диагноза-

та са пулсът и кръвното налягане. 

Ускорен пулс и падане на кръвното 

налягане показват вътрешни кръво-

изливи.

При първоначалната оценка е 

важно да се разбере механизмът на 

травмата. Трябва да се разпозна-

ват признаците, свързани с интра-

перитонеална, ретроперитонеална 

или тазова травма. Традиционният 

медицински модел за изследване на 

корема - оглед, палпация, перкусия 

и аускултация, може да бъде ценен. 

Оценка на гърба трябва да се из-

вършва по време на преобръщане-

то. Трябва да се търсят признаци 

на перитонеално дразнене-defans 

musculaire,Blumberg. При перфорация 

на кух коремен орган има силна болка 

и мускулен дефанс. Тези симптоми ги 

няма при травма на паренхимен ор-

ган, но кръвоизливът може да дове-

де до хеморагичен шок с полиорган-

на дисфункция. Поради тази причина 

ните гениталии при жената могат 

да бъдат повредени от костните 

фрагменти /фиг. 2/.

При достатъчно сила, приложе-

на в коремната област, възникват 

травми на червата и дори перфо-

рацията им. Чревните симптоми 

са болка в областта, коремна ригид-

ност и промени в чревната функция 

с парализата им. Чревната перфо-

рация може да се потвърди от КТ, 

нативно рентгеново изследване или 

ултразвуково сканиране, където сво-

бодна течност или въздух ще се ус-

тановят в коремната кухина /3/. 

Тъпи травми високо в корема, 

особено в дясната страна, може да 

причинят увреждане на черния дроб. 

Тази травма може да бъде фатална 

поради потенциалния кръвоизлив. 

При тежка чернодробна травма кли-

нически има болки в корема, гадене, 

симптоми на шок (студенина, замай-

ване, слабост) /4/. Обективни при-

знаци са коремна ригидност и при-

знаци на шок (ниско RR, тахикардия, 

тахипнея, студена лепкава кожа) /

фиг. 3/.

Травмата на слезката с разкъсва-

не е водещата причина за смърт от 

коремна травма. Това може да бъде 

проблем при всеки спортист, който 

има системно заболяване като мо-

нонуклеоза, което води до увеличе-

ние на далака. Руптурата на слезка-

та причинява вътрешен кръвоизлив 

със симптоми на хеморагичен шок. 

Ако вътрешен кръвоизлив или на-

тиск от разкъсания далак причинява 

разтягане на диафрагмата, това се 

усеща като болка към лявото рамо 

/5/. При травма на далака има болка 

в горната лява част на корема /фиг. 

4, фиг. 5/.

Пряк удар при пълен пикочен ме-

хур може да доведе до разкъсване, 

но това е рядкост. Симптомите 

включват коремна болка и затруд-

нено уриниране. Обективните при-

знаци са хематурия и коремна ригид-

ност.

Удар в долната част на гърба 

може да доведе до контузия или 

разкъсване на бъбрек, което също 

се изявяват с хематурия. Болки в 

гърба и хълбоците, гадене, повръща-

Фиг. 5

Фиг. 6

Интраоперативно представяне на травма на далака.

КТ на травма на бъбрек.
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

всички спортисти със значителна 

коремна травма трябва да бъдат 

прегледани дори ако те не показват 

никакви видими признаци на увреж-

дане на органи /7/.

Липсата на перисталтика може 

да разкрие илеус, причинен от трав-

ми на червата или рефлекторно от 

пареза, причинена от ретороперио-

теални или тазови травми. Прегле-

дът на външните гениталии търси 

кръв на външния уретрален канал и 

проверка на скротума и перинеума. 

Ректаленият преглед търси доказа-

телства за увреда на ректума и про-

статната жлеза, които могат да 

бъдат свързани с фрактура на таза, 

а така също и за оценка наличието 

на костни фрагменти. Травмите на 

бъбреците са резултат от дирек-

тен удар в гърба или хълбоците, ко-

ето води до хематоми. Това често 

е свързано с микроскопична хемату-

рия. Кръв във външния уретрален 

канал или перинеални синини винаги 

трябва да повиши съмненията за 

фрактури на таза.

В специализираното заведение 

се извършват хематологични и био-

химични изследвания - пълна кръвна 

картина, електролити, глюкоза, ни-

вото на амилазата доказва панкреас-

на травма /10/.

Образната диагностика е най-

важният инструмент при оценка-

та на спортист с коремна травма. 

Рентгенографията на корема може 

да разкрие пневмоперитонеум при 

перфорация на кух коремен орган 

или заличаване на сянката на m.psoas 

от ретроперитонеален хематом. 

Контрастна рентенография също се 

използва. Компютърната томогра-

фия /КТ/и ехографията са най-широ-

ко използваните методи. 

Ехографията диагностицира 

травма на паренхимните органи и 

наличието на интраперитонеално 

свободна течност. Допълнително 

предимство е, че може да се извър-

ши динамично изследване и може да 

се повтаря на чести интервали. Въ-

преки че е особено полезена при на-

ранявания на черния дроб и слезката, 

нейната чувствителност за иден-

тифициране на панкреасни и сто-

машно-чревния наранявания е значи-

телно ниска /11/. При деца, които са 

претърпели тъпи коремни травми, 

ехографията сама може да даде оцен-

ка на корема, въпреки че пациенти-

те с повече от минимално свободна 

интраперитонеална течност също 

трябва да имат компютър-томо-

графски преглед /12/. Използването 

на КТ е доказано, че има значение за 

увеличаване на неоперативно лече-

ние на травмите на слезката и диаг-

ностиката на панкреасните травми 

/13/. Ако кръвното налягане не може 

да се стабилизира, е показана спешна 

оперативна интервенция. Ако кръв-

ното налягане се стабилизира, КТ с 

контраст може да се направи и да 

се търсят и установят някакви въ-

трешни травми. Ако се докаже въ-

трешен кръвоизлив, операция най-

вероятно ще се направи възможно 

най-скоро /таблица 1/.

Наличието на хематурия след ко-

ремна травма или микроскопска хе-

матурия налага изображения на бъ-

бречния тракт /14, 15/. Това може 

да е с интравенозна контрастна 

урография, КТ или ехография /16/.

Диагностична перитонеална 

промивка може да се извърши бър-

зо, но това е една инвазивна про-

цедура. Има спад в честотата, с 

която тя се използва поради бър-

зия достъп до неинвазивните про-

цедури.

ЛЕЧЕНИЕ/8/

При пострадал с тежка корем-

на травма спортист жизнените 

показатели са значително про-

менени с оплакване от тежест. 

Трябва да не се дават течности за 

пиене. Ако се наблюдават симпто-

ми на шок или начални признаци на 

шок, повдигни краката на играча 

нагоре, за да подпомогнеш прито-

ка на кръв от краката към главата 

и сърцето /6/.

Ако има множество наранява-

ния, оценката и лечението на ко-

ремните травми трябва да бъде 

на второ място. Поддържането 

на дихателните пътища, венти-

лацията и циркулацията трябва 

да имат приоритет. Трябва да се 

внимава за защита на шийните 

прешлени при наличието на мно-

жество наранявания. Включва се 

венозен достъп и се започва инфу-

зия интравенозно на кристалоидни 

разтвори. Назогастралната сонда 

облекчава стомашната дилатация 

и намалява риска от стомашна 

аспирация. Вкарване на уретрален 

катетър, при условие че няма до-

казателства на уретрална трав-

ма, може да бъде допълнителен 

инструмент за мониторинг в ре-

анимацията. Няколко изследвания 

са показали, че неоперативното 

лечение на нараняването на чер-

ния дроб и далака може да бъде 

успешно. Разкъсан далак, особено 

при деца, по-често се лекува кон-

сервативно. Съществува риск след 

спленектомията да се развие ин-

фекция. Към лапаротомия се прис-

тъпва при хипотония, тахикардия, 

коагулопатия или нужда от големи 

количества кръвопреливания. Пер-

форацията на червата изисква за-

дължително оперативно лечение и 

колкото по-рано се извърши това, 

резултатите са толкова по-добри. 

Повечето бъбречни травми се ле-

куват консервативно и просле-

дяването на урината показва из-

Табл. 1

Схема за хирургична тактика при коремна травма.
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бистрянето на хематурията. При 

признаци на значително екстраре-

нално изтичане на урографията, 

ангиографията или компютърната 

томография се предприема опера-

тивно лечение /17/. Лечението на 

тъпата панкреасна травма остава 

спорна. Когато има участие на глав-

ния панкреасен канал, закъснението 

в диагностиката и лечението може 

да доведе до значителна заболе-

ваемост или смърт. Паренхимни 

наранявания, които не включват 

дукталната система, рядко причи-

няват това. По този причина хи-

рургичната интервенция трябва 

да зависи от целостта на основния 

панкреасен канал /18. Херниите се 

лекуват оперативно в планов поря-

дък /фиг.7, фиг. 8, фиг. 9/.

Фиг. 8

Фиг. 9

КТ на травма на дуоденума с хематом в стената.

Интраоперативен изглед на операция по повод коремна травма.

Фиг. 7

КТ на травма на панкреас
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Лакътната нестабилност е 

сравнително необичайно среща-

но явление в спортната медицина. 

По-често се среща в тъй наречени-

те силови спортове (щанги, борба, 

джудо), гимнастика и при хвърляни-

ята в леката атлетика. Острата 

лакътна нестабилност, причинена 

от луксация или фрактура-луксация, 

се причинява от екстремна трав-

ма. Обикновено еволюцията на тази 

нестабилност е хроничният лакси-

тет на връзково-ставния апарат на 

лакътя. Медиалната нестабилност 

води до инсуфициенция на медиалния 

колатерален и медиален комплекс. 

Другата възможност е появата на 

една посттравматична постеро-

латерална нестабилност. Поради 

това, че нашият клиничен матери-

ал се състои от пациенти с валгусна 

нестабилност, ще се спрем предим-

но на тях, като представим кратки 

анатомически бележки на медиалния 

отдел на лакътната става. 

Валгусната (медиалната) неста-

билност, остра или хронична, води 

до частично или пълно компроме-

тиране на медиалния колатерален 

лигаментарен комплекс. Най-важни-

ят функционален елемент от този 

комплекс е предният кос лигамент. 

Неговото начало от долния аспект 

на медиалния епикондил до короно-

идния израстък прави този лигамент 

централна част на медиалния лига-

ментарен комплекс. Този лигамент е 

напрегнат, когато лакътят е свит 

или изправен. Затова валгусната 

стабилност зависи от него, като 

той представлява една флексионно-

екстензионна арка на ставата. Зад-

ното снопче на медиалния-колатера-

лен комплекс има подобно начало, но 

неговата инсерция лежи по-назад на 

олекранона. Като ексцентричен ли-

гамент той допринася за флексията. 

Трансверзалният лигамент, чието 

начало от медиалния аспект на олек-

ранона има не толкова значителна 

роля за лакътната стабилност. Ак-

цесорният преден медиален-колате-

рален лигамент наскоро е бил описан. 

Kато неговата задна срещуположна 

част е един ексцентричен лигамент. 

Поради факта, че началото му започ-

ва от предния аспект на медиалния 

епикондил и неговата инсерция е на 

предния аспект на короноида, този 

лигамент играе роля във валгусната 

стабилност на лакътната става при 

екстензия.

Хроничната медиална неста-

билност на лакътя обикновено е 

вследствие на повтарящ се валгусен 

стрес на лакътя. Клиничният пре-

глед на лакътя включва валгус-стрес 

при изправен и флектиран при 25 

градуса лакът при пронирана ръка. 

Радиологичното изследване се про-

вежда с цел да се установят ставна 

дисфункция, остеохондрит или осте-

охондроза на съставните части на 

лакътната става, както и свободни 

тела и остеофити.

Едно добро изследване е и стрес-

рентгеновото изследване със спе-

циален апарат. Ядрено-магнитният 

резонанс допълва апаратните из-

следвания. Ултразвуковото изслед-

ване е с относително добра диаг-

ностична стойност. Задължително 

изследване е електромиографското 

с цел да се провери състоянието на 

улнарния нерв. 

КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ

Нашият клиничен материал се 

състои от петима оперирани елит-

РЕЗЮМЕ

Авторите представят своята серия от 9 оперирани болни за периода 
2000-2016 г. Осем от тях са мъже и една жена. Всички те са елитни 
състезатели по вдигане на тежести, гимнастика и т.н.Многократни 
медалисти от световни, европейски и олимпийски игри. Всички те са 
страдали от медиална лакътна нестабилност. Оперирани са, като 
операциите са вклювали стабилизация на ставата, дебридман на 
ставата, екстирпация на свободни тела в ставата и транспозиция 
на нервус улнарис. Всички състезатели средно четири месеца след 
операцията са се върнали в елитния спорт.

SUMMARY

Chronic elbow instability

The authors represent their series of nine operated patients for the period between 
2000 and 2016.Eight  of them are men, and a woman. All they are top athletes in 
weight lifting , gymnastics et ets. They won a lot of medals taking part in world, 
European and Olympic championships. All they suffered from medial elbow 
instability. They were operated, as the operations included a three level of joint 
stabilization, joint inspection and removing the loose bodies from the joint. The end 
of the operation consisted of ulnar nerve transposition. All the athletes came back 
four months after the operation in the high-level sport’s activity. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лакътна става, медиална нестабилност, оперативно лечение.
KEY WORDS: Elbow joint, medial instability, operative treatment.

Хронична лакътна нестабилност

Д-р Валентин Матев

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ



Медицина и Спорт    15

ни щангисти, трима гимнастици и 

акробати и един футболист - мъже 

и една жена, оперирани в периода 

октомври 2000 – април 2016. Двама 

от мъжете са многократни светов-

ни и европейски шампиони и олим-

пийски медалисти. Останалите са 

медалисти от световни, европей-

ски и държавни първенства. Трима 

от мъжете са претърпели луксация 

на лакътната става. Един от тях, 

най-титулуваният, има и повтор-

на такава. Останалите са претър-

пявали мнокократни сублуксации и 

навяхвания в ставата. Всички болни 

са се оплаквали от чувство за нес-

табилност, придружени от болков 

синдром, който не им позволява да 

тренират и да се състезават. Всич-

ки те са имали оплаквания в зоната 

инервирана от нервус улнарис. Всич-

ки състезатели са били клинично 

тествани и са показали по-тежка или 

по-лека медиална лакътна нестабил-

ност. Рентгеновите снимки на всич-

ки са показали по-сериозни или по-ле-

ки остеоартрозни и остеохондрозни 

промени в лакътната става, включи-

телно наличието на свободни тела. 

На трима от болните медиалния  

епикондил беше авулзивно изтръг-

нат от залавното место. Шестима 

от болните имаха ядрено-магнитно 

резонансно изследване, което допъл-

ни общата картина. На всички болни 

бе направено електромиографско из-

следване, което показваше смущения 

на моторната и сетивната функция 

на нервус улнарис. Динамометрията 

показа разлика в силата на болната 

от здравата ръка. На всички болни 

бе направена стабилизация на ла-

кътната става на три нива от ме-

диално – капсулно, лигаментарно и 

мускулно. Нервус улнарис на всички 

болни бе траспониран вентрално. В 

проксималната част интрамускулно, 

а в дисталната интрамускулно и суб-

фасциално. При болните с изпаднал в 

асептична некроза медиален епикон-

дил се пристъпи към екстирпиране. 

На двама от болните през медиал-

ния достъп се направи дебридман 

на ставата и се отстраниха сво-

бодните тела в нея. На друг с малък 

радиален достъп се направи подобна 

процедура и от латерално. На един-

ствената дама от нашата серия с 

втори заден достъп се екстирпира-

ха свободни тела от фоса олекрани и 

се направи парциална синовектомия. 

Болните в следоперативния период 

бяха имобилизирани в ортеза за 25 

дена. Рехабилитационният период 

продължи до края на вторият месец 

след операцията. От началото на 

третия месец започнаха леки нато-

варвания с тежести, като след чет-

въртия месец се разреши участие в 

състезание. Заслужава да се отбеле-

жи, че един от оперираните участва 

в състезание на своя клуб три месе-

ца след операцията и спечели първо 

място в категорията си.

ДИСКУСИЯ

Eygendaal D., et.al.(2) съобщават 

за 16 оперирани от тях атлети, от 

които 4-ма имат улнарен неврит. 

При 13 от болните, при направената 

стрес валгусни рентгенови снимки, 

се е отчело увеличаване на ставно-

то пространство. При 10 от болни-

те на Я.М.Р. е намерена руптура на 

медиалния лигамент. 

Ciccotti MG, Jobe FW (3) съобща-

ват за наблюдение на свои пациен-

ти, силови спортисти с медиална 

нестабилност. Всички те са има-

ли неврит на нервус улнарис. Azar 

FM (4) съобщава за 6-годишен пе-

риод, в който група хирурзи про-

следяват 91 оперирани болни, при 

които оперативната техника е 

включвала улнарна стабилизация 

и транспозиция на нервус улнарис. 

При отчитане на резултатите 

те съобщават, че повечето от 

спортистите, които са оперира-

ли, са се върнали на същото ниво 

на спорт за по-малко от една го-

дина. Gilchrist AD, Mackee MD (5) 

представят лекувани от тях 

5-има пациенти с несрастване на 

медиалния епикондил и медиална 

нестабилност. 3-ма от тях, пре-

ди те да поемат лечението, са 

лекувани консервативно, а двама 

с остеосинтеза, която е била не-

успешна. На всички болни е било 

направено оперативно лечение с 

ексцизия на епикондила и възста-

новяване на стабилността. В. 

Матев и Б. Матев през 2002-(1) 

разглеждат трима оперирани – 

състезатели по вдигане на теже-

сти, при които консервативното 

лечение не е довело до положител-

ни резултати. Наличието на меко-

тъкънен интерпозиум, намерен 

интраоперативно, прибавен към 

останалите фактори за нестабил-

ност, компрометира консерва-

тивното лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички наши пациенти бяха успеш-

но оперирани и се върнаха към състе-

зателния спорт средно 4 месеца след 

операцията. Особено важно е пре-

доперативното клинично изследване 

на лакътната става. Освен данните 

за нестабилност, то ни показва и сте-

пента на увреждане на улнарния нерв. 

Апаратните диагностични изследва-

ния допълват клиничната картина и 

ни дават насока за необходимостта 

от втори оперативен достъп. Опера-

цията задължително включва медиал-

на стабилизация на лакътната става 

на три нива. Дебридман и инспекция 

на на ставата. Евакуиране на налични-

те свободни тела и мекотъкънен ин-

терпозиум. Вентрална интрамускулна 

транспозиция на нервус улнарис. Счи-

таме, че своевременното оператив-

но лечение на медиалната лакътна 

нестабилност е изключително важно 

за лечението на елитните щангисти. 

Спортът вдигане на тежести е из-

ключително травматичен, като ла-

кътните стави са едни от най-рани-

мите области на опорно-двигателния 

апарат. Ликвидирането на сетивни-

те и моторните смущения в зоната 

на нервус улнарис са задължителен 

атрибут на лечението. Ранната диаг-

ностика и профилактика на този вид 

заболявания в спортната медицина са 

дълг на спортните лекари, ортопеди 

и травматолози. 
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KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Използването на кръвта и нейните компоненти в кли-

ничната медицина постоянно привлича вниманието на во-
дещи учени и лекари от различни специалности практически 
във всички страни по света. Въпреки това, сериозна пречка 
за по-широко използване на кръвни продукти е опасността 
от пренасяне на множество заразни болести, такива като 
ХИВ, хепатит в различни форми и др. 

В тази връзка, по-предпочитана и по-безопасна е техно-
логията за приложение на автоложна кръв, т.е. автохемо-
терапията. Целесъобразността от използване на автоложна 
кръв (АК) при прилагане на биопунктура е показно в произ-
веденията на редица автори (9,10). Автоложната кръв се 
въвежда в организма с цел доставка на клетъчни и хуморални 
медиатори, за активиране на саногенетичните процеси в 
зоните на възпаление или дегенерация (4). Локална инжекция 
с автоложна кръв в близост до мястото на закрепване на 
сухожилията и ставните връзки може да осигури необходи-
мите клетъчни или хуморални медиатори, за да предизвика 
каскада от реакции (12, 14). Целта на такива инжекции е 
подкрепа на локалните лечебно-възстановителни процеси в 
мястото на болката чрез действието на тромбоцитните 
растежни фактори. Тромбоцитите съдържат не по-малко 
от 6 растежни фактора, необходими за лечението на кости, 
хрущяли, сухожилия и меки тъкани: трансформиращ растежен 
фактор бета, TGF-β; растежен фактор на фибробластите, 
FGF; тромбоцитен растежен фактор, PDGF; епидермален ра-
стежен фактор, EGF; ендотелиален растежен фактор, PDEGF; 
растежен  фактор на съединителната тъкан, VEGF. (11, 13). 

При въвеждането на автоложна кръв в тъканите се на-

блюдават редица странични ефекти, например образуване 
на инфилтрат и впоследствие деформационен белег, разкъс-
ване на тъканите, причинени от наличие на еритроцити и 
левкоцити. Тъй като тромбоцитите, синтезиращи растеж-
ни фактори са главният регенериращ елемент, препоръчи-
телно е използването на тромбоцитна автоложна плазма 
след отстраняването на еритроцитите и левкоцитите от 
кръвта. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Във връзка с гореизложеното, компания “Plasmolifting TM”, 

Русия, още през 2003 г. е разработила технология за получа-
ване на тромбоцитна автоложна плазма (ТАП-PRP), техника 
на приложение и режими на лечение на различни патологични 
състояния.

Новата същност на технология PLАSMOLIFTING® се заклю-
чава в това, че благодарение на внедряването на патентова-
ни специализирани биотехнологични епруветки Plasmolifting® 

се получава продукт, подходящ за безопасно инжектиране в 
тъкани, който е напълно натурален и съдържа само естест-
вени и собствени протеини, без необходимост от добавяне 
на странични химически вещества, т. нар. активатори. 

Според редица автори наситената с тромбоцити плаз-
ма е в състояние да повиши ефективността на лечението 
на меките тъкани (особено в местата на закрепване на 
връзките), на сухожилията и за възстановяване на костна-
та тъкан. Предполага се, че обогатената с тромбоцити 
плазма увеличава неоваскуляризацията, че може да ускори 
възстановителния процес в сухожилия, а също да спомага 
за образуването на съединителна тъкан с по-добро хисто-

Технология PLАSMOLIFTING®: собствен опит от практическо 

приложение на тромбоцитна автоложна плазма (ТАП-PRP) в 

травматологията и спортната медицина

д-р Росен Харизанов, специалист по спортна медицина

д-р Николай Филипов, ортопед - травматолог

д-р Силвия Паскалева, д.и., физиотерапия и рехабилитация

Компания Plasmolifting ТМ, Москва, Русия,

Компания Естетик-Мед БГ, Пловдив, България
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логично качество (16). 
Противопоказания за лечение, чрез въведждане на ТАП-

PRP в тъканите, са: алергични реакции на антикоагулант, 
злокачествени новообразования.

СПЕЦИФИКА НА ТЕХНОЛОГИЯТА
За получаване на тромбоцитна автоложно плазма с ви-

соки терапевтични свойства се извършва специална обра-
ботка на кръвта – центрофугиране, при строго определени 
режими.

Специализираните биотехнологични епруветки 
Plasmolifting® са сертифицирани съгласно стандарта IN VIVO, 
съдържат антикоагулант – микродоза високо пречистен ин-
фузионен хепарин или натриев цетрат и патентован био-
логически инертен, биополимерен, комплексен тиксотропен 
гел, запазващ лечебните свойствата на плазмата.

В България, технология PLАSMOLIFTING® се използва от 
2013 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Представяме резултати от собствен двугодишен 

практически опит от приложението на PRP – технология 
PLАSMOLIFTING®  на д-р Росен Харизанов, главен спортен лекар 
на футболни отбори от Южното черноморие: Нефтохимик, 
Поморие, Созопол и др. Д-р Николай Филипов и д-р Силвия 
Паскалева – Спортсклиник Еуровита.

Пациентите, преминали лечение с PRP, могат да се разде-
лят на отделни групи – професионални спортисти, аматьори 
– т. нар. съботно – неделни спортисти, такива с битови или 
професионални травми и група с остри травми и хронично-
дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, 
като към тях се включват репитаторните травми в спор-
та, т.е. травмите от пренапрежение.

Опирайки се на механизма на действие на богатата на 
тромбоцитни растежни фактори автоложна кръвна плаз-
ма и за въздействието й върху клетките и тъканите на 
организма, чрез противовъзпалителния, съдовопротективен, 
антиексудативен и пролиферативен ефект, респективно, 
обезболяващото, противоедемично и репаративно дейст-
вие, сме прилагали PRP при различни травми и заболявания на 
опорно-двигателния апарат.

Интерес за нас представлява лечението с PRP на т. нар. 
футболна болест или ARS-синдром.

Наблюденията са върху 32 футболисти с пубалгия в ос-
тър или хроничен стадий. Диагнозата е поставяна на базата 
на щателна анамнеза, континиум от клинични симптоми, 
такива като палпаторна болка, болка при максимална аб-
дукция, болка при ускорения със смяна на посоката, дрибъл с 
топка, удари по топката с вътрешен и прав вътрешен удар, 
ПИР и други. В диагностичния алгоритъм е включена ехогра-
фията – при част от случаите репитаторната травма е 
съпроводена с разкъсване на мускулни влакна на аддуктор-
ната мускулна група – m.add.longus, brevis, magnus, m.gracilis. 
При по-големи руптури се е налагало и извършването на МРТ 
– магнитен резонанс.

Приложихме PRP 3 процедури, веднъж седмичнo в съче-
тание с високоинтензивна лазерна терапия (HIL) непосред-
ствено след плазмата. Целта на приложението на лазера е 
обезболяване и биостимулация, чрез двете фази на въздейст-
вие: аналгетична с параметри: мощност 9W, в доза 11 J/см2, в 
импулсен режим с времетраене 2 мин. и биостимулиращата 

с: мощност 5-12W, в доза 110-140 J/см2, в постоянен режим с 
времетраене адаптирано към дозата. 

Лечението е прилагано в първите часове или дни след 
травмата при острите случаи, съпроводено с криотерапия, 
преустановяване на активната спортно-тренировъчна дей-
ност, физиотерапия с акцент – лазерна терапия – HIL и 
адекватна кинезитерапия впоследствие. 

РЕЗУЛТАТИ 
Двадесет и шест от лекуваните спортисти са се вър-

нали към активна спортна дейност в рамките на 3-6 сед-
мици в зависимост от стадия на травмата и заболяването. 
Трябва да се има предвид, че при стандартна терапия, без 
използване на PRP- PLАSMOLIFTING®, времето за завръщане 
на състезателите към обичайни натоварвания е 3-4 месеца. 
Групата състезатели от шест спортисти с незадоволителен 
резултат са имали или съпътстваща ингвинална херния, или 
не са спазвали препоръките, влизайки в активен тринировъч-
но-състезателен режим по-рано от необходимото.

ДИСКУСИЯ
Освен при ARS – синдром, успешно лечение с тромбо-

цитна автоложна плазма сме прилагали и при други травми 
и заболявания на опорно-двигателния апарат: артрози, руп-
тура на медиалната колатерална връзка, хондропатия, плика 
синдром, мускулни растежения и разкъсвания, епикондилити, 
ахилодиния и ретро - калканеарен бурсит, заден глезенен им-
пинджмънт.

ИЗВОДИ
На базата на нашите наблюдения можем за заключим, че 

PRP не е панацея, а алтернатива, включително като основ-
но лечение и има добри клинични резултати от неговото 
приложение. Включването на процедурата PLАSMOLIFTING® в 
програма за лечение позволява да се сведе до минимум ко-
личеството на прилаганите медикаменти, или изобщо да се 
изключи тяхното използване, като по този начин се намаля-
ват токсичните ефекти на медикаменти върху тялото на 
пациента. Инжекции с тромбоцитна автоплазма допринасят 
за намаляване на времето на лечение до 2-3 пъти. Методът 
изисква допълнително прецизиране в клиничната практика не 
само на базата на субективни критерии, а и на по-детайлна 
обективна оценка.

Литературата е на разположение 
в редакцията и при авторите.
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РЕЗЮМЕ

С напредване на възрастта физическите възможности на органи-
зма намаляват. Това отразява както намалени върхови постижения, 
така и намалена издръжливост. От друга страна възможността за 
травми се увеличава. За да може и след 35-годишна възраст да се по-
стигат високи спортни резултати и да не се допускат травми, е не-
обходима преоценка на физическите възможностите на спортиста, 
поставяне на реалистични цели и редовно занимания със спорт.

SUMMARY

Ageing athletes. What we don’t know?

As age advances, the physical abilities of our bodies decline. This leads to reduced 
performance and reduced endurance. On the other hand, the possibility of injury 
increases. Achieving better results and minimizing the chances of injury after the 
age of 35 requires reevaluation of the athlete’s physical abilities, setting realistic 
goals and regular sport activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Застаряващ атлет, занимания със спорт.
KEY WORDS: Ageing athlete, sport activity.

Застаряващият атлет. 

Какво не знаем?

Проф. д-р Пламен Кинов, дмн

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Средно след 26- годишна възраст фи-

зическите възможности на организма 

започват да намаляват. За различните 

спортове тази възраст е различна, от 

14 години за художествена гимнастика 

до 38 години за спортовете за издръжли-

вост. Физиологичните, структурниите 

и психологическите промени оформят 

възрастните спортисти в отделна ат-

летическа група. Въпреки неминуемите 

промени в организма, които настъпват 

с възрастта, тези състезатели са спо-

собни на невероятни постижения от-

носно сила, умения и издръжливост. 

Нагласата на спортиста има изклю-

чително значение за това дали ще спре 

или ще продължи да се занимава със 

спорт след определена възраст. Спор-

тистите с вътрешна мотивация, кои-

то спортуват заради удоволствието 

от спорта и се състезават със себе си 

и своите възможности, са по-склонни 

да се адаптират спрямо промените-

настъпващи с възрастта. В сравнение, 

тези, които се състезават за външни 

стимули или признание, са по-склонни да 

се откажат от спорта след определена 

възраст или да прибегнат до стимулан-

ти. 

След 35-годишна възраст в органи-

зма настъпват хормонални изменения, 

изразяващи се най-общо в намаляване 

нивата на продукция на хормони. Това 

забавя обмяната на веществата и нама-

лява капацитета за извършване на физи-

чески упражнения. Но вероятно не това 

е най-голямото предизвикателство на 

напредналата възраст. Стресът от 

работата и ангажиментите вкъщи са 

фактор с по-голямо значение за намаля-

ването издръжливостта при физически 

натоварвания. В съчетание с евентуал-

но недостатъчното отделено време за 

занимания, това води до намаляване на 

постиженията и по-висока честота на 

травматизъм.

Всяко едно занимание или спорт-

на дейност има три елемента, които 

може да бъдат модифицирани, за да се 

постигнат желаните резултати: чес-

тота, продължителност и интензи-

тет. Ключовата дума е интензивност 

- с възрастта е добре да се наблегне на 

интензивността за сметка на продъл-

жителността. Атлетите на средна 

и напреднала възраст трябва да нама-

лят дългите и продължителни нато-

варвания за сметка на увеличаване на 

интензивността на натоварванията. 

В тренировъчната програма се набляга 

на мускулната издръжливост, анаероб-

ни упражнения и сила. Високата интен-

зивност с къса продължителност 2-3 

пъти седмично стимулира високите 

хормонални нива в организма и спомага 

за запазване на мускулната маса. 

Подходящата примерна трениро-

въчна програма включва разпределяне 

на натоварванията в няколко сесии сед-

мично (поне 3) с различни цели:

 

1. Максимална сила
2. Общо укрепване и хипертрофия
3. Издръжливост
 
При четири сесии седмично:

 
1. Максимална сила
2. Подвижност и еластичност
3. Общо укрепване и хипертрофия
4. Издръжливост
 

Широко разпространеното схва-

щане, че за постигане на максимална 

мускулна сила е необходимо постоянно 

увеличаване на натоварванията е опро-

вергано. Ако обаче спортистът е тре-

нирал системно в продължение на някол-

ко десетилетия, то тогава мускулната 

сила ще е относително константна и 

поддържането й с относително малко 

работа е лесно. Изпълнението само на 

една силова тренировка седмично дава 

желания резултат, като същевременно 

не натоварва много опорно-двигател-

ния апарат.

Един от критериите за стареене е 

загубата на мускулна маса. Тренировките 

с цел хипертрофия на мускулатурата са 
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важни за стимулиране на метаболизма и 

обема на мускулите. Те са с по-ниска ин-

тензивност, отколкото тренировките 

за мускулна сила. Има голяма разлика в на-

товарванията от 85+%, необходими за 

увеличаване на мускулната сила и нато-

варванията от 70+%, нужни за работна 

хипертрофия. По отношение на хормо-

налния статус тренировките за мускул-

на маса се провеждат в полуактивно 

състояние, при което нивата на лактат 

в организма са високи. Това стимулира 

отделянето на растежния хормон и съ-

ответно поддържа организма млад.

СИЛОВИ ТРЕНИРОВКИ

Поставянето на мускулите под 

стрес при вдигане на тежести и рабо-

тата срещу съпротивление (лицеви 

опори, клекове с натоварване, напади) 

усилва мускулите и костите. Тези тех-

ники освен че запазват мускулната сила, 

също така противодействат на атро-

фията на костите с възрастта. Укреп-

ването на мускулите и уплътняването 

на костите е възможно дори и при ста-

реещ организъм.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Сънят и храненето са в пряка връзка 

с възстановяването след големи силови 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Проф. Пламен Кинов, дмн,

началник на Клиника по ортопедия и 

травматология, 

УМБАЛ „Ц. Йоанна” – ИСУЛ, София

натоварвания. Сънят е незаменим, за-

щото през него организмът се възста-

новява от увредите, настъпили при ин-

тензивна тренировка. Адекватният сън 

е свързан и с високи нива на тестосте-

рон, необходим за изграждане на костна 

и мускулна маса при жените и мъжете.

Чрез храната организмът се снабдява 

с макро- и микронутриенти. Въглехидра-

тите са незаменим енергиен източник, 

осигуряващ 50% от енергийните нужди 

при средно до високо интензивните на-

товарвания и тренировките за издръж-

ливост. Протеините са градивните еле-

менти на костите и мускулите, които 

участват в регенерацията на мускулите 

и тъканите след интензивно натовар-

ване. Микроелементите като витами-

ни и минерали улесняват продукцията 

на енергия и усвояването на мазнините, 

протеините и въглехидратите, транс-

портират кислорода в тъканите, регу-

лират електролитния баланс и отстра-

няват отпадните продукти.

ХИДРАТАЦИЯ

Не може да не бъде подчертана нуж-

дата от адекватен прием на течности 

преди по време и след тренировка. Во-

дата участва в терморегулацията и 

транспорта на хранителни вещества 

и отстраняването на отпадните про-

дукти на обмяната на веществата. 

Адекватният прием на течности е от 

особена важност за застаряващите ат-

лети. Упражненията, натоварванията 

и външните условия водят до загуба на 

повече течности, отколкото приема-

ме. Изследванията показват,че загубата 

на 1% течности е свързана с 3-5 удара 

по-висока сърдечна честота, което при 

пациенти на средна и напреднала въз-

раст или със сърдечни проблеми трябва 

да влезе в съображение. 

ТРАВМАТИЗЪМ И СПОРТ

Възрастните атлети са подложени 

на риск по отношение на нови увреди, 

така и на последствията от стари 

травми и грешки в тренировъчната 

програма. Най-често могат да се наблю-

дават:

 Инсерционити и ентезопатии

 Руптури (ахилес, бицепс брахии, 

пекторалис, аддуктори, флексори на 

бедро, подбедрица)

 Ставна нестабилност

 Артроза (коксартроза, гонартроза, 

глезен)

Проучванията в литературата 

показват, че най-голямата заплаха за 

здравето на застаряващия атлет оба-

че не е процесът на стареене, а липса-

та на физическа активност. При липса 

на натоварване рисковете за здравето 

са по-големи, както Astrand заключава 

"there is less risk in activity than in continuous 

inactivity-it is more advisable to pass a careful 

physical examination if one intends to be 

sedentary in order to establish whether one's 

state of health is good enough to stand the 

inactivity." Организмът е настроен за ра-

бота на високи обороти и при липса на 

натоварване различните органи и сис-

теми бързо дегенерират.

БЛАГОСЛОВИЯТА НА ТРАВМАТА

Възрастните спортисти са пред-

разположени към по-чести травми. По-

ложителният ефект на травмата е, че 

слабите постижения не се дължат на 

постепенно намаляване на физическия 

капацитет. По този начин травмата 

е аларма, която сигнализира за грешки в 

спортния режим, програмата, диетата 

или др. и показва нуждата от промяна и 

адаптиране на натоварванията. Това 

по никакъв начин не означава, че трябва 

да се спрат физическите занимания, а 

показва нуждата от преоценка на ситу-

ацията и адаптиране към обективната 

реалност.

Възрастните спортисти стават 

все по-голяма група. Те се характери-

зират с редица особености. При тях 

се акумулират стари травми и възрас-

тово обусловено намаляване на физи-

ческия капацитет, което намалява по-

тенциала им за спортни постижения. 

Оставането сигурен във физическите 

си възможности е от първостепенна 

важност при спортисти на средна и 

напреднала възраст. Точната самоо-

ценка на възможностите и познаване 

на собственото тяло, както и на абсо-

лютните му възможности позволяват 

да се адаптират видът и интензите-

тът на натоварванията. Най-важният 

извод е, че въпреки намалените гъвка-

вост, сила, възможности и издръжли-

вост удоволствието от тренировка-

та никога не изчезва.

Добре документиран факт е, че ре-

довните занимания с физически упражне-

ния могат да забавят процеса на старе-

ене с 50%. „Science has proven that life does 

not begin at 40, but it has also demonstrated 

that it does not have to end there.” (Menard 

D, Stanish WD, 1989).
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Както вече разгледахме в предиш-
на обзорна статия, тренировката на 
проприоцепцията след реконструкция 
на предна кръстна връзка (ПКВ) започва 
още в най-ранната фаза на следиопера-
тивното възтсановяване. Проприоцеп-
тивните упражнения във всяка следва-
ща фаза прогресират и се усложняват, 
като присъстват през целия процес 
на възстановяване, за да може пациен-
тът пълноценно, без компенсаторни 
движения, да изпълнява ежедневните 
си функционални дейности. Най-общо 
проприоцепцията се определя като 
усещането за позицията и движение-
то на ставата и цялата кинетична ве-
рига, в пространството (3, 5). Ако не 
се поддържа и тренира, много лесно се 
губи не само при травма или постопе-
ративно състояние. Затова при спор-
тисти и активни млади хора тренира-
нето й е от особено значение, както за 

поддържане на нивото й, така и като 
профилактика от травми, провокира-
ни от нестабилност в дадена става на 
долния крайник.

Проприоцептивната тренировка 
като част от рехабилитационната 
програма след увреда на ПКВ трябва 
да се насочи към увеличаване използва-
нето на сензорната информация, осъ-
ществена от колените връзки, став-
ната капсула и мускулно-сухожилния 
комплекс, а да се стабилизира коляното 
динамично (10).

Чрез проприоцептивните упраж-
нения се тренират умението и ком-
плексността на движението, т.е те 
не са просто натоварване. Те наблягат 
на тренирането на качеството на из-
пълнение, а не на количеството мускул-
на работа (7, 11). В началото контрола 
върху абнормните движения в става-
та изисква съзнателно усилие, но чрез 

системни повторения и подобряване 
на нервно-мускулния контрол чистите 
движения започват да се автоматизи-
рат и да се изпълняват подсъзнателно 
(10).

Много често към края на 6-ата 
постоперативна седмица след рекон-
струкция на ПКВ, когато пациентът 
вече свободно стъпва и стои на опери-
рания крайник смята, че е възстановен 
и готов да се върне към ежедневието 
си. Това обаче далеч не е така. Той на-
истина е способен да поддържа стати-
чен постурален баланс на оперирания 
крайник, но все още на крайника му 
липсва добър и овладян нервно-мускулен 
контрол, нещо, което тепърва тряб-
ва да се изгради и усвои като навик. 
Именно тук започват да се тренират 
по-сложните компоненти на пропри-
орецепцията – кординацията и лов-
костта, които се наслагват върху ус-

РЕЗЮМЕ

Целта на този доклад е да представи проприоцетивната тренировка 
и нейната прогресия от минимално-протективната към спортно-
ориентираната фаза при пациенти след реконструкция на предна 
кръстна връзка. 
Проприоцептивната тренировка в минимално-протективната фаза 
(7-ма – 12-та постоперативна седмица) цели да възвърне самоуве-
реността на пациента за изпълнение на по-динамична функционална 
активност, както и да има увереност в травмирания сегмент. Към 
4-ти постоперативен месец, когато е преходът към натоварване 
със спортна насоченост, проприоцептивните упражнения имат за 
цел да възвърнат пациента към обичайната му активност и към 
5-6-и месец (спортно-ориентирана фаза на възстановяване) вече да 
е безопасно и ефективно на едно функционално и спортно ниво, на 
каквото е бил преди травмата.
Разглеждат се прогресията и начинът на изпълнение на: сложни уни-
латерални равновесни уражнения върху нестабилна опора, които вече 
развиват ловкост и кординация; полуклекове, клекове, напaди; плиоме-
трични упражнения; модалности на ходене и бягане.

SUMMARY

Proprioceptive training in late rehabilitation period after anterior cruciate 

ligament reconstruction – transition from treatment to sports practice

The purpose of the present report is to present the proprioceptive training and its 
progression from late rehabilitation period to returning to sports practice in patients 
after anterior cruciate ligament reconstruction.
The proprioceptive training in late rehabilitation period (7th-12th postoperative week) 
aims to regain patient’s self-confidence in performing more dynamic functional 
tasks, as well as to rely on the operated leg equally as non-operated one, while 
loading the lower limbs. In 4th postoperative month when the exercises become 
more sports orientated, the proprioceptive exercises have to return the patient 
back to his daily regular activities and in 5th – 6th month (sports-orientated stage) 
already to be safe and effective in his sports shape, similar to his condition before 
the trauma.
It is revealed the progression and the way of performance of the following 
proprioceptive exercises: complex unilateral balance exercises on unstable surface, 
which also develops agility and coordination; semi squads, squads and lunges; 
plyometric exercises; modalities of walking and running.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: проприорецепция; постурално равновесие, предна кръстна връзка.
KEY WORDS: proprioception; postural balance; anterior cruciate ligament.
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военото добро равновесие. Именно по 
този начин се стимулира цялостният 
нервно-мускулен контрол на долната 
кинетична верига за едно комплексно 
плавно движение, без компенсаторни 
механизми, предпоставка за усложне-
ния и повторни травми (1, 3, 12). Про-
приоцептивната тренировка в ми-
нимално-протективната фаза (7-ма 
– 12-та постоперативна седмица) след 
реконструкция на ПКВ цели да възвърне 
самоувереността на пациента за въз-
можността на изпълнение на по-дина-
мична функционална активност, както 
и да има увереност в травмирания 
сегмент. Към 4-ти постоперативен 
месец, когато е преходът към нато-
варване със спортна насоченост про-
приоцептивните упражнения имат 
за цел да възвърнат пациента към 
обичайнта му активност и към 5-6-и 
месец (спортно-ориентирана фаза на 
възстановяване) вече да е безопасно 
и ефективно на едно функционално и 
спортно ниво, на каквото е бил преди 
травмата (11).

Целта на този доклад е да предста-
ви проприоцетивната тренировка и 
нейната прогресия от минимално-про-
тективната към спортно-ориенти-
раната фаза при пациенти след рекон-
струкция на предна кръстна връзка. 

В минимално-протективната фаза 
на възстановяване след реконструкция 
на ПКВ основната цел на кинезите-
рапията е насочена към подобряване 
на функционалните възможности на 
коляното, като акцентът пада върху 
подобряване на проприорецепцията 

и засилване на динамичния нервно-мус-
кулен контрол. Затова и средствата, 
които се използват в кинезитерапве-
тичната процедура, трябва да имат 
предимно такава насоченост. Тук 
проприоцептивните упражненията 
постепенно се усложняват, имат ком-
плексен характер и съответно покри-
ват изпълнението на повече от една 
задача. Докато простите проприо-
цептивни упражнения представляват 
предимно тренировка на статичното 
равновесие и статичен кинестатичен 
усет, сложните упражнения за пропри-
орецепция включват вече и елементи 
на координация и динамичен нервно-
мускулен контрол и трудно може да се 
определи като чисто равновесно уп-
ражнение например. По-тази причина 
проприоцептивните упражненията, 
включени в тази фаза, се определят и 
с функционална насоченост, до голяма 
степен изпълняват ежедневните функ-
ционални дейности. Функционалните 
упражнения са дейности, които ускоря-
ват и благоприятстват безопасното 
връщане на пациента към пълноценно 
изпълнение на дейностите от ежедне-
вието. Преминава се от базови към 
умерено-интензивни функционални уп-
ражнения (6).

Равновесните упражнения от 
стоеж вече се изпълняват предимно 
унилатерално (засилено за оперирания 
крайник), като се включват движения 
на горните крайници в различните рав-
нини, движение на главата, изпълнение 
върху нестабилна опора, допълнително 
провокиране на равновесието на паци-

ента с побутване и разклащане (8).
Нестабилната опора включва уп-

ражнения върху дискофит, балансира-
ща табла и батут. Има разлика между 
тренировката върху трите уреда, 
независимо че всички те провокират 
равновесието. В единия случай, с дис-
кофита (фиг. 1), опората освен нес-
табилна е и мека, което позволява и 
повече движение в глезенна става, до-
като при равновесната дъска такова 
липсва и стратегията за поддържане 
на равновесие е различна. Равновесна 
дъска има приставки за провокиране на 
равновесието в различни направления. 
Може да го провокира в предно-задна 
посока, странична посока и във всички 
посоки едновременно (фиг. 2). При дис-
кофита отграничаването на трени-
ране в различни посоки е невъзможно. 
Предимствата на батута са меката и 
еластична повърхност, която има, кое-
то го прави идеално средство за тре-
ниране както на статичното, така 
и на динамичното равновесие. Освен 
стоеж върху него може да се извършат 
и редица други упражнения: полуклеко-
ве, повдигане на пръсти от стоеж и 
от полуклек, качване и слизане от него, 
скокове и т.н. (фиг. 3). Като прогресия 
на проприоцептивните равновесни 
упражнения върху нестабилна опора 
може да стане и чрез елиминиране на 
зрителния анализатор. Със затваряне 
на очите задачата се усложнява и се 
засилва реакцията на проприоцептив-
ната система (1, 9).

Полуклековете и напъдите освен 
силови упражнения, имат и проприо-

Фиг. 1

Фиг. 2.1

Фиг. 2.2
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цептивна задача. В тази фаза полукле-
ковете от бипедален стоеж се задъл-
бочават като градуси на флексия (към 
90°), като прогресията зависи от раз-
витата сила на квадрицепса. При това 
движение той работи в ексцентричен 
режим и до голяма степен контролира 
правилното изпълнение на упражнени-
ето (2). Акцентът при полуклековете 
на два крака пада върху тренировка 
на по-дълбок клек: с успоредни ходила; 
с широко разтворени крайници; клеко-
ве на стената с fitball топка; сядане и 
ставане на по-нисък стол (върху fitball). 
Като прогресия в края на периода се 
преминава към изпълнение на полукле-
кове и върху нестабилна опора (4, 8). 

Особено внимание се обръща при 
изпълнението на полуклек от бипеда-
лен стоеж да не се прехвърля повече 
тежестта върху здравия крайник. Усе-
тът все още не е напълно възстановен 
и инстинктивно тежестта на тялото 
се пренася повече върху незасегнатия 
крайник. Затова тренировката в нача-
лото задължително е пред огледало (за 
обратна връзка) и под пряк контрол 
на кинезитерапевта. По тази причи-
на също се набляга и на тренировка на 
полуклек с оперирания крайник: от сто-
еж без опора (в малки градуси флексия) 
(фиг.4); напади на нестабилна опора, в 
различните посоки, и вече в по-големи 
градуси на флексия, като задният край-
ник може да се свие, за да се задълбо-
чи флексията на предния до около 90° 
(фиг. 5); ставане-сядане, но на по-висок 
стол; сядане върху нестабилна опора в 
последните седмици от периода (фиг. 

6) (1). 
Както се вижда, начинът на изпъл-

нение  на полуклековете и напъдите е 
от водещо значение пред дълбочина-
та на клека.

Тук е и мястото, където ходенето 
освен по равен терен, започва да се 
тренира и по неравна повърхност (на 
открито, със смяна на наклона). Могат 
да се включат и отсечки с различни 
модалности на ходенето като ходене 
назад, настрани, усукано ходене, забър-
зано ходене.

Качването и слизането по стълби 
вече изцяло се тренира без опора, уве-
личава се броят на стъпалата и тем-
пото на изпълнение (8, 13).

Към началото на 4-ти постопера-
тивен месец, ако спортистът напред-
ва, адекватно с възстановяването 
започва с изпълението на по-сложни 
функционални упражнения, както и с 
базови със спортен характер. Трени-
рането на проприорецепция продъл-
жава в широк мащаб, тъй като тук 
вече няма противопоказания относно 
изпълнението на дадени активности. 
Успоредно със силовата тренировка и 
тази за обща издръжливост, сложните 
проприоцептивни упражнения и тези 
за нервно-мускулен контрол са в осно-
вата на процедурата. Представляват 
най-вече равновесни упражнения върху 
някаква нестабилна опора (предимно 
на оперирания крайник) с допълнител-
но включени елементи за ловкост и ко-
ординация. Така съзнателно се отвлича 
вниманието на пациента от това 
да внимава за позицията на коляното 

при изпълнение. Такива са например: 
Унилатерален стоеж на дискофит/рав-
новесна дъска – теглене на пациента 
от терапевта чрез theraband (фиг.7). 
2. Полуклек на оперирания крайник при 
изправянето веднага повдигане на пръ-
сти. 3. Бипедален полуклек върху рав-
новесна дъска – повдигане на пръсти. 
4. Бипедален/унилатерален стоеж на 
равновесна дъска – ловене и подаване 
на топка (фиг.8) (1). 

Функционалните упражнения, 
включени в този период, преминават 
от умерено-интензивни към високо-
интензивни. Към самото упражнение, 
наподобяващо ежедневно действие, се 
добавят елементи, които значително 
усложняват изпълнението му. Така на-
пример качването на трупче може да 

Фиг. 3.1 Фиг. 3.2 Фиг. 3.3

Фиг. 3.4
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се усложни, като се увеличи височината 
на качване (фиг. 9) или темпото на из-
пълнение, като се смени опората с нес-
табилна – качване на батут. Самото 
качване и слизане по стълби може да се 
усложни, като се извършва през стъпа-
ло и отново в по-бързо темпо. Друго 
типично функционално упражнение, 
каквото е сядане и ставане, може да се 
усложни, като пациентът го извършва 
стъпил върху нестабилна опора (диско-
фит) или сяда върху нестабилна опора 
(fitball) или бива теглен с theraband в 
някоя посока (1).

Плиометричните упражнения са ос-
новните упражнения в тази фаза и ос-
новният преход от терапевтичните 
упражнения към такива със спортна на-
соченост. Досега пациентът е развивал 
отделните качества и сега е етапът, 

в който те трябва да се организират 
по начин, в който индивидът трябва 
да се подготви за специфична спортна 
дейност. Повечето спортни занима-
ния изискват експлозивност, бърза смя-
на на посоката, скорост, бърза реакция 
на движения и в същото време всичко 
това да се представи автоматизира-
но, икономично и ефективно. Затова 
и плиометричните упражнения се явя-
ват ключово средство. Те представля-
ват бързи, експлозивни упражнения, 
съдържащи елементи на гъвкавост, 
сила и проприорецепция, които паци-
ентът доразвива в бързина, коорди-
нация и мощност и подобрява ефек-
тивността на сложното движение. 
Нервно-мускулният принцип на тези 
упражнения е базиран на момента раз-
тягане-скъсяване. Плиометричното 
движение се състои от 3 фази. Започва 
с бърза ексцентрична контракция (мо-

мент на разтягане) за подготовка на 
мускула, последвана от амортизираща 
фаза като преходен момент и крайна 
фаза на концентричната контрак-
ция (момент на скъсяване), където се 
произвежда и максималната мускулна 
мощност. Най-важната задача, коя-
то реализират тези упражнения е, че 
тренират рязката смяна на стабили-
зация с ускорение, предизвикано от 
внезапната смяна на мускулна работа 
от стабилизиращо към ускорително 
действие и обратното. Тъй като в 
тази преходна фаза се започва с пли-
ометричните упражнения, то те са 
доста елементарни в началото. Пред-
ставляват: подскоци и скокове на два 
крака на място, на дължина, на височи-
на, напред, назад, странично. Внима-
ние при изпълнението се обръща върху 
фазата на оттласкване и фазата на 
приземяване, като трябва да се прави 

Фиг. 4 Фиг. 5.1 Фиг. 5.2

Фиг. 5.4Фиг. 5.3

Фиг. 6
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симетрично с двата крака и да не се из-
вършва повече с незасегнатия крайник. 
С придобиване на увереност, в края на 
четвъртия месец може да се пробват 
и подскоци на един крак на място и на-
пред (6, 8, 9).

Тук е моментът, в който при джо-
гинга постепенно се включва летеж-
ната фаза и се преминава към бягане, 
което се увеличава много плавно като 
времетраене. Може да се редуват 
първоначално моменти на бягане, с мо-
менти на джогинг, докато се премине 
изцяло в бягане. Успоредно с това се 
тренират и разновидности на бягане-
то. Извършват се в отсечки бягане на-
зад, бягане настрани (11-13).

Спортно-ориентиранта фаза (5-ти 
- 6-и постоперативен месец) се явява 

продължение на предходната. Упраж-
ненията се усложняват все повече 
индивидуално според състоянието и 
възможностите на пациента/спорти-
ста. Различните видове скокове и под-
скоци вече освен върху двата крайника 
се изпълняват и на един крайник. Също 
скоковете могат да се прегрупират в 
различни скокови отсечки като напри-
мер: скок от трупче вурху два крака, 
два скока напред на 2 крака, скок в ба-
тута на оперирания крайник и подскок 
на място. Включват се доста скокови  
упражнения в батута, които допълни-
телно подсилват проприоцептивната 
тренировка (1). Освен плиометрич-
ните упражнения друг важен момент 
в този период е подобряване двига-
телния стереотип на бягане, което 

става с различни бегови упражнения: 
бегови отсечки с различна посока на бя-
гане (напред, назад, настрани, усукано, 
зигзагообразно, в осморка); отсечки с 
различни модели на бягане (подскочно, 
спринтово, диагонално с приклякане, с 
рязка смяна на посоката). Включват се 
постепенно и различни елементи от 
спорта, с който се занимава пациен-
тът (1, 8, 11).

Преди връщане към същинска 
спортно-състезателна дейност съ-
ветваме пациентите/спортисти да 
могат да покрият успешно специфич-
ни функционални тестове, демонстри-
ращи добра стабилизация и проприоре-
цепция в коляното, както и цялостен 
нервно-мускулен контрол на долния 
крайник (1). 

Фиг. 7 Фиг. 8

Фиг. 9.1 Фиг. 9.2







ИНТЕРВЮ

Допреди няколко години хомеопатията не 
намираше място в спортната медицина. 
Болката – особено във футбола – трябваше 
бързо да бъде преодоляна и да се продължи 
напред. Oбезболяващата спринцовка преди 
игра или състезание или през почивката не 
е нещо необичайно. Това често е прекият 
път към високите спортни постижения, но 
в дългосрочен план води до влошаване на 
травмата или до последващи усложнения. 
Така през последните години започна едно 
преосмисляне и връщане към природните 
средства за лечение, а хомеопатията 
заслужи своето важно място в спортната 
медицина. 

Д-р Герлах, от години лекувате спор-
тисти, състезатели и топ атлети. Как-
ви промени и тенденции наблюдавате в 
лечебните практики?

Не само поради травми, болка или за-

боляване, а като цяло „викът” на тялото 

е да има един нестихващ енергиен поток. 

Прекъснатият енергиен поток може да 

бъде „рестартиран“, като се предприемат 

своевременно бързи мерки и не се прекъсва 

оздравителният процес. При всяка травма 

или заболяване (същото се отнася и при 

блокиране на енергията в тялото) е важно 

да се състави анамнеза и да се проведе 

интензивен мануален преглед. Образните 

изследвания – ултразвук, ядрено-магнитен 

резонанс и др. – са задължителен елемент 

от съвременната диагностика. 

Ако преди 15-20 г. при лечението на 

спортни травми се използваше изключи-

телно класическата медицина, днес спор-

тистите са много по-чувствителни, кога-

то въпросът се отнася до тяхното тяло.

Болката и преди, и сега често се по-

тиска с нестероидни противовъзпалител-

ни средства с цел, например, спортистът 

да може да участва в състезание. Въпреки 

това обаче голям брой спортисти търсят 

алтернативни методи за лечение и, наред 

с други неща, се насочват към хомеопати-

ята. Целта е не да се потиска болката, а 

да се разпознае проблемът и блокираният 

поток от енергия отново да се задвижи. 

Тъй като днес един спортист обръща 

много по-съзнателно внимание на тяло-

то и енергията си, хомеопатията пред-

лага алтернативно поле за възобновяване 

на енергийните процеси по бърз, лесен и 

без странични въздействия начин, както и 

щадящо лечение на травми или заболява-

ния. При голямата интензивност, която се 

среща и в аматьорския спорт, е важно да 

се разбере как хомеопатията може да се 

справи и да предотврати травмите при 

прекалената натовареност, как регенера-

ционните процеси може значително да се 

подобрят и как, например, функцията на 

имунната система да се засили и да се ба-

лансира чревната флора.

В наши дни има сериозни резерви от-
носно действието на хомеопатията и 
критиците й не пропускат да я нарекат 
неефективно средство.

Подлагаме се на магнитно-резонансна 

томография и извеждаме терапията си от 

изображенията, които се получават от нея, 

но не се питаме как това може да бъде 

обяснено. Заобиколени сме от магнитни по-

лета и пренебрегваме влиянието им върху 

здравето ни, защото все още не можем 

да измерваме тези процеси. Критиците 

на хомеопатията не вярват, например, на 

температуропонижаващия ефект на моно-

препаратите, въпреки че той е факт. 

В случай на дразнеща кашлица при-

бягваме към блокери, въпреки че същите 

резултати могат да бъдат постигнати 

чрез приема на Bryonia D6, без никакви 

вредни странични ефекти, без да се 

блокират нашите енергийни системи, а 

просто чрез индуциране на енергийния 

поток. Разчитаме на дозата от нестеро-

идни противовъзпалителни средства при 

травми с хематом, но може да се при-

бегне до използването на хомеопатични 

лекарства, при което буквално може да 

се наблюдава как отокът спада. Действи-

ето на хомеопатията все още не може 

да бъде научно доказано, но потребите-

лите могат да се противопоставят на 

обвиненията срещу нея благодарение на 

своя практически опит. Вместо критики, 

по-добре да се потърси конструктивен 

обмен с опитни потребители. Само така 

дадена терапия може да бъде разработе-

на, доразвита и стандартизирана.

Хомеопатията и традиционната ме-
дицина всъщност изключват ли се вза-
имно?

Определено не. Много често се използва 

комбинация от конвенционално медицинско 

лечение – както е описано в книгите – и 

хомеопатия. В практиката си се опитвам 

да огранича прекомерното приложение на 

медикаменти, което би могло да доведе 

до съответните странични ефекти. Въз-

можно е например да се подсилят само-

оздравителните процеси на организма при 

ревматични заболявания, а в остра фаза да 

се намеси конвенционалната медицинска 

грижа. Този вид лечение е високо ценено 

както от спортистите, така и от обик-

новения пациент.

Използвате ли хомеопатични лекар-
ства превантивно?

Разбира се, за всеки лекар хомеопа-

тичните средства имат и превантивна 

стойност. Например 3-5 дни преди опера-

ция препоръчвам на пациента да започне 

прием на Arnica D30. Това често помага да 

се предотврати постоперативното поду-

ване и кървене и може да доведе до по-ра-

нен старт на функционалното лечение още 

от интензивното отделение. Говорейки за 

оперативни намеси, това включва и нужда-

та от стоматологични процедури. 

Според вас какви средства задължи-
телно трябва да присъстват в терапи-
ята на спортната медицина?

Когато става въпрос за болка, Rhus 

toxicodendron заема неотменно място, 

както и Arnica, която винаги може да се 

използва в случаи на травма или профила-

китично. Имам много добър опит в прило-

жението им (като профилактична грижа) в 

потенция D30. При лечението на сериозни 

травми използвам и високи потенции, но 

под контрол и ако добре познавам спор-

тиста. В противен случай за всеки паци-

ент решавам индивидуално. В случая c 

Rhus toxicodendron, който се предлага като 

лекарство и в потенция D6, препоръчвам 

да се спазват предписанията на произво-

дителя.

Източник: Sportaerztezeitung (www.
sportaerztezeitung.de)

Хомеопатията 
в спортната медицина
Интервю с д-р Клаус Герлах, м д, специалист по обща медици-
на, спортна медицина и мануална терапия, дългогодишен лекар 
на немския футболен отбор FSV Mainz 05. 



Облекчава болките
Подобрява зарастване-
то на раните 
Ускорява разнасянето  
на хематоми

D 6 D 30 D 1000

Arnica  

+

 Остри наранявания –  
порязвания, охлузвания, натъртвания

 Болки в гръбнака, мускулите и 
крайниците

 Остри ставни възпаления

ПРИ ОСТРИ СИМПТОМИ

ARNICA D6 на всеки 30-60 мин., по 1 доза  
(10 глобули) до подобрение

ARNICA D30, 3-4 пъти по 1 доза (10 глобули)

Шуслеров мехлем №3  
почасово втриване, след подобрение 
2-3 пъти дневно

ПРИ ХРОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

ARNICA D6  2-3 пъти по 1 доза (10 глобули) Шуслеров мехлем №3  
2-3 пъти на ден втриване

  РЕШЕНИЕТО

при  ТРАВ М И  И БОЛКИ

МУСКУЛНА УМОРА
Болки и схващания след 
физическо пренапрежение 
Психо-емоционално 
претоварване

Шуслеров мехлем №3
Ferrum Phosphoricum D12

Шуслерови соли и монопрепарати на 

при ТРАВМИ  и  ОСТРИ ВЪЗПАЛЕНИЯ

Закрити наранявания на всички меки тъкани - 
контузия, навяхване, изкълчване, разтягане
Фрактури
По-малки отворени рани
Мозъчно сътресение
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СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Некомпактната кардиомиопа-

тия е сравнително рядко заболя-

ване, което се счита, че се дължи 

на задръжка в ембрионалното раз-

витие на миокарда. Характеризи-

ра се с изразена трабекуларизация, 

спонгиозен изглед на стените и 

склонност към камерни аритмии. 

Засяга предимно миокарда на лява-

та камера. Предоминатното дяс-

нокамерно засягане е много рядко 

/1/.

Ето защо представеният от 

нас клиничен случай е изключител-

но рядък и интересен.

22-годишен активен спортист, 

чужденец, кавказка раса, баскетбо-

лист. Атлетът има десен бедрен 

блок – ДББ /фиг. 1/. Без субективни 

оплаквания. Баща му и сестра му са 

с известни проводни нарушения - 

ДББ, без доказана морфологична па-

тология. Изпратен бе за скрининго-

ви изследвания с оглед предстоящ 

трансфер в български клуб. 

Проведен бе кардиопулмонален 

тест с натоварване:

 Максимален тест, без оплаква-

ния.

 Персистира ДББ.

 В края на натоварването и в 

първите минути на възстанови-

РЕЗЮМЕ

Некомпактната кардиомиопатия е сравнително рядко забо-
ляване, което се счита, че се дължи на задръжка в ембиро-
налното развитие на миокарда. Засяга предимно миокарда 
на лявата камера. Предоминатното дяснокамерно засягане е 
много рядко. Ето защо представеният от нас клиничен случай 
е изключително рядък и интересен.

SUMMARY

Clinical case of young athlete with right ventricular no-compaction 

cardiomyopaty.

Non-compaction cardiomyopathy is a myocardial disorder, which is thought to 
occur due to the failure of mainly left ventricle compaction during embryogenesis, 
leading to distinct morphological characteristics in the ventricular chamber.  
Predominantly right ventricular non –compaction is extremely rare, that is why our 
clinical case is of distinct interest.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Некомпактната кардиомиопатия, дясна камера, спорт.
KEY WORDS: Non-compaction cardiomyopathy, right ventricle, sport.

Клиничен случай на млад спортист  

с некомпактна дяснокамерна 

кардиомиопатия

Доц. д-р Иван Груев, дм

телната фаза - камерни екстра-

истоли от изходния тракт на 

ДК.

Според ревизираните Сиатъл-

ски критерии за ЕКГ при спорти-

сти /2/ тези промени са интерме-

диерни към абнормни и изискват 

допълнително уточняване /фиг. 2/.

Най-напред беше проведена Ехо 

КГ: фиг. 3.

След това за уточняване на ди-

агнозата и диференциалната диа-

гноза с аритмогенна дяснокамерна 

кардиомиопатия, пациентът беше 

насочен за ЯМР на сърце при проф. 

Кирова в УМБАЛ „Токуда”. Фиг. 4.

Описание от ЯМР изследване-

то:

 Увеличени размери на дяс-

но предсърдие. Няма убедителни 

данни за рефлукс по посока на ин-

трахепаталния сегмент на вена 

кава при напречен диаметър на лу-

мена 16 мм. 

 Увеличени размери на дяс-

на камера - 11,5см по-дългата ос и 

6,5см по-късата ос, краен диасто-

лен обем 394 мл, краен систолен 

Фиг. 1

Десен бедрен блок.
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обем – 277 мл. Нискостепенна 

трикуспидална недостатъчност. 

Платната на трикуспидалната 

клапа се проследяват фини и глад-

ки. Хипокинезия на предна и долна 

стена, като апикалният сегмент 

изостава спрямо базалните сег-

менти. Парадоксално движение на 

вентрикуларния септум на базата 

на увеличеното дяснокамерно на-

лягане. Не се намират дефекти на 

нивото на септума. Стената на 

ДК миокард е променена с изразена 

равномерна хипертрабекулариза-

ция както при некомпактиран ми-

окард. Ангажирана е предната сте-

на на ДК по цялото протежение. 

 Стволът на пулмоналната 

артерия е с напречен диаметър 

28 мм. Стволът и клоновете дву-

странно се представят с нормално 

разпределение без дефекти в луме-

ните. Не се намират промени в бе-

лодробния паренхим двустранно. 

 Нормални размери и струк-

тура на ляво предсърдие. Нормал-

но вливане на белодробните вени. 

Свободно ухо на ляво предсърдие. 

 Увеличени размери на ЛК 

при увеличен крайно диастолен 

обем /250 мл/ и запазена систолна 

функция - ФИ 69%. Равномерна, гор-

но-гранична дебелина на лявокамер-

ния миокард в базалните и средни 

сегменти. Апикално, по предната и 

долна стена се намира ограничена 

хипертрабекуларизация с отноше-

ние компактен към некомпактен 

миокард около 1:3. Не се намират 

фиброзни промени в миокарда в се-

риите на късно кантростиране. 

 Нормално представен изходен 

тракт на ЛК. 

 Напречен диаметър на асцен-

дентната аорта – 32 мм, на 

десцендентната – 21 мм. 

Заключение: МР находката е как-

то при частично некомпактиран 

Фиг. 2

Ревизирани Сиатълски критерии.

Фиг. 3

ЕХоКГ – увеличена, трабекулари-
зирана дясна камера с намалена 
помпена функция.

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
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Фиг. 4

ЯМР изображение с фокус върху дясната 
камера.

ЛК миокард. Запазена систолна ЛК 

функция. Некомпактен ДК миокард 

с локална хипокинезия. Диастолна и 

систолна ДК дисфункция 

Изводи

 Европейските скринингови 

препоръки, включващи задъл-

житерно ЕКГ при спортисти, 

имат предимство за  превен-

ция на ВСС /3.

 Адаптационните промени при 

спортно сърце водят до специ-

фични ЕКГ промени.

 Над 90% от тези промени са 

бенигнени.

 Но! Около 5% от атлетите 

имат ЕКГ промени, налагащи 

допълнителни изследвания.

 Мултимодалният подход, и 

на първо място ЕХоКГ, навлиза 

все по-широко при оценката на 

спортистите, ето защо Евро-

пейските препоръки от 2005г. 

се нуждаят от актуализация.

 Пациентът беше посъветван 

да спре поне за 3 месеца актив-

ните занимания със спорт, след 

което да се направи преоценка 

на състоянието му. Посъветван 

бе и да направи генетични из-

следвания, както и да се проведе 

подробен кардиологичен преглед 

на баща му и сестра му.
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СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Стрестестовете са широко из-

ползвани в спортната и медицин-

ската практика. Като стрестест 

се дефинира всеки тест, който 

има за цел да оцени капацитета 

на дадена система. Това може да е 

както класическият кардио-пулмо-

нален тест с натоварване (КПТН), 

така и електрокардиограма (ЕКГ) 

по време и след физическо нато-

варване, PWC170, или функционално 

изследване на дишането (ФИД) с 

или без бронхопровокация за оцен-

ка на дихателната система.

Предвид факта, че спортисти-

те са специфична популация, със 

своите специфични нужди, то и 

провеждането на стрестест при 

тях има своите характерни осо-

бености, които трябва да бъдат 

взети предвид при изследването 

на атлети. Умората и диспнея-

та, които са основни симптоми в 

клиничната практика, са част от 

ежедневието на спортиста. Ос-

вен това спортът е професията 

на атлета и клиницистите тряб-

ва да избягват както пропускане 

на патология, така и свръхдиаг-

ностика, която може да доведе до 

ненужно отстраняване от спорт-

на дейност. 

Тези характерни особености на 

спортистите налагат и определе-

ни специфики при провеждането 

на стрестест при тази група „па-

циенти“. Като всеки тест в меди-

цинската практика, така и стрес-

тестът има своите показания и 

противопоказания.

 Показанията за провеждане на 

стрестест при спортисти могат 

да бъдат разпределени в три голе-

ми групи:

I. Функционална диагностика – за 

оценка на функционалното със-

тояние на спортиста; даване 

на насоки и препоръки за тре-

нировъчния процес; търсене на 

умора или преумора.

II. Профилактика – за диференци-

ална диагноза между сърдечна 

патология и спортно сърце.

III. Клинична диагностика – неха-

рактерна или внезапно появила 

се умора или диспнея; наличие 

на синкоп, свързан с физическо 

натоварване, и други.

Противопоказанията за про-

веждане на стрестест в „нормал-

ната“ неспортна популация хора 

включват диспнея, тахикардия/

брадикардия, артериална хипер-

тензия, синкоп или промени в елек-

трокардиограмата. За разлика 

от тях, при спортистите няма 

абсолютни противопоказания за 

провеждане на стрестест. Вече 

бе споменато, че диспнеята и умо-

рата са част от ежедневието на 

спортистите. Сърдечната често-

та на спортисти може да варира 

в много широки граници, така че 

синусова тахикардия или брадикар-

дия са нормални находки. По време 

РЕЗЮМЕ

Стрестестовете са широко използвани в спортната и меди-
цинската практика. Като стрестест се дефинира всеки тест, 
който има за цел да оцени капацитета на дадена система. 
Това може да е както класическият кардио-пулмонален тест с 
натоварване (КПТН), така и електрокардиограма (ЕКГ) по вре-
ме и след физическо натоварване, PWC170, или функционално 
изследване на дишането (ФИД) с или без бронхопровокация за 
оценка на дихателната система.
Спортистите са специфична популация, със своите специфич-
ни нужди. Поради тази причина и провеждането на стрестест 
при тях има своите характерни особености, които трябва 
да бъдат взети предвид при изследването на атлети. Той 
може да се използва за оценка на функционалния капацитет, 
диференциална диагноза на спортно сърце, за профилактика и 
диагностика на различни патологични състояния.

SUMMARY

Exercise stress testing in athletes

Stress-testing is а widely used method in sports and medicine practice. It can 
be defined as every test that aims to assess the capacity of a certain system. 
Stress-testing in sports medicine practice includes the classic cardio-pulmonary 
exercise testing (CPET), as well as electrocardiography (ECG) during or after 
physical exercise, PWC170 or pulmonary function testing with or without 
bronchoprovocation challenge for evaluation of the respiratory system.
Sportsmen are a specific population with their specific requirements. Therefore, 
stress-testing of athletes has its specific characteristics that should be considered. It 
could be applied for the assessment of the functional capacity, differential diagnosis 
of athletic heart syndrome, prevention or diagnosis of different pathological 
conditions.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: стрестест, спорт, кардио-пулмонален тест с натоварване, спортна медицина.
KEY WORDS: stresstesting, sport, cardio-pulmonary exercise testing, sports medicine.

Приложение на 

стрестеста при спортисти

Д-р Здравко Тарълов, дм
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на физическо натоварване артери-

алното налягане на атлета може 

да се покачи значително, което би 

било опасно и притеснително при 

пациенти. Анамнеза за синкоп или 

патология в ЕКГ не бива да бъдат 

противопоказание, а дори пока-

зание за провеждането на стрес-

тест. Независимо от патогене-

зата си е по-добре да натоварим 

спортист в добре оборудвана лабо-

ратория с възможности за провеж-

дане на реанимационни процедури 

и да открием или диагностицира-

ме проблем, отколкото да оста-

вим атлетът да направи същото 

и дори по-тежко (ежедневно) фи-

зическо натоварване в спортната 

зала, стадиона, планината или ба-

сейна, където тази патология би 

могла да завърши фатално.

КПТН може да бъде проведен с 

всякакъв вид физическо натовар-

ване, като е желателно да бъде 

специфичен спорт, доближаващ се 

най-много до характерния за ат-

лета, но най-често се провежда на 

велоергометър или тредмил (бя-

гаща пътечка), а в някои случаи и 

гребен ергометър и ски-тредмил. 

Всеки от тях има своите предим-

ства и недостатъци. Тредмилът 

е по-функционален, като на него 

може да се постигне по-висока ра-

ботоспособност и да се разгърнат 

максимално кислород-транспорт-

ните системи на организма пред-

вид факта, че в тичането са вклю-

чени по-голям брой мускулни групи, 

отколкото при колоезденето. Той 

е и по спорт специфичен, тъй като 

бягането е включено в подготов-

ката на повечето спортове.

От своя страна велоергоме-

търът е по-лесно приложим, по-

евтин, по-безопасен и изисква по-

малко място. Натоварването на 

велоергометър не зависи от тегло-

то на спортиста и е подходящо за 

лица с голяма телесна маса. Поради 

факта, че в колоезденето участ-

ват по-малък брой мускулни групи, 

ЕКГ мониторирането по време на 

тест на велоергометър довежда 

до по-„чист“ образ с по-малко ар-

тефакти, което го прави подходя-

що при скрининг за ЕКГ патологии. 

Велоергометърът има възможност 

за провеждане на „Ramping” про-

токоли, при които съпротивлени-

ето се повишава на всеки 2 или 3 

секунди, като това не позволява 

на атлетът да се адаптира към 

покачващия се интензитет на фи-

зическо натоварване, което прави 

анализът на резултатите по-лесен 

за клинициста. Съществуват и мо-

билни системи за провеждане на 

КПТН, с които атлетите могат да 

бъдат оценявани в полеви условия 

по време на характерното специ-

фично физичеко натоварване.

I. СТРЕСТЕСТЪТ КАТО МЕТОД ЗА 
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

КПТН помага да се оцени ин-

тегрално състоянието на кисло-

род-транспортните системи на 

организма. Докато при пациенти 

клиницистът иска да види докол-

ко е понижен функционалният ка-

пацитет на организма, то при 

спортисти целта е да се провери 

доколко е повишен той. Десетки 

са показателите, които можем да 

получим от КПТН (фиг. 1), но най-

често използваните са: максимал-

на кислородна консумация (VO
2
max 

иVO
2
max/kg),  анаеробен праг (AT), 

точка на респираторна компенса-

ция, максимална сърдечна честота 

(HRmax), максимален интензитет 

на натоварване (Peak load/work), 

кислороден пулс, метаболитни ек-

виваленти (METS), максимална вен-

тилация (VEBPTS), вентилаторни 

еквиваленти, респираторен кво-

тиент (RER), измерване нивото на 

Фиг. 1

Основни показатели от кардио-пулмоналния тест с натоварване и 12-панелната 
графика по Wasserman. 

Фиг. 2

Различни вари-
анти на ранна 
реполаризация: 

A – атлети от 
кавказката раса; 

B – чернокожи/аф-
рикански атлети.
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лактат и други (1).

На базата на тези параметри, 

както и на кривата на кислородна 

консумация могат да се определят 

пулсовите зони на работоспособ-

ност на атлета – аеробен, смесен 

и анеробен режим на работа, кои-

то да бъдат в помощ на треньо-

рите при изготвяне и контрол на 

тренировъчния процес.

КПТН може да даде и ценна ин-

формация при диагностицирането 

на умора или преумора при даден 

атлет. От адаптациите към физи-

ческо натоварване знаем, че ако се 

прилага прекалено голям стрес за 

организма, без достатъчно време 

за възстановяване, дългосрочният 

ефект може да бъде с декресчендо 

характер в постиженията, което 

да доведе до преумора – може би 

най-нежелания ефект у един спор-

тист, тъй като възстановяване-

то от преумора може да отнеме 

до 6-8 месеца.

Israel разграничава 2 типа пре-

умора, като и двата довеждат 

до спад във формата на атлета: 

1. Симпатиков (Базедов) тип, кой-

то е свързан с прекалено чест и/

или силен психоемоционален стрес, 

например прекалено сгъстена със-

тезателна програма и влизане от 

турнир в турнир. При този тип 

преумора пулсовата честота е по-

висока при сравнително ниска ин-

тензивност, като се установява и 

забавено възстановяване. 2. Пара-

симпатиков (Адисонов) – свързан 

с прекалено тежък тренировъчен 

процес, което довежда до изчерп-

ване възможностите на симпати-

ковата нервна система и трайна 

парасимпатикова предоминация. 

При този тип преумора спорти-

стът не може да достигне макси-

малния си пулс по време на КПТН 

(2). 

II. СТРЕСТЕСТЪТ КАТО МЕТОД ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА

Според наредба №8 на Минис-

терството на здравеопазването 

от 18.03.2005 г., всеки спортист 

подлежи на периодични медицин-

ски прегледи. Стрестесът, прове-

ден от интернист или специалист 

по спортна медицина, е задължи-

телна част от началния и пери-

одичния медицински преглед на 

всеки един състезател, без да се 

конкретизира какъв точно тест 

ще бъде използван. Целта на перио-

дичния преглед е профилактиката, 

т.е. откриване на скрита пато-

логия. При провеждането на пе-

риодичните медицински прегледи 

на спортисти те нямат клинични 

оплаквания. Въвеждането на адек-

ватни скринингови програми може 

да намали значително сърдечносъ-

довите инциденти при спортисти 

(до 90% в Италия) (3).

Сърдечните адаптации към фи-

зическо натоварване довеждат до 

промени в ЕКГ-то на атлетите, 

които често могат да бъдат сбър-

кани с патология, а спортистът да 

бъде неправилно и ненужно дисква-

лифициран от състезателна дей-

ност. Затова лекарят, провеждащ 

периодични медицински прегледи 

на спортисти, трябва да може 

да прави диференциална диагноза 

между патология и спортно сърце. 

ЕКГ критериите за спортно сърце 

са формулирани през 2012 г. и са 

известни като Сиатъл критерий 

(табл 1). 

Въпреки това невинаги е лесно 

да се разграничи норма от патоло-

гия и стрестестът е изключител-

но информативен при поставяне-

то на диференциална диагноза (4).

1. „Бавно сърце“. Понякога е труд-

но разграничаването на синусо-

вата брадикардия у спортисти, 

която по Сиатъл критериите е 

физиологична над 30 уд/мин от 

Sick sinus синдром. При провеж-

дане на тест с физическо на-

товарване брадикардията при 

спортисти, която е резултат 

от парасимпатикотонията, 

в покой изчезва, а сърдечната 

честота се повишава адек-

ватно с покачване на интен-

зивността на натоварването. 

При „болен“ синусов възел тези 

промени липсват.

2. Ранна реполаризация или исхе-

мия на миокарда. И двете със-

тояния са свързани с ST-елева-

ция. Ранната реполаризация 

обикновено се наблюдава във 

V2-V4, и се среща в около 10% 

от неспортуващите млади 

мъже и в около 50-80% при мла-

дите мъже спортисти, което я 

прави повече правило, отколко-

то изключение. На фигура 2 са 

представени двата профила на 

ранна реполаризация при хора 

от кавказката и от афро-аме-

риканската раса. Вижда се, че 

при чернокожи атлети тя е с 

ST-елевация с отрицателна T-

вълна, което поради липсата 

на опит с афро-американски 

атлети в страната ни доведе 

до излишно свръхдиагностици-

ране и изследване на тази по-

пулация. По правило ранната 

реполаризация е резултат от 

хиперваготонията в покой, 

т.е. бавната сърдечна често-

та я задълбочава, а бързата я 

елиминира, затова тя изчезва 

при физическо натоварване – 

за разлика от други патологии, 

които допълнително могат да 

я задълбочат. При декондицио-

ниране, с изчезване на вагото-

нията, ранната реполаризация 

също намалява.

Таблица 1. Нормални ЕКГ находки при спортисти според Сиатъл критерия от 2012 г.

1. Синусова брадикардия (≥30 уд/мин)

2. Синусова аритмия

3. Ектопичен предсърден ритъм

4. Заместителен ритъм от АV съединението

5. I ст. AV блок (PR интервал > 200 ms)

6. II ст. AV блок, тип Mobitz I (Wenckebach)

7. Непълен десен бедрен блок

8. Изолирани QRS волтажни критерии за левокамерна хипертрофия. Изключва: 

Неволтажни критерии за левокамерна хипертрофия като уголемяване на ляво 

предсърдия, изместване на електричната ос наляво, отрицателна Т-вълна или 

патологични Q зъбци.

9. Ранна реполаризация (ST-елевация, J-point елевация, J-вълна или терминално QRS 

сливане)

10. Конвексна („куполна“) ST-елевация, комбинирана с отрицателна T-вълна в отвеж-

данията V1-V4 при чернокожи/африкански атлети
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3. ST-елевация с отрицателна Т-

вълна – ранна реполаризация 

или аритмогенна дяснокамерна 

дисплация (АДКД). След въвеж-

дането на задължителни скри-

нингови програми в Европа, 

АДКД става водеща причина за 

внезапна сърдечна смърт (ВСС) 

при спортисти (5). Ранната 

реполаризация в покой при чер-

нокожи би могла да маскира жи-

вотозастрашаващо състояние 

като АДКД (6). Липса на дина-

мика по време на стрестест е 

сигнал за насочване към допъл-

нителни изследвания.

4. ST-елевация с нисък J-point/wave 

– ранна реполаризация или J-

wave синдроми. Ранната репо-

ларизация трябва да се разгра-

ничава и от J-wave синдромите 

на ранна реполаризация, вклю-

чително и Бругада. Класическа-

та дефиниция за ранна репола-

ризация изискваше ST-елевация 

с up-sloping, докато новата 

дефиниция включва в себе си и 

висок J-point с downsloping или 

J-wave (фиг. 3). За разлика от бе-

нигнената ранна реполаризация 

при спортисти, малигнените 

J-wave варианти са резултат 

от бързо преходен йонен ефлукс 

през калиевите канали в ранна-

та фаза 1 на реполаризацията 

и тези синдроми винаги тряб-

ва да бъдат взети предвид при 

анализа на ЕКГ на лица с ранна 

реполаризация (7).

5. ЛК-хипертрофия – хипертро-

фична кардиомиопатия (ХКМП) 

или работна хипертрофия. При 

разграничаването на ХКМП и 

спортно сърце има ясно изра-

зени ЕКГ и ехо-кардиографски 

разлики. Въпреки това диагно-

стицирането е трудно, кога-

то атлетът попадне в т.нар. 

„сива зона“ с дебелина на сте-

ната на лява камера между 13 и 

16 мм и отрицателна Т-вълна. В 

разграничаването на двете ди-

агнози голяма рола играе КПТН. 

Висока кислородна консумация 

над 50мл/кг/мин или >120% от 

предвидените са в подкрепа на 

спортното сърце и промените 

в стената на лявата камера 

са израз на адаптациите към 

физическо натоварване, кои-

то могат да реализират адек-

ватна кислородна доставка на 

работещите тъкани (фиг. 4). 

Въпреки това КПТН може да 

разграничи само работна хи-

пертрофия при спортовете за 

издръжливост, която е резул-

тат от обемно, а не тензион-

но натоварване, както е при 

силовите спортове (8).

6. Нодален блок или Инфра-Хис блок. 

AV блок до Mьобиц I е нормална 

находка за спортно сърце, резул-

тат от хиперваготонията. Все 

пак по някой път е трудно този 

блок да се отдиференцира от 

инфра-Хис блок, който е винаги 

патологичен. При провеждането 

на тест с физическо натоварва-

не АV блокът при спортно сърце 

изчезва с премахване на вагото-

нията, докато инфра-Хис блокът 

се задълбочава.

III. СТРЕСТЕСТЪТ КАТО МЕТОД ЗА 
КЛИНИЧНА ДИАГНОСТИКА

Стрестестът е от изключи-

телно значение при диагностици-

Фиг. 3

Доброкачествени (А и B - класическа дефиниция) и малигнени (C и D – нова дефи-
ниция) на синдроми на ранна реполаризация. 

Фиг. 4

Диференциална диагноза между хипертрофична кардиомиопатия (HCM) и спортно 
сърце и роля на стрестеста при разграничаването на двете състояния.

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
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рането на синкопи след физическо 

натоварване. В по-голямата част 

от случаите те са доброкачест-

вени, вазовагални синкопи, дължа-

щи се на силно изразен рефлекс на 

Bezold-Jarisch, свързан с екстремна 

ваготония, водеща до хипотония 

с брадикардия и колапс-вегета-

тивна дистония. Приема се, че 

прогнозата на този тип синкопи 

е благоприятна. Спортистът в 

повечето случаи има aура и тряб-

ва да вземе мерки, като се препо-

ръчва постепенно намаляване на 

интензивността при физическо 

натоварване (добро загряване и 

разпускане), прием на соли и теч-

ности и не винаги трябва да бъде 

дисквалифициран от спортна дей-

ност. Разбира се, вазовагалният 

синкоп трябва да бъде разграни-

чен от загуба на съзнание на фона 

на подлежаща сърдечна аномалния 

(структурна или електро-провод-

на), която би могла да се отключи 

на фона на физическо натоварва-

не (9).

Промяна в интензитета и ха-

рактера на умората и диспнеята 

по време на физическо натоварва-

не са често съобщавани симптоми 

от спортистите. Няма как клини-

цистът или треньорът да бъдат 

сигурни дали това е патология или 

резултат от повишената интен-

зивност на тренировъчния режим, 

ако изследват спортиста в покой. 

От друга страна провеждането на 

КПТН може да разкрие патогенеза-

те на тези оплаквания.

Въпреки това умората и дисп-

неята не са само сърдечносъдови 

симптоми, а такива в резултат на 

нарушен кислороден транспорт, 

т.е. те могат да бъдат също и 

от страна на кръвната система 

(анемия) или от страна на диха-

телната система (EIB – Exercise 

induced bronchoconstriction – брон-

хоконстрикция в резултат от фи-

зическо натоварване). При диаг-

ностицирането на EIB трябва да 

се проведе бронхопровокационен 

стрестест, като е най-добре той 

да е индиректен - с физическо на-

товарване или еукапнична макси-

мална волева вентилация, която се 

приема за „Златен стандарт“ при 

спортисти. Тестът се счита за по-

ложителен при спад във FEV1>10% 

от изходините стойности (10).

Бронходилатационният тест 

(БДТ) с бета2-агонист (Салбута-

мол) също има своето приложение 

при спортисти. Макар и с привид-

но нормална спирометрия, някои 

атлети могат имат положителен 

БДТ (фиг. 5), което е показание за 

употребата на инхалаторни брон-

ходилататори.

В заключение, макар и специални, 

спортистите са хора със своята спе-

цифична патология, която трябва 

да бъде търсена активно, тъй като 

Фиг. 5

Положителен бронхо-дилататорен тест при елитен спортист с оплаквания от 
задух по време на физическо натоварване (собствени данни).

профилактиката е винаги по-добра 

от лечението. Поради тази причи-

на е необходимо специалистите по 

спортна медицина да бъдат добре 

запознати с особеностите на ЕКГ 

при спортисти и с провеждането 

на стрестестове, които са неизмен-

на част от спортно-медицинската 

практика. КПТН е надежден, инфор-

мативен и задължителен тест за 

спортиста. Той може да се използва 

за оценка на функционалния капаци-

тет, диференциална диагноза на 

спортно сърце, за профилактика и ди-

агностика на различни патологични 

състояния. При елитни спортисти 

КПТН трябва да е винаги максимален 

и няма абсолютни противопоказа-

ния за провеждането му, тъй като 

физическото натоварване е част от 

ежедневието на всеки атлет.
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РЕЗЮМЕ

В настоящата статия предлагаме насоки за изготвяне на ак-
туален физиотерапевтичен подход при пациенти с увреда на 
латералния колатерален лигамент и задно-латералните меко-
тъканни структури. Поради значителната степен на костно 
несъответствие тибио-феморалната стабилност се опреде-
ля предимно от мекотъканни фактори, в т.ч. извънставните 
лигаменти и прилежащи други мекотъканни структури. Вслед-
ствие прекомерен варусен стрес често са налице руптури 
на латералния лигаментарен апарат, което е предпоставка 
както за развитие на латерална колянна нестабилност, така 
и на вътреставни увреди в медиалния ставен отдел поради 
възможност от хиперкомпресия по време на травматичния 
момент. В настоящата статия ще разгледаме някои особе-
ности на рехабилитационния подход при пациенти с увреди на 
латералните мекотъканни структури, без да се спираме на 
съпътстващи капсуло-лигаментарни и хрущялни увреди.

SUMMARY

Physiotherapy in patients with injury of lateral collateral lignament and the 

post-lateral structures of the knee

This article proposes guidelines for preparing a topical physiotherapeutic approach 
in patients with damage to the lateral collateral ligament and back-lateral soft tissue 
structures. Due to the significant degree of bone discrepancy, tibiofemoral stability 
is mainly determined by the soft tissue factors, including extra articular ligaments 
of the knee and adjacent other soft tissue structures. As a result of excessive virus 
stress, rupture of the lateral ligament is often present, which is a prerequisite for the 
development of lateral knee instability as well as intra-articular damage in the medial 
joints department due to the possibility of hypercompression during the traumatic 
moment. In this article we will examine some features of the rehabilitation approach 
in patients with impaired lateral soft tissue structures without abidance attendant 
capsule-ligament and cartilage damage.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: латерален колатерален лигамент, физиотерапия.
KEY WORDS: lateral collateral ligament, physiotherapy.

Физиотерапия при пациенти с 

увреди на латералния колатерален 

лигамент и постеро-латералните 

структури на коляното
Доц. Ростислав Костов, 

доктор

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Фибуларният (познат още като 

латерален) колатерален лигамент 

(ФКЛ, ЛКЛ) е основният статичен 

стабилизатор в коленния комплекс, 

противопоставящ се на варусните 

силови моменти. Проксималната 

инсерция на лигамента е в област-

та на малка костна депресия, непо-

средствено проксимално и дорзално 

от латералния феморален кондил. 

Някои лигаментарни фибри се раз-

ширяват вентрално над летерал-

ния кондил във ветрилообразна 

структура (фиг. 1).

Феморалната инсерция е локали-

зирана 1,4 мм проксимално и 3,1 мм 

дорзално на латералния феморален 

кондил. В дистално направление лига-

ментът завършва върху caput fibulae, 

краниално и вентрално образуващо Фиг. 1
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V-образно плато. От проксимално 

към дистално лигаментът премина-

ва медиално (в дълбочина) спрямо по-

върхностния слой на tractus iliotibialis 

(TIT) и предния сноп на дългата глава 

на m. biceps femoris. 

Директният сноп на дългата глава 

на m. biceps femoris застъпва фибулар-

ната инсерция на ФКЛ, като се залавя 

за дисталния ръб на описаното плато. 

При редица изследвания върху трупни 

препарати е установена средна дъл-

жина на лигамента около 70 мм. От 

клинична гледна точка, познаването 

на детайлната анатомия на ФКЛ е от 

ключово значение за възстановяване 

(при увреди) на варусната стабилност 

на тибио-феморалната става. ФКЛ за-

едно със сложната, комплексна струк-

тура на поплителния мускулно-сухо-

жилен комплекс, поплитео-фибуларния 

лигамент, дългата и късата глава на 

m. biceps femoris, TIT и латералната 

глава на m. gastrocnemius са стабилизи-

ращите структури по отношение на 

статичната и динамичната латерал-

на и постеро-латерална ставна ста-

билност. Обикновено лезия на ЛКЛ е 

съпроводена от съпътстваща увреда 

на някои от тясно свързаните в тази 

област структури.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА УВРЕДИТЕ 

НА ЛАТЕРАЛНИТЕ И ПОСТЕРО-

ЛАТЕРАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

Класификацията на увредите в 

латералната и постеро-латерал-

ната ставна област се определят 

от находките по време на диаг-

ностичния процес. Предлаганата 

от нас класификация е изградена на 

базата на резултатите от: тест 

на заднолатералното „чекмедже“, 

тестуване на ротаторната ста-

билност при 30° и 90° флексия и ва-

русен стрес тест (табл. 1).

ФИЗИОТЕРАП ИЯ СЛЕД ЛАТЕ-

РАЛНИ И ПОСТЕРО-ЛАТЕРАЛНИ 

УВРЕДИ

При пациенти с налични увреди 

от първа или втора степен, без 

данни за варусна нестабилност, 

физиотерапевтичният подход е 

преди всичко симптоматично на-

сочен, а ранното обремяване на 

коляното с тежестта на тялото 

(при добро понасяне от страна на 

пациента) е позволено. За осигу-

ряване на комфорт или при паци-

енти, обременяващи прекомерно 

травмираното коляно (наднорме-

но тегло, рискови трудово-бито-

ви дейности и др.), може да се на-

ложи относителна имобилизация 

(чрез шарнирна ортеза) за няколко 

дена (до 1 седмица) след увредата. 

В общия случай обаче използване 

на протективен брейс не е задъл-

жително. Пациенти с увреда от 

първа степен, а понякога и с вто-

ра, биха могли да се възвърнат към 

тренировъчна дейност. При по-

голямата част от пациентите с 

увреди от втора степен и всички 

с тотални руптури е налице оста-

тъчен хиперлакситет на латерал-

ните и постеро-латерални струк-

тури. При пациентите с увреди 

от втора степен, лечението може 

и да е оперативно. Постопера-

тивният рехабилитационен под-

ход търпи широка вариабилност в 

зависимост от хирургичната тех-

ника, провеждане на операцията 

от получаване на увредата (ранно 

или късно), наличие на съпътства-

щи лигаментарни увреди, акси-

ални деформации в областта на 

травмираното коляно и цялост-

ното състояние на пациента. Ако 

все пак лекуващият лекар предпо-

чете консервативен подход, той 

включва поставяне на брейс за 4 -6 

седмици, позволяващ постепенно 

увеличаване на движенията в диа-

пазона от 0° до 90°.

При изграждане на рехабилита-

ционния подход след навременна 

корекция или реконструкция на 

постеро-латералните структури 

се следва стандартен протокол. 

Долният крайник на пациента не 

бива да се натоварва с цялата те-

жест на тялото в продължение на 

поне 6 седмици. Наложената имо-

билизация е в положение на пълна 

екстензия в коляното за първите 

1-2 седмици, след което е позволе-

но лекото и постепенно увеличава-

не обема на движение. В рехабили-

тацията са показани средствата 

Степен Описание

I Микроруптури с резултат: увеличено варусно плъзгане, външна ротация 

при 30° и 90° флексия и постеро-латерална ротация при 90° флексия.

II Налице са: увеличена с 6-10 мм варусна ангулация (в сравнение с незасег-

натия крайник) и количествено увеличена постеро-латерална ротация, 

но не по-вече от тази при степен I. При съпътстваща лезия на ПКВ не 

се установява значително увеличение на дорзалното плъзгане на тиби-

ята при 90° флексия в коляното.

III Налице са: значителна варусна сепарация при 30° флексия в коляното с 

повече от 1 см и силно увеличена външна ротация на подбедрицата (с 

10-15°), при тестуване от същото положение, в сравнение с незасегна-

тия долен крайник. Увеличено дорзално плъзгане при 90° флексия. При 

съпътстващи увреди на ПКВ е налице и увеличена вентрална трансла-

ция на тибията.

Табл. 1. Класификация на постеро-латералните увреди на колянната става. ПКВ-предна 

кръстна връзка
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за ранна активация и поддържане 

функциите на m. quadriceps femoris 

чрез контралатерална трениров-

ка, изометрични контракции и 

повдигане на прав крак (фиг. 2).

Упражненията (особено рези-

стивните) за ишио-круралната 

мускулатура в отворена кинетич-

на верига се избягват през първи-

те 4 месеца. Целта е превенция 

от абнормен стрес върху заздра-

вяващите структури, вследствие 

мускулните контракции.

Шест седмици след операцията 

започва постепенно обременяване 

на долния крайник с тежестта на 

тялото, като ходенето се извърш-

ва с помощни средства. През този 

период са позволени ниско интен-

зивни тренировки чрез педалира-

не върху велоергометър, с възмож-

ност за регулиране височината на 

седалката. Показана за периода е 

и тренировката за мускулите – 

екстензори в коленния комплекс 

на “лег-преса” (в затворена кине-

тична верига), като е позволено 

обременяване с не повече от ¼ от 

тежестта на тялото и флексия в 

колената не повече от 70°.

След третия постоперативен 

месец се позволява постепенно 

увеличаване на физическата актив-

ност чрез леко бягане (джогинг), а 

натоварването при трениране 

върху „лег-преса“ и педалиране вър-

ху велоергометър трябва да ста-

не по-интензивно. Четири месеца 

след операцията би трябвало ста-

билността на коляното да е на-

пълно възстановена, като според 

оценка на капацитета за извърш-

ване на функционални активности 

на пациента се позволява възвръ-

щане към характерната преди на-

стъпване на увредата двигателна 

активност. 

При пациенти с комбинирани 

увреди на пастеро-латералните 

структури и кръстните връзки 

постоперативният рехабилита-

ционен подход обикновено се съ-

образява най-вече с увредата на 

постеро-латералните структури 

през първите 6 седмици. В такива 

случаи рехабилитацията следва да 

се ориентира към специфичните 

потребности спрямо нивото и 

вида на характерната двигателна 

активност, както и според вида 

на реконструктивната операция. 

Критериите за възвръщане към 

нормалната двигателна активност 

са: (1) напълно възстановен обем 

на движение в колянната става; (2) 

аналогична сила на флексорите и 

екстензорите между двата долни 

крайника; (3) положителни резулта-

ти от тестуване на функционални 

двигателни дейности като скачане, 

леко бягане по права или зигзагооб-

разна линия и др.

При пациенти с хронични пос-

теро-латерални увреди някои ав-

тори препоръчват реконструкция 

на ФКЛ, сухожилието на m. popliteus 

и поплитео-фибуларния лигамент. 

Ето защо през ранния постоперати-

вен период не бива да се допускат 

противопоказани или неправилно 

дозирани лечебни средства. Пора-

ди този факт основната насока 

на рехабилитацията е фокусиране 

върху развитието на мускулна сила 

и най-вече динамична стабилизация. 

Това ще осигури предпазване на ре-

конструкцията в периода на ранно 

възстановяване, а също така и по 

време на изпълнение на характерни 

за пациента двигателни дейности 

за в бъдеще.
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НА ОСНОВА УМЕНИЕ ДА 
ПОЗИЦИОНИРАМЕ ГЛАВАТА СИ 

СТРУКТУРИРАМЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
НА ПОЗАТА СИ

От инициация и постепенно ус-

вояване на умение, да установяване 

и най-вече да поддържаме, на posture 

la tenue du tete verticalisee, поставяме 

начало на естесвеното си развитие 

като хора. Процесът на установяване 

на умение за поддържане и позициони-

ране на главата е със определящо зна-

чение за достигане на вертикализация 

в бипедален симетричен екилибриум. 

За да осъществим раждането си по 

естествен път, ние се позициониране 

цефалгично. Така инициираме премина-

ването си през родовия канал на жена, 

завършваща успешно своето състо-

яние на бременност. Приелият ново-

роденото го вертикализира пасивно, 

като осъществява непрекъснато под-

държане на главата. След което посте-

пенно пасивно го хоризонтализира на 

определена подготвена повърхност. 

От този момент се започва форми-

ране на умение на самоуправление на 

posture du corps verticalisée, qu’on soit 

assis ou debout. Този уникален процес се 

осъществява на основата на морфоло-

гична и функционална хетерохрония на 

органите. Така се формират същност-

та и функционалността на целостта 

на новороденото и на мозъчната ма-

терия. Умението на самоуправление 

на позата на главата е изградена ре-

ферентна среда за установяване на 

условия за иницияция на адекватно ре-

шение на всяка двигателна задача на 

ежедневието ни. Умението на самоу-

правление на позата на целостта ни 

зависи от установяване и поддържане 

на позата на главата по точно опре-

делен начин, осигуряващ адекватно 

ориентиране и оптимална навигация 

във всяко пространство. Така се дос-

тига до въможно предложение на по-

ведение на равновесие.

ГЕНЕЗИС НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА 
ПОЗА НА ГЛАВАТА

На основа съществяващи морфо-

логични възможности, още в самото 

начало на естесвеното развитие на 

новороденото се достига до функци-

онално умение за установяване на са-

моуправление /и контрол и регулация/ 

на позата на главата. Още с първите 

моменти след осъществено раждане 

започва развитие и установяване на 

процес на ориентация, предшестван, 

а всъщност и асистиран от процес на 

развитие на обоняние. И определено в 

това има логика! Новороденото, осо-

бено бързо развива обонянието си, за 

да намира естествения източник на 

храна, зърната на гърдите на майка си, 

и да суче. Тоест да решава двигателна 

задача със определяща важност за не-

говата жизненост. Новороденото, на 

основа на обонянието си се ориенти-

ра към цел. Така на основа на начална 

хетерохрония от морфологичен тип 

се достига до иницииране на умени-

ето за позициониране на главата на 

новороденото. Достигайки естест-

вения източник на храна, зърната на 

гърдите на майка си, новороденото 

инициира, установява и поддържа по-

ведение на равновесие. С първия кон-

такт с повърхността на зърната на 

РЕЗЮМЕ

С установяване на самоуправление на posture la tenue du tete 
ver ticalisee се поставя начало на естествено развитие на хо-
рата. От морфологични възможности се достига до постоян-
но състояние на dynamic head posture. При определени обсто-
ятелства се развива инсуфициентност на самоуправлението 
на позата, като постепенно се формира състояние на forward 
head posture FHP. Играта във футбол, представляваща интен-
зивно натоварване и изискване към самоуправлението на по-
зата на тялото и неговите сегменти, е определено илюстра-
тивен пример за поява и установяване на FPH състояние.

SUMMARY

Acquired insufficiency of self-control of forward head posture 

By establishing self-govern posture la tenue du tete verticalisee, the beginning of 
natural development of the people is initiated. From morphological opportunities 
a permanent state of dynamic head posture is established. Under certain 
circumstances, self-govern posture develops, forming forward head posture FHP 
state.The football game, which represent an intense load and a requirement for self-
govern posture of the whole body and its segments, is a good illustrative example 
of the appearance and establishment of FPH state.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: самоуправление на поза, forward head posture FHP, dynamic head posture.
KEY WORDS: self-govern posture, forward posture head  FHP, dynamic head posture.

Формирана инсуфициентност на 

самоуправление на позата

Forward posture head

Д-р Николай Ганчев
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гърдите, при новороденото, позици-

онирало по определен начин главата 

си, се инициира един уникален процес 

на ориентация и последваща нави-

гация. Постепенно в този процес се 

достига до умение за осъществяване 

на последователни и съгласувани пози 

или преместване в пространство 

към цел. Всяко началото на процес на 

инициация на преместване към цел 

започва от постепенно установяване 

на dynamic head posture. Без постепен-

на поява, изграждане и поддържане на 

умение да самоуправяваме позата на 

главата, с което адекватно се позици-

онираме, не е възможно да се достиг-

не до функционален симетричен, дина-

мичен бипедализъм. А това означава 

да бъдем хора, като осъществяваме 

непрекъснато самоуправление на по-

зата на целостта на тялото си и на 

всеки негов сегмент в един бипедален 

симетричен динамичен устойчив еки-

либриум. Появата и установяването 

на бипедален симетричен динами-

чен устойчив екилибриум е начало на 

възможност да „изживеем” уникален 

период на детство. Основна харак-

теристика на установен бипедален 

симетричен динамичен устойчив еки-

либриум е позиционирането на ears 

directlly over the top of the shoulders. 

До такова вертикализирано позици-

ониране се достига след изградена и 

завършена морфология на точно уста-

новени скелетно мускулни взаимоот-

ношения. Така се достига до наличие 

и възможност за непрекъснато адек-

ватно „функционално” присъствие на 

позата на главата, при осъществява-

не на самоуправление на целостта за 

решаване на всяка двигателна задача, 

при участие на долни и горни крайни-

ци. Това е състояние на dynamic head 

posture. Така позиционирана, главата 

осигурява наличие на функционални 

анатомични пространства между 

прешлените /C1 do C7/, които в хода 

на естесвено развитие са подреде-

ни по такъв начин, че да формират 

„функционална” лордоза или цервикал-

на крива, въз основа на която и е въз-

можна dynamic head posture. При тази 

анатомична конфигурация се достига 

до коректна трофика и инервация, 

което осигурява локален функциона-

лен капацитет за осъществяване на 

непрекъснати взаимоотношения, 

поза на глава и поза на туловище /на 

долни и на долни крайници/. А това 

е и определящо за адекватна ориен-

тация и оптимална навигация при 

осъществяване на всяка двигателна 

задача. Независимо от специфичност-

та на същността на двигателната 

задача, манипулация на обекти в зона 

на хващане или извън нея, както и осъ-

ществяване на преместване към цел 

е необходимо “функционално непре-

къснато присъствие” на dynamic head 

posture!

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА DYNAMIC HEAD 
POSTURE В FORWARD POSTURE HEAD 

ИЛИ ПОЯВА И УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ПОВЕДЕНИЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

Какво се случва или какво се из-

меня в самоуправлението на позата 

на целостта на човек при поява на 

причина за промяна на динамичност-

та на позата на главата? Като ре-

зултат от „променено” умение за 

dynamic head posture при решаване 

на всяка двигателна задача се дости-

га до формиране и установяване на 

forward head posture FHP състояние. 

А това е последствие на ежедневно, 

продължително монотонно натовар-

ване на мускуло-скелетния апарат, 

при поддържане на поза, необходима 

за осъществяване на специфична дви-

гателна дейност. Появата на „допъл-

нително” статично усилие формира 

динамично напрежение. Достига се до 

непрекъснато „повишено” изискване 

към самоуправление на позата на гла-

вата. Развива се и установява степен 

на позна инсуфициентност, която и 

се проявява като поява и установява-

не на поведение на неопределеност. 

Появата на „недостатъчност” на 

осъществяване на самоуправление на 

позата на главата и оттам промене-

на възможност за коректно позици-

ониране при решение на двигателна 

задача се проявява в посока измества-

не поначало напред. След което се дос-

тига и до постепенно „увисване” на 

главата. Генезис на появата и най вече 

установяване на състояние на FHP, 

може да бъде различна. Но в основата 

винаги е формирано допълнително на-

прежение при осъществяване на само-

управление на позата на главата. Ко-

ето и генерира инсуфициентност на 

поведение при решение на всяка дви-

гателна задача. Особено са илюстра-

тивни ситуациите, които са среда 

за достигане на професионална инсу-

фициенция на самоуправлението на 

позата. При хирурзи, осъществяващи 

инвазивни интервенции със опреде-

лено времетраене, такива ситуации 

са ежедневие. При стоматолози, осъ-

ществяващи различни манипулатив-

ни действия в определено и ограниче-

но поле, това е повече от ежедневие. 

Независимо дали с осъществяваните 

манипулации се минимизира ефект на 

морфологично/функционални пробле-

ми, или се осъществява относителна 

настройка на разположение на зъбите 

в устната кухина, или целта е пости-

гане на временен козметичен ефект 

за „избелване” на цвета на зъбите. Ви-

наги като резултат се формира FHP 

състояние отразяващо определена 

степен на инсуфициентност на само-

управление на позата.

За достигане на FHP състояние 

като особено интересен пример е 

продължителното използване на съ-

временни преносими устройства за 

поддържане на комуникация на дис-

танция. В тези случаи се формира 

състояние на наложена „статичност” 

в самоуправлението на позата. Това 

представлява „монотонно наложено” 

управление на целостта на тялото 

и особено позициониране на главата 

за определено продължително вре-

ме. Като резултат умението да осъ-

ществяваме dynamic head posture се 

износва. Постепенно, но сигурно. По-

начало инсуфициентността е функци-

онална, а след това и морфологична. 

Достига се до FHP състояние и инсуф-

ициентност на самоуправление на по-

зата на целостта. Ето защо е важно 

да се познава последствието на про-

дължително, ежедневно, монотонно 

статично натоварване, на мускуло 

скелетния апарат, при поддържане на 

поза, необходима за осъществяване 

на специфична двигателна дейностза 

поддържане на продължителна кому-

никация на дистанция.(СНИМКИ 1, 2)

До FHP състояние се достига и при 

случаите на провеждане на игра, при 

която се осъществява особено интен-

зивна двигателна дейност /спорт/. 

Появата и развитието на състояние 

FHP при участници в игра във футбол 

е особено интересен и илюстрати-

вен пример. Главата се позиционира, 

като се измества напред и „увисва” 

по отношение на шията. Постепенно 

се достига до задълбочаваща се инсуф-

ициентност на самоуправление на по-

зата, представено като rounding the 

shoulders. Установеното FHP състо-

яние е колапс на шията и формиране 

на гърбица. Тази нова „наложена” фор-

мирана и поддържана поза на главата, 

при участие в игра на футбол довеж-

да до цялостна, постоянна инсуфи-

циенция на адекватна съгласуваност 

и оптимална последователност при 
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решение на всяка двигателна задача 

на играта. ( СНИМКА 3, 4)

Определено до FHP състояние се 

достига и като поява на морфологич-

на, достигаща функционална инсуфи-

циенция във връзка с напредването 

на възрастта на хората. Такива са 

случаите, при които постепенно се 

установява инсуфициенция на самоу-

правлението на позата като послед-

ствие на постепенни морфологични 

промени и функционално износване. 

Поява на ставна артроза, съчетана 

със развиваща се мускулна инсуфициен-

ция формира FHP състояние.(СНИМКА 

5)

Независимо от генезиса за поява 

на FHP състояние, се достига до по-

степенна морфологична промяна на C 

кривата на шийните прешлени. Като 

резултат C кривата се изменя във C 

права на подредба на C1/C7. Достига се 

до „изглаждане” на изградена морфоло-

гично и поддържана функционално лор-

доза. Това е видим първо с образна ди-

агностика. Впоследствие и директно 

визуално като промяна на позата на 

главата, позиционирано изместване 

напред и надолу. Този процес естесве-

но се отразява на самоуправлението 

на съгласуваност и последователност 

на пози извършване на инициация на 

преместване в пространство. 

И така, когато естествено съ-

ществяващата крива „стане” права, 

определено настъпва инсуфициент-

ност на самоуправлението на позата 

на човек! Формира се лице с проблем 

в FHP състояние. Пред специалист по 

инструментален анализ и инструмен-

тална асистенция на двигателната 

дейност се появява задача. Да опише 

състоянието на проблема, „изправя-

не” на цервикална функционална лор-

доза от крива в посока на образуване 

и формиране на права. Да оцени про-

меното анатомично разположение на 

цервикалните прешлени и неговото 

функционално ниво. Да опише и да 

оцени ефекта на FHP състояние като 

достигната инсуфициенция на само-

управление на позата. Да предложи 

и осъществи последователни меро-

приятия, с което да се минимизира 

Сн. 1, 2

Поддържане на поза, 
необходима за да гледаме 
съдържанието на преносим 
телефон.

Сн. 3

Наблюдава се позициони-
ране на главата, която се 
измества напред.

Сн. 4

Илюстрация на формиращо се FPH състояние като на 
променяща се цервикалност при момче на 16-годишна 
възраст, активен участник в игра на футбол.

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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инсуфициенцията на самоуправление 

на позата и на главата и на целостта 

на човек. По този начин, до възможна 

степен, не да „коригира, а да „настрои” 

позиционирането на главата от FPH 

състояние във възможно динамично 

коректно състояние. 

FORWARD HEAD POSTURE СЪСТОЯНИЕ

Лица с достатъчно дълго присъст-

ващ и неглижиран проблем, достигнал 

FHP състояние, развиват компенса-

торна гърбица. Наблюдава се „спада-

не” на шията. Постепенно, но сигурно 

се достига до функционално компен-

саторно, последвано от установено 

морфологично „изгърбване”. Като не-

посредствен резултат поява и проява 

на постоянен натиск върху органите 

на дишането. И естествено развитие 

на функционална инсуфициентност за 

осъществяване на дихателни „екскур-

зии” в адекватен обем, амплитуда и 

честота. Определено за осигуряване 

и за поддържане на формирано FHP 

състояние е необходимо повишаване 

и особено поддържане на „непрекъс-

натото” участие на мускулни групи. 

От една страна, да осигуряват пози-

циониране на главата, а от друга, и на 

целостта на тялото в седнал и бипе-

дален екилибриум. При наличие на по-

стоянна, висока „наложена” активност 

на мускули за продължително време се 

достига до функционалната им инсуфи-

циенция. Едно начално развитие на FHP 

Сн. 5

Илюстрация на изменена цервикалност 
при възрастен мъж на 88-години.

състояние е възможно да е функцио-

нално компенсирано и поради това 

неглижирано. Но с времето и особено 

на постоянно „присъствие на факто-

ри на средата”, които водят до ста-

тично и динамично „натоварване” на 

позата на главата се достига до по-

ява на поведение на неопределеност. 

Обикновено е съпроводено с поява на 

stiff neck заедно със neck hump. И така 

FHP състояние става „постоянно” 

присъствие, водещо до постепенна 

и цялостна инсуфициентност на са-

моуправлението на позата при реше-

ние на двигателни задачи на ежедне-

вието. Издаване напред и „увисване” 

на главата е “условие” за промяна на 

способността да осъществяваме по-

следователни и съгласувани пози или 

походка към определена цел. Достига 

се до изменена и ориентация и навига-

ция в пространството и като време-

траене, и като функционалност.

 

FHP СЪСТОЯНИЕ ПРИ 
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

При медицински специалисти, 

осъществяващи решение на повто-

рими двигателни задачи с определе-

на изразена степен на монотония, 

като стоматолози и осъществяващи 

хирургични интервенции появата 

на FHP състояние е често явление. 

Всъщност основната роля на хи-

рурзите не е „само да отстранят” 

морфологично променен участък от 

целостта, нито на стоматолозите 

е в осъществяване на терапевтич-

на зъбна настройка или козметично 

избелване на зъби. И хирурзи, и сто-

матолозите са участници в процес 

на асистенция на установена инсуф-

ициентност на позата на целостта 

на човек като настройка. Въпрос, 

който заслужава отделно и особено 

внимание да бъде разгледан и описан. 

Независимо дали един стоматолог 

осъществява терапевтични меро-

приятия от „настройка” на кариеси 

през поставяне на импланти до едно 

козметично избелване на зъби с цел 

„зъболекарска усмивка”, отличаваща 

се от истинската усмивка на човек, 

който не показава своите зъби. Неза-

висимо дали един хирург прониква на 

различно ниво в целостта, за да ос-

трани променена морфология или да 

осъществява козметични промени. 

Винаги с времето се формират про-

блеми в самоуправлението на позата 

на тези специалисти. Появата на FHP 

състояние е само един от тях, но с 

определено присъствие и съответно 

последствие за самоуправление на по-

зата на тези специалисти и тяхното 

поведение на равновесие. Но това не 

е предмет на настоящата статия. 

И можем да предложим само начал-

на илюстрация при стоматолози.

(СНИМКА 6)

FHP СЪСТОЯНИЕ ПРИ ЛИЦА 
УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФУТБОЛНА ИГРА

За осъществяване на игра във 

футбол е необходимо решение на 

двигателни задачи за кратко време 

с особено интензивно натоварване 

и изискване към самоуправлението на 

поза на тялото и неговите сегменти. 

Играта във футбол е особено показа-

Сн. 6

Поза на стоматолози, осъществяващи терапевтични мероприятия.
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телен пример за поява и установяване 

на FHP състояние. Особено е важно да 

се отбележи, че достигане до умения, 

необходими за определно осезаемо 

присъствие на терен /като играч във 

футбол/ се „развиват” с включването 

на подрастващите в особено интен-

зивен тренировъчен процес. И така 

решаването на двигателни задачи с 

особена интензивност и сложност 

става определеща част от едно „ес-

тесвено” развитие на дете, което е 

въвлечено в процес да се изгради като 

играч във футболна игра. Самоуправле-

нието на позата на главата е основно 

умение, което един играч във фут-

болна игра, на професионално ниво, е 

необходимо да достигне и прилага не-

прекъснато. „Използването” на глава-

та в игра на футбол е разглеждано за 

особено усвоено майсторско поведе-

ние за постигане на цел. Демонстри-

ра се при достигане на цел топката 

да се отзове по особено красив начин 

във вратата на противника. Но зад 

красотата на нанасяне на удар с глава 

по топка се установяват неособено 

желателни, поначало краткотрайни, 

преминаващи в дълготрайни ефекти. 

При игра с глава играчът или посреща 

преместваща се с определено висока 

скорост топка, или нанася удар по 

топка. И в двата случая се решава 

двигателна задача с цел рязко измене-

ние на едно преместване на топка в 

пространство. (СНИМКИ 7, 8 и 9 )

Така винаги се достига до осъ-

ществяване на контакт, предста-

вляващ краткотраен, интензивен 

сблъсък на две повърности. От една 

страна, на топката, от друга стра-

на, предимно на фронталната част 

на главата, като винаги се достига 

до микротравмиране на мозъчната 

материя. От друга страна се дос-

тига до рязко активиране на мус-

кулно-скелетния апарат, осигуряващ 

позиционирането на главатас цел 

да приеме сблъсък или да нанесе при 

всички положения удар. В Съединени-

те щати през последните години се 

обсъжда интензивно въпросът при 

подрастващи играчи удари по топ-

ката с глава да бъдат изцяло забра-

нени. Засега се предлага 14-годишна 

възраст като начало за постепенна 

възможност за разрешение на включ-

ване на удари с глава в тренировъчен 

процес за участие в игра в фурбол. Във 

Франция е забранено на подрасващи, 

недостигнали 14-годишна въраст, да 

приемат и нанасят удари с глава, 

когато участват в интензивен тре-

нировъчен процес, за да достигнат 

умения на играч във футболна игра. С 

появата FPH състояние е установе-

но, че проблемите в самоуправлени-

ето на позата на играчи във футбол 

не се изчерпат. С развитието на ин-

суфициентност на позата на глава-

та се достига до постепенно и пара-

лелно травматизиране на мозъчната 

материя. Всъщност FPH състояние 

може да бъда показател за само едно 

постепенно начало до манифестация 

на достигане на състояние на невъз-

вратима увреда на мозъчната мате-

рия. Последиците са повече от опас-

ни за самата жизненост на играча 

във футбол. Развива се състояние на 

chronic traumatic encephalopathy (CTE), 

което се потвърждава с образна диаг-

ностика. Като особено показателен 

и демостративен пример е описан 

случай със професионален играч във 

футболната игра Jeff Astle. Той е бил и 

част от тима на Sir Alf Ramsey’s 1970 

World Cup Squad. Случаят на Jeff Astle 

е представен като първи британски 

професионален играч във футболна 

игра, при който потвърдена причина 

за неговата смърт е chronic traumatic 

encephalopathy (CTE). На практика до 

това състояние на крайна и невъзвра-

тима инсуфициентност на мозъчна-

та материя се достига след repeated 

heading of footballs. Отчитайки осо-

бената важност на появата и про-

явата на forward head posture FHP 

състояние, поставящо основи за ин-

суфициенция в самоуправлението на 

позата на играчи във футбол, в от-

делна статия ще опишем, предложим 

и илюстрираме възможно ефективно 

поведение на асистенция към опреде-

лен случай на играч във футболна игра 

в ранна възраст на своето естесвено 

развитие. 

Част от приложените илюстрации като 
снимков материал са работа на автора на 
настоящата статия и не могат да се репро-
дуцират без писмено разрешение.
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Oт 30-ти януари до 1-ви февруари 2018 г. в Ати-

на, Гръцката федерация по футбол бе домакин на VII 

Медицински симпозиум на УЕФА. При отлични условия 

за провеждане на форум на такова ниво, предоставени 

от домакините, присъстваха представители на меди-

цинските асоциации на всички страни членки на УЕФА. 

Научната програма беше изключително напрегната, 

комплексна и предизвика основателен интерес в учас-

тниците. Проявата беше ръководена от Мишел Док – 

председател на Медицинската комисия на УЕФА, а про-

грамата – режисирана компетентно от Марк Вуйламоз 

– председател на Анти-допинговата комисия на УЕФА, 

с прецизна швейцарска точност по отношение спазва-

не на регламента за лекции и изказвания. Основни теми 

бяха: 

1. Образователна програма на УЕФА за футболни лекари 

с цел повишаване многостранно квалификацията на 

работата им в клубни и национални отбори;

2. ВНЕЗАПНА СЪРДЕЧНА СМЪРТ– превенция, причини и 

терапия. Изключителен интерес и дискусия предизви-

ка лекцията на Тим Майер, относно многообразието 

от инфекциозни болести, свързани с внезапна сърдеч-

ната смърт.

3. Естествено, беше отделено внимание с акцент на 

Анти-допинговата политика на УЕФА и травматич-

но-ортопедичните проблеми във футбола на съвре-

менно ниво. Ричард Гриздейл обстойно представи 

актуалната АНТИ-ДОПИНГОВА ПРОГРАМА  на УЕФА. 

Професор Ян  Екстранд представи обстоен анализ на 

футболните контузии на участниците в турнирите 

на УЕФА.Той обърна внимание на важността  на ка-

чествените терени, както в тренировъчния, така и 

в състезателния период. В дискусиите на тази тема 

всеобщо бе впечатлението и мненията, относно 

високия процент на контузии от изкуствените те-

рени. Вярно е, че финансовата стойност на един ес-

тествен терен и подръжката му е много по-висок, 

Медицински симпозиум на УЕФА 
30.01. – 01.02.2018 г., Атина, Гърция

UEFA Medical Symposium 
January 30 – February 1, 2018, Athens, Greece

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Д-р Бисер Бочев и Мишел Док
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На заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА 

на 01.06.2017 г. в Кардиф, Уелс, д-р Бисер Бочев е избран за 

редовен член на Медицинската комисия на УЕФА.

Изключителна е заслугата на Борислав Михайлов – пре-

зидент на БФС, който с авторитета си в УЕФА и ФИФА 

извоюва поредното представителство на българския 

футбол в най-авторитетната комисия.

След проф. д-р Димитър Шойлев дълги години нямах-

ме представител в Медицинската комисия на УЕФА. 

При посещението на проф. д-р Мехмед Бинет (Турция) и 

Марк Уиламо – шеф на антидопинга в УЕФА, на междуна-

Д-р Бисер Бочев е новият представител на България 

в Медицинската комисия на УЕФА

НО…здравето на футболните артисти за спектакъ-

ла е над всичко.

 Изключителен интерес предизвика дискусията по 

темата за отношението треньор – медицински екип, 

като треньорските позиции и съвременни виждания 

бяха интерпретирани задълбочено от Луис ван Гаал и 

треньори на елитни европейски клубове.

Медицинската комисия на Българския футболен съюз бе 

представена от д-р Валентин Матев и д-р Михаил Илиев. 

Чест за българската делегация бе участието на д-р Бисер 

Бочев като член на Медицинската комисия на УЕФА, с кое-

то още веднъж бе потвърден авторитетът на Българския 

футболен съюз пред ръководните органи на УЕФА. 

В неформални разговори с колегите от балканските 

страни се разгледа възможността за евентуално обосо-

бяване на регионална структура на медицинските им ко-

мисии с цел повишаване на медицинската квалификация 

на лекари и кинезитерапевти. Целта е организационно 

обединени да отговорим на завишените изисквания, по-

ставени от Медицинската комисия на УЕФА. При добро 

стечение на обстоятелствата, предвид организацион-

ните трудности е възможно Българският футболен съюз 

да бъде първи домакин в обозримо бъдеще.

родната конференция, организирана от Медицинската 

комисия на БФС, те се убедиха, че организационно по 

отношение на медицинската стратегия и обезпечаване 

на футболистите и спортистите от останалите спор-

тове България е на европейско ниво.

България вече има своя представител в Медицинска-

та комисия на УЕФА. Това е д-р Бисер Бочев, лекар на 

националния отбор по футбол. В този най-висш меди-

цински административен орган се определят полити-

ките, целите и се изготвят разпоредбите и правилата, 

касаещи медицинското осигуряване на футболистите и 

клубовете в Европа.

Д-р Бисер Бочев е завършил медицина в София през 

1993 г. Има две медицински специалности – „Ортопедия 

и травматология“ и „Спортна медицина“. Има множе-

ство специализации в страната и чужбина в областта 

на спортната ортопедия и травматология.

От 2005 г. е професионално свързан с футбола в Бъл-

гария. Бил е лекар на ЦСКА, „Славия“, както и на наци-

оналните отбори U19 и U21. От 2012 г. до момента е 

лекар на националния отбор по футбол – мъже.

Член е на Медицинската комисия на БФС от 2010 г.

От 2011 г. е управител на „Спортсклиник Еурови-

та“, а от 2016 г. е директор на FIFA Medical Centre of 

Excellence – България.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Д-р Михаил Илиев и Марк Вуйламоз
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