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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Симптомите на увреди в 
областта на долните крайници 
при спортисти често са нео-
пределени и неуточнени чрез 
стандартните диагностични 
тестове за мекотъканни трав-
ми (3, 6). Това налага разширя-
ване на възможностите за ди-
агностика и профилактика на 
оплакванията.

ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да 
се проследят рефералните мо-
дели на екстензорите в колянна 
става и да се приложи адекват-
на кинезитерапията при спор-
тисти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

От 2007 г. до 2010 г. са из-
следвани 32 спортисти на сред-
на възраст 22,7 години.

Проследяването на реферал-
ните модели (РМ) започва от 
разглеждане на същността на 
тригерните точки (ТТ). През 
последните години теорията 
за тригерните точки се изясни 
въз основа на клинични експери-
менти и се уточни наличието 
на:
� централни и залавни;
� ключови и сателитни;
� активни и латентни.
Тригерните точки могат да 

се формират в различни тъка-
ни: кожата, белези, фасциите, 
лигаментите, ставите, капсу-
лите и периоста. Съществуват 
и висцеросоматични реферални 
модели, при които лумбалната 
болка е следствие на камъни в 
бъбреците, инфекции или други 
заболявания. Предмет на това 

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се проследят рефералните модели на 
екстензорите в колянна става и да се приложи адекватна кинези-
терапията при спортисти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
От 2007 г. до 2010 г. са изследвани 32 спортисти на сред-
на възраст 19,7 години. Анализират се по-често срещаните 
реферални модели на m. rectus femoris m. и vastus lateralis. Съз-
дадената кинезитерапевтична програма включва техники за 
позиционно освобождаване на болката, мускулно-енергийни и 
нервномускулни. 
РЕЗУЛТАТИ
При третиране на сателитните ТТ без обработване на ключови-
те точки рефералните модели се реактивират.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проследяването на рефералните модели при екстензорите на 
колянна става и прилагането на адекватна кинезитерапия допри-
насят за прецизиране на диагностиката и осигуряване на профи-
лактика на мекотъканните увреди при спортисти. 

SUMMARY

KINESITHERAPY IN REFFERAL MODELS OF THE KNEE EXTENSORS IN 

ATLETHS

THE GOAL OF THE MESSAGE is the trace of the referral models of the knee joint 
extensors and the application of an adequate kinesitherapy with sportsmen.
MATERIALS AND MODELS
From 2007 to 2010  32  19,7 middle-aged sportsmen were examined . The 
more frequent referral models of m. rectus femoris m. и vastus lateralis have 
been analyzed. The kinesytherapeutic programme that has been created includes 
techniques for positive pain release, muscle energetic and muscle-nerve 
techniques.
RESULTS
In treating of the satellite TT the referral models have been reactivated without 
processing the key points. 
CONCLUSION
The trace of the referral models of the knee joint extensors and the application 
of an adequate kinesitherapy contribute to the precision of the diagnosis and the 
insurance of prophylactics of soft tissue damages with sportsmen.. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, реферални модели, спортисти.
KEY WORDS: kinesitherapy, referral models, sportsmen

Кинезитерапия при реферални 

модели на екстензорите в колянна 

става при спортисти

Доц. Румяна Ташева, доктор

Фиг. 1
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изследване са тригерните точ-
ки, свързани с миофасциалните 
структури.

СИМПТОМИ ПРИ РЕФЕРАЛНИЯ 
МОДЕЛ ЗА М. RECTUS FEMORIS 

(фиг. 1):

� Палпиране на участък от 
мускула с променена плътност.
� Наличие на точка с пови-

шена чувствителност в област-
та на уплътнения участък от 
мускула.
� Ограничаване на макси-

малното физиологично удължа-
ване на мускула от изходно поло-
жение лег с максимална флексия 
в колянна става следствие на 
болка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИМПТОМИ 
ЗА ОТДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА 

РЕФЕРАЛНИТЕ МОДЕЛИ ЗА М. 
RECTUS FEMORIS:

� Болка при контракция на 
m. rectus femoris от тилен лег 
или от седеж при 700 наклон на 
трупа с екстензия или 900 фле-
ксия в колянна става.
� Слабост на m. rectus 

femoris.
� Променяща се чувстви-

телност в референтните зони 
m. rectus femoris.
� Визуално и тактилно 

трепване на m. rectus femoris 
като отговор на стимулация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ ПРИ 
ДИАГНОСТИКА НА РЕФЕРАЛНИЯ 
МОДЕЛ ЗА М. RECTUS FEMORIS:

� Тъканите, свързани с па-
телата, трябва да са еластични 
и да не са болезнени. 
� Лесна подвижност на па-

телата медиално и латерално и 
липса на болезненост под меди-
алния й ръб. 

РЕФЕРАЛЕН МОДЕЛ ЗА М. 
VASTUS LATERALIS (фиг. 2):

Налице е основната симпто-
матика при палпиране на учас-
тък от мускула с променена 
плътност и наличие на точка с 
повишена чувствителност в об-
ластта на уплътнения участък.

Ограничаването следствие 
на болка на максималното фи-
зиологично удължаване на m. 
vastus lateralis се проследява от 
изходно положение седеж с фле-
ксия и вътрешна ротация в ко-
лянна става.

Допълнителните симптоми, 
характерни за рефералния мо-
дел на m. rectus femoris, са пока-
зателни и за m. vastus lateralis, но 
прилагани от изходно положе-
ние седеж с флексия и вътрешна 
ротация в колянна става.

Допълнителните тестове 
за диагностиката на реферал-
ния модел за m. vastus lateralis 
проследяват еластичността и 
болезнеността на тъканите, 
свързани латерално с патела-
та, както и подвижността на 
пателата латерално и липса на 
болезненост под латералния й 
ръб. 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ 
НА РЕФЕРАЛЕН МОДЕЛ НА M. 

RECTUS FEMORIS

Мобилизация, ротация и ла-
терален наклон на пателата.

Нервномускулна техника чрез 
плъзгащи движения в посока кра-
ниално, каудално, трансверзал-
но и диагонално по срединната 
линия на бедрото → 8-10 пъти 
(фиг. 3).

Статична компресия в об-
ластта на уплътнението със 
стабилизиране на пателата.

Позиционна освобождава-
ща болката техника m. rectus 
femoris прилагаме при екстен-
зия в колянна става с краниално 
плъзгане на пателата и компре-
сия в болезнените точки около 
и над пателата (фиг. 4).

Прилагаме статичната ком-
пресия в областта на уплът-
нението и/или болката и след 
това плъзгаме пателата до 
намаляване на болката поне до 
степен 3 и задържаме 90 sec.   

Могат да се приложат до-
пълнително ротация и други 
приплъзвания на пателата за 
намаляване на болезнеността в 
точките на компресия. 

Мускулноенергийни техники 
→ 1-2 пъти. Необходимо е лор-
дозата да е изгладена (фиг. 5).

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ 
НА РЕФЕРАЛЕН МОДЕЛ НА М. 

VASTUS LATERALIS

Нервномускулна техника чрез 
плъзгащи движения в посока кра-
ниално и медиално пред илиоти-
биалния тракт → 8-10 пъти.

Нервномускулна техника от 
страничен лег с палец чрез плъз-
гащи движения медиално пред 
илиотибиалния тракт → 8-10 

Фиг. 2 Фиг. 4

Фиг. 3
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пъти.
Нервномускулна техника чрез 

плъзгащи движения в посока кра-
ниално и медиално пред илио-
тибиалния тракт → 8-10 пъти 
(фиг. 6).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НА 
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ЗА М. RECTUS 

FEMORIS: 

При възпаление, оток и теж-
ка капсуларна увреда не се при-
лагат мобилизациите и лате-
ралният наклон на пателата.

РЕЗУЛТАТИ

При всички изследвани лица 
третирането на сателитните 
ТТ без обработване на ключови-
те точки рефералните модели 
се реактивират.

Наличието на реферален мо-
дел при m. rectus femoris и m. 
vastus lateralis се потвърди от 
диагностицирането на отразе-
на болка, за която са показател-

ни ограничената и/или болезне-
ната подвижност и латерален 
наклон на пателата и болезне-
ност под медиалния й ръб.

Чрез диаграмата за болката 
се установи:
� Отразена болка в и около 

пателата и дълбоко в колянна 
става.
� През нощта отразената 

болка е силна и дълбока, а поня-
кога остра.

Следствие на болката при 
рефералните модели се ограни-
чава пълният стречинг обем на 
движение в колянна става при 
всички изследвани лица (фиг. 7).

ДИСКУСИЯ

В основата на тригерните 
точки е исхемията следствие на 
кислороден и хранителен дефи-
цит, което води до нарушава-
не на продукцията на аденозин 
трифосфат (1, 4, 5). Получава 
се криза в локалната енергия и 
невъзможност за отделяне на 
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калциевите йони. Резултатът 
е нарушаване на функцията на 
мускулните влакна, което е ре-
флексно без моторен потенциал 
и трябва да се разграничава от: 
волевата контракция с мото-
рен потенциал и спазъм (рефлек-
сен с моторен потенциал).

Относно етиологията на 
тригерните точки са трав-
мите, операциите, имобили-
зацията, предозиране на на-
товарването, непълноценно 
възстановяване след трениров-
ка, недостатъчна релаксация, 
температурни състояния, са-
телитни тригерни точки, био-
химичен дисбаланс, заместител-
ни движения и др.

Една от причините за прово-
киране на ТТ е едемът. Доказана е 
ефективността от прилагането 
на лимфен дренаж и класически 
масаж за намаляване на чувстви-
телността на ноцицепторите 
(2, 5). Удачни са и нервномускул-
ните техники и активиране на 
дихателната функция (2, 4).    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проследяването на реферал-
ните модели при екстензорите 
на колянна става и прилагането 
на адекватна кинезитерапия до-
принасят за прецизиране на ди-
агностиката и осигуряване на 
профилактика на мекотъканни-
те увреди при спортисти.

Фиг. 5 Фиг. 6

Фиг. 7

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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1. КИНЕЗИОЛОГИЧНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТАТО-

ДИНАМИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 
И СЕНЗОМОТОРЕН КОНТРОЛ НА 

РАМЕННИЯ КОМПЛЕКС

Погледнато от функционал-
на гледна точка, в извършване-
то на ежедневните двигателни, 
трудово-битови дейности и 
спортна практика, раменният 
комплекс бива най-ангажираният 
от всички останали телесни сег-
менти. В структурата на рамен-

ния комплекс влизат 5 двигател-
ни сегмента: скапулоторакално 
функционално съчленение, стер-
ноклавикуларна, акромиоклави-
куларна и гленохумерална става, 
както и субделтоидният плъзга-
телен комплекс. Скапулоторакал-
ното съчленение, както и субдел-
тоидният плъзгателен комплекс 
(m. supraspinatus, m. biceps brachii 
cap. longum, субделтоидната 
бурса и краниалната част от 
ставната капсула) нямат анато-
мичната характеристика на ди-
артрозите, но от функционална 

перспектива са със съществена 
роля в комплексната кинемати-
ка на раменния пояс. По-голяма-
та част от обема на ъгловите 
движения в раменния комплекс се 
осъществяват в три от двига-
телните му сегмента: гленохуме-
рален, скапулоторакален и акроми-
оклавикуларен. Кинематичният 
анализ на елевацията в раменния 
комплекс показва съдружествени 
движения между скапулоторакал-
ната и гленохумералната стави, 
като синергичната им координа-
ция се обединява под названието 

РЕЗЮМЕ

Раменният комплекс е сложна и деликатна структура, разчитаща 
предимно на динамичното двигателно и стабилизаторно подси-
гуряване от мускулите, действащи в двигателните му сегмен-
ти. Мобилността, динамичната стабилност и координираните 
дейности в раменния комплекс се поддават на финия контрол от 
страна на сензомоторната система. В случаи на мекотъканни 
патологии и болкови синдроми в областта на раменния комплекс, 
това неминуемо се отразява и върху състоянието на сензомо-
торната система. Сензомоторен дефицит, в т. ч. проприоцеп-
тивни и механицептивни дисфункции, както и нарушен мускулен 
контрол се установяват предимно при пациенти с различна 
степен на гленохумерална нестабилност и такива с руптури на 
ротаторния маншон. Комбинацията от мекотъканни патологии, 
болки и сензомоторни дисфункции сериозно нарушават функции-
те на раменния комплекс, а клиничният лечебен подход трябва да 
бъде както аналитично, така и комплексно насочен към различни-
те аспекти на раменните дисфункции. За максимално ефективна, 
физиологично обоснована и последователна кинезитерапевтична 
програма от изключително значение е екзактната функционална 
диагностика като основа за прилагане на подходящите лечебни 
средства.

SUMMARY

Occurrence and deterioration of sensomotor dysfunction after soft 

tissue damage to the shoulder complex. Glenohumeral instability and 

damage to the rotator cuff (Part 1)

The shoulder complex is a complicated and delicate structure that relies 
primarily on the dynamic motor and stabilizing functions of the muscles 
operating in its motor segments. Mobility, dynamic stability and coordination 
activities in the shoulder complex are finely controlled by the sensomotor 
system. In cases of soft tissue pathologies and pain syndromes in the 
shoulder complex, this inevitably affects the state of the sensomotor system. 
Sensomotor deficit, inclusive of proprioceptive and mechanicoceptive 
dysfunction, as well as impaired muscle control are found primarily in patients 
with varying degrees of glenohumeral instability and those with ruptures of the 
rotator cuff. The combination of soft tissue pathologies, pain and sensomotor 
dysfunction severely compromises shoulder complex function, the clinical 
treatment approach to this, both analytical and complex, having to be aimed 
at the various aspects of shoulder dysfunction. It is crucial for an effective, 
physiologically reasonable and consistent kinesitherapeutic program to include 
an exact functional diagnosis as a basis for appropriate remedy application.

Възникване и задълбочаване на 

сензомоторни дисфункции след 

мекотъканни увреди на раменния 

комплекс. Гленохумерална 

нестабилност и увреди на 

ротаторния маншон

Ростислав Костов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: сензомоторен дефицит, раменни патологии, кинезитерапия.
KEY WORDS: sensomotor deficit, shoulder pathology, physical therapy.

Първа част

КИНЕЗИТЕРАПИЯ



  Медицина и Спорт � 9 
 

скапуло-хумерален ритъм. При 
дисфункции в скапулоторакална-
та става непосредствено се за-
сяга цялостната кинематика на 
раменния пояс. При неподвижна 
скапула общата подвижност на 
раменния комплекс се редуцира с 
1/3. При елевация на хумеруса 120° 
се извършват основно в гленоху-
мералната става, а 60° - в ска-
пулоторакалното функционално 
съчленение (Doody SG. et al., 1970). 
В същото време движенията в 
стерноклавикуларната става поз-
воляват елевация на клавикулата 
в рамките на 7°-15°, в акромиокла-
викуларната става - протракция 
и ретракция от 15°-30° и аксиална 
външна и вътрешна ротация око-
ло 15°-30° (Ludewig PM. et al., 2004, 
Sahara W., 2007). 

За подсигуряване на голяма-
та мобилност на раменния ком-
плекс гленохумералната става е с 
ограничена костна стабилизация, 
а скапулоторакалната разчита 
само на динамични фактори от 
страна на силовите двойки, фор-
мирани от скапулоторакалните 
мускули (Harryman DT.,1990). С цел 
компенсация на ниската ставна 
конгруентност гленохумерална-
та става разчита на множество 
стабилизиращи фактори като: 
активни и пасивни структури, 
поддържане на отрицателно 
вътреставно налягане (вакуумен 
ефект), формирания по латерал-
ната страна на cavitas glenoidalis-
labrum glenoidale, множество 
мускулно-сухожилни и капсуло-
лигаментарни стабилизаторни 
системи. Всъщност синергично 
действащият стабилизаторен 
механизъм на пасивно подсигуря-
ване на гленохумералната стабил-
ност се детерминира като капсу-
ло-лигаменто-лабрален комплекс, 
който обединява свързаните и 
допълващи се функции на фибро-
картилагинерните и мекотъкан-
ни стабилизиращи фактори на 
раменната става. 

Важна от функционална глед-
на точка е и специфичната 
пространствена ориентация 
на ставните партньори. Cavitas 
glenoidalis е ориентирана ла-
терално, краниално (около 5°) 
и вентрално, образуващ ъгъл 
на физиологична антеверзия в 

трансверзалната равнина около 
20°-30°. Ориентацията на caput 
humeri в трансверзален план е 
реципрочна на конкавния ставен 
партньор, като ъгълът на физи-
ологичната ретроверзия е също 
около 30°, а движенията, извърш-
вани в тази равнина, се означа-
ват като скапция. Във фронтал-
ната равнина между главата на 
хумеруса и диафизата се образува 
ъгъл на инклинация около 130-150°. 
Поради тези характеристики, а 
и благодарение на скапуло-хуме-
ралния ритъм, при елевация на 
мишницата, главата на хумеру-
са „ляга” върху cavitas glenoidalis, 
вместо да се предизвика сепара-
ция между ставните партньори. 
Подсигуряваната стабилност от 
пасивните гленохумерални струк-
тури не е достатъчна за обезпе-
чаване на раменните функции. 
Раменният комплекс разчита до 
голяма степен на проксимал-
на динамична стабилизация от 
страна на мускулите, преминава-
щи през гленохумералната и ска-
пулоторакалната става, които 
имат необходимия потенциал 
за подсигуряване на значителна 
мобилност заедно с динамична 
стабилност. В областта на ска-
пулоторакалната става динамич-
ната стабилност се подсигурява 
от скапуло-торакалните мускули, 
а в гленохумералната - от то-
рако-хумералните мускули, тези 
от ротаторния маншон, както 
и от дългите глави на m. biceps 
et triceps brachii. Вентралната 
стабилност на гленохумералната 
става се подсигурява и от еднос-
тавния m. coracobrachialis, чийто 
вектор на действие е почти из-
цяло по проекцията на хумерал-
ната диафиза. Благодарение на 
фината сензомоторна регулация, 
динамиката в раменния комплекс 
се предшества от първоначална 
стабилизация, което се среща в 
литературата като правило за 
„първоначална проксимална ста-
билност с последваща дистална 
мобилност“. За осигуряване на 
нормалната кинетика и кинема-
тика в раменния комплекс дина-
мичните структури в повечето 
случаи работят, формирайки си-
лови двойки.

Изброените статични и ди-

намични фактори не бива да се 
анализират поотделно. За под-
сигуряване функциите на рамен-
ния комплекс статичните и ди-
намичните структури работят 
в тесен синергизъм. Пасивните 
структури (особено капсуло-лига-
ментарните) са тясно зависими 
от действието на скапуло-тора-
калните и торако-хумералните 
мускули, която се регулира от ме-
ханорецепторите в състава на 
сензомоторната система. Сен-
зомоторната система включва 
сензорната и двигателната ин-
теграция на аферентни импулси 
към централната нервна систе-
ма (ЦНС) (в т. ч. от проприоре-
цепторите, механорецептори-
те, кожните рецептори и др.) 
(Lephart SM. et al., 2000). 

Механорецепторите са специ-
фични нервни структури, разпо-
ложени в ставните капсули, сухо-
жилията, мускулите, фасциите и 
кожната покривка, влизащи в ин-
тегралната структура на став-
ните комплекси (Grigg P. 1994, 
Kikuchi T. 1968, Vangsness CT. et al., 
1995). Механорецепторите се 
детерминират като механично 
чувствителни структури, прео-
бразуващи тъканните деформа-
ции в честотно модулирани афе-
рентни нервни сигнали към ЦНС. 
Vangsness et al. (1995) съобщават 
за наличието на нервни окончания 
в състава на раменните капсуло-
лигаментарни структури. Спира-
ловидната компресия, породена 
от ориентацията на фибрите 
от ставната капсула, особено 
при извършване на абдукция и 
външна ротация в гленохумерал-
ната става, последователно об-
тяга капсуло-лигаментарните ре-
зистивни структури, което води 
до стимулиране и на механоре-
цепторите (Nyland JA et al., 1998). 
Срасналите със ставната капсула 
гленохумерални лигаменти и lig. 
coracoacromionale (капсуларни ли-
гаменти) също я подсилват, като 
образуват допълнителен стаби-
лизаторен маншон на гленохуме-
ралната става. Ниско-праговите, 
бавно адаптивни сензорни струк-
тури на Ruffini се установяват в 
най-голяма концентрация в облас-
тта на рамото, с изключение на 
гленохумералните лигаменти, ко-
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ито изобилстват от ниско-пра-
говите, бързо адаптивни телца 
на Pacinian. Grigg et al. (1994) смя-
тат, че сензорните структури на 
Ruffini биват стимулирани само 
в крайните градуси от обема на 
движение, тоест при достигане 
на максимално обтягане, като по 
този начин влизат в ролята на 
лимитни детектори на движени-
ето в двигателните сегменти. 
Телцата на Pacinian също реаги-
рат на обтягане, но предимно 
биват активирани при комбини-
рани движения, включващи ком-
пресия и стречинг. Vangsness et 
al. (1995) не установяват наличие 
на никакви механорецептори в су-
бакромиалната бурса и гленоидал-
ния лабрум.

Сензорната информация по-
стъпва по аферентни пътища 
към кората на главния мозък. Там 
се интегрира с други нервни сигна-
ли от различни нива на нервната 
система (централна обработка), 
като в еферентен отговор това 
се изразява чрез иницииране на си-
нергично координирани мускулни 
контракции и включване на ком-
плексни двигателни и постурални 
модели (Lephart SM. et al. 2000). 
Тази информация е характерна 
за проприорецепторите и се оп-
ределя като аферентни сигнали, 
възникнали от периферните со-
матични области (включително 
от статичните и динамичните 
стабилизатори на рамото). Тази 
проприоцептивна функция допри-
нася за подсигуряване на ставна-
та стабилизация, постуралният 
и динамичен контрол (Lephart SM. 
2000). Според Riemann et al. (2000) 
проприорецепцията предоставя 
три основни типа информация: 
усет за позициониране на двига-
телните сегменти в простран-
ството, кинестезия и усещане за 
приложената сила (ендогенна и 
екзогенна).

Споменатите проприоцеп-
тивни субмодалности са важен 
инструмент на ЦНС за осъщест-
вяване на мускулен контрол, от-
говорен за адекватната динамич-
на стабилност и координирана 
мобилност на раменния комплекс. 
Невро-мускулният контрол се 
определя като автоматично ак-
тивиране на контрактилните 

структури, като подготовка 
или отговор на движения и свое-
временна готовност за подсигу-
ряване на ставна стабилност и 
функция (Myers et al., 2000). Ме-
ханизмите на невро-мускулния 
контрол отговарят и за коорди-
нираната мускулна коактивация 
(формиране на силови двойки) в 
областта на раменния комплекс, 
мускулните рефлекси и регулация 
на тонуса в покой (Myers et al., 
2000, 2002). 

Координираната мускулна ак-
тивация е резултат от включва-
не на автоматични двигателни 
модели с цел изпълнение на желана 
функционална задача. Интермус-
кулната координация в раменния 
комплекс е с цел подсигуряване на 
определена динамична активност 
при условия на осигурена прокси-
мална стабилност. Проксимална-
та динамична стабилност няма 
за цел само обезпечаване на став-
ната устойчивост, а също така 
и за подсигуряване на неподвижно 
залавно място на други мускули. 
В случаи с нарушена проксимална 
стабилност мускулите с неосигу-
рена проксимална инсерция изпа-
дат в недостатъчност въпреки 
интактността си. Например при 
парези или парализи на скапуло-
торакалните мускули сериозно 
нарушават функциите на муску-
лите от ротаторния маншон. 
Затова при изготвяне на патоки-
незиологичния анализ кинезитера-
певтите трябва да се съобразят 
с този факт, за да не се допускат 
фалшиво положителни резултати 
за мускулна слабост от иначе не-
засегнати от невро-мускулни па-
тологии мускули. Подобни грешки 
в процеса на функционален анализ 
биха могли да бъдат налице и при 
случаи с нарушени динамични си-
нергизми. Например m. deltoideus 
p. humeri, който е с предимно 
вертикален вектор на дейст-
вие, при контракция транслира 
хумералната глава в краниално 
направление, предоставяйки мак-
симално благоприятно биомеха-
нично положение на хоризонтал-
но действащия m. supraspinatus. 
В случай с нарушен динамичен 
синергизъм между тези два мус-
кула изследващите биха могли да 
се заблудят относно силата на 

m. supraspinatus, ако не изследват 
и не анализират евентуална дис-
функция на делтоидния мускул.

Мускулната коактивация е 
от критично значение относно 
комплексната раменна стабилиза-
ция. Ротаторният маншон е ки-
нетичен комплекс, обезпечаващ 
гленохумералната стабилност, 
но в същото време отговорен 
за правилното позициониране на 
хумералната глава спрямо кон-
кавния ставен партньор, про-
тивопоставящ се на каудалната 
й постановка (Lephart SM. et al., 
2003). При дисфункции на рота-
торния маншон хумералната 
глава губи своята физиологична 
постановка, което би довело 
до нарушена артрокинематика, 
особено във фронталната и саги-
талната равнина и притискане с 
последващо асептично възпале-
ние на структурите в субакроми-
алното пространство (вторичен 
impingement syndrome). Например 
контракцията на m. subscapularis 
неутрализира тензионното 
действие на m. infraspinatus et 
m. teres minor, контролирайки ху-
мералната транслация във фрон-
талната равнина. При контрак-
ция m. deltoideus неутрализира 
каудалните отдели от ротатор-
ния маншон (mm. infraspinatus, 
teres minor, subscapularis), контро-
лирайки хумералната транслация 
в трансверзален план (Inman VT. 
et al., 1944). В следствие на синер-
гичното действие на мускулите 
от ротаторния маншон хуме-
ралната глава бива подложена на 
компресия в гленоидалната ямка, 
достигаща до 90% от телесна-
та маса, и увеличава контактна-
та повърхност между ставните 
партньори с около 60% (Lephart 
SM. et al., 1996). Като допълнение 
към описаните динамични синер-
гизми на ротаторния маншон 
трябва да се отбележи, че пове-
чето от сухожилията на мускули-
те, влизащи в състава му, са сра-
снали със ставната капсула. При 
контракция на мускулите от ман-
шона се предизвиква обтягане на 
ставната капсула, което води до 
повишаване на капсулната ком-
пресия, респ. ставна стабилиза-
ция. Компресията на хумералната 
глава води до изтласкване на си-
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новиална течност, като по този 
начин се подсигурява допълните-
лен неконтрактилен стабилизи-
ращ вакуумен ефект. 

Мускулните рефлекси също иг-
раят важна роля в подсигуряване 
динамичната стабилност на ра-
менния комплекс. Jerosch et al. (1995) 
артроскопски доказват наличие на 
рефлексна дъга между ставната 
капсула, m. deltoideus, m. trapezius, 
m. pectoralis major и мускулите от 
ротаторния маншон. Въпреки че 
наличието и участието на афе-
рентни алфа-мотоневронни ре-
флекси в подсигуряване ставната 
стабилност са неоспорими, ефек-
тът от рефлексното действие 
на гама-мотоневронната система 
също заема важно място. Чрез мо-
дулацията на сензорни дразнения, 
гама-мотоневронната система 
въздейства върху алфа-мотоневро-
ните, което подсигурява и регули-
ра динамична ставна стабилност 
(Johansson H. et al., 2000).

В случаи на увреди в областта на 
раменния комплекс често се наблю-
дава каскадна патологична реак-
ция, засягаща множество структу-
ри. В болшинството от случаите 
е налице мекотъканна увреда с ма-
нифестирана болка. Вследствие на 
това сензомоторните дисфункции 
в областта на раменния комплекс 
са често срещани като допълнение 
на клиничната картина. Комбина-
цията от мекотъканна патология, 
болкова провокация и сензомотор-
на дисфункция изисква специфично, 
комплексно насочено лечение как-

то от клинична, така и от кине-
зитерапевтична гледна точка. В 
настоящата статия разглеждаме 
физиологичните механизми за ди-
намичен контрол от страна на 
сензомоторната система, както 
и патомеханизмът за формиране 
на сензомотрни дисфункции в след-
ствие на увреди в областта на ра-
менния комплекс. 

2. ВЪЗНИКВАНЕ НА ВТОРИЧЕН 
СЕНЗОМОТОРЕН ДЕФИЦИТ 

ВСЛЕДСТВИЕ НА МУСКУЛНО-
СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ В 
ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ 

КОМПЛЕКС

Вследствие от остри и хронични 
увреди в областта на раменния ком-
плекс, най-често се установяват ме-
котъканни патологии, съпътствани 
от болков синдром и функциолеза. 
Хипотетично би могло да се очаква, 
че сензомоторните дисфункции въз-
никват вторично вследствие увре-
дата и болката. Комбинацията от 
мекотъканна увреда, болка и сензо-
моторен дефицит е директен фак-
тор, нарушаващ ставната функция, 
който създава сериозен риск от за-
дълбочаване на патологията и/или 
повторно травмиране (фиг. 1). В 
повечето клинични проучвания се 
установява наличие на сензомотор-
ни дисфункции предимно при паци-
енти с различна по степен раменна 
нестабилност, а също и при паци-
енти със заболявания (impingement 
синдром) и руптури на ротаторния 
маншон. 
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РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Когато сме здрави, никога не 

се замисляме за ролята на ръце-

те в нормалния ни живот. Едва 

когато настъпи някакъв проблем, 

най-често травма на горния 

крайник, си даваме сметка колко 

много се променя ежедневието 

ни. Налице е болестно състояние 

не само на дадения крайник, но и 

на целия организъм, чувства се 

дискомфорт от невъзможност-

та да се движат определени ста-

ви (поради имобилизация), силно 

се ограничава възможността 

за самообслужване, намаляват 

професионалните и социалните 

контакти на индивида, което 

сериозно се отразява и на психо-

емоционалното му състояние. 

Всичко това ни накара да на-

сочим вниманието си към една 

от най-често срещаните трав-

ми на горния крайник, сериозно 

затрудняваща функционалното 

възстановяване на ръката и ней-

ната комплексна рехабилитация. 

Фрактурата на дисталния ра-

диус (fractura radii in loco tipico) се 

свързва с имената на Petit (1705), 

Pouteau (1725 – 1775), Colles (1773 

– 1843), Dupuytren (1777 – 1835), 

Velpeau (1795 – 1866), Barton (1794 

– 1871), Goyrand (1803 – 1866), 

Smith (1807 – 1873).

По статистически данни на 

наши и чуждестранни проучва-

ния фрактурите на дисталния 

радиус са 15% от счупванията в 

зряла възраст (Bengner, Johnel, 

1985; Buhr, Cooke, 1959; Falch, 1983; 

Knowelden, Buhr, 1964; Lucht 1971; 

Owen, 1982; Solgaard, Petersen, 

1985). Пострадалите са пре-

димно в напреднала възраст 

(Robertson G. O., Jonsson G. T., 

Sigur Jonsson, 1990) и значител-

но повече жени над 50-годишна 

възраст (Bengner, Johnell, 1985; 

Falch, 1983). С напрeдване на въз-

растта процентът на пострада-

лите нараства (Sennwald, 1987; 

Ahronheim J. C., 1990). При мъже-

те този тип фрактура се среща 

след 70-годишна възраст и е зна-

чително по-рядка (Попстефанов 

Р., 2005). Проучване в Минесота 

– САЩ (Owen, 1982), за период 

от 30 години установява, че 6 

пъти повече са счупванията от 

лекостепенни травми и само 8% 

са по-тежки. Най-често фракту-

рата се получава при падане на 

нивото на терена.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА 
ПРОУЧВАНЕТО

Целта на проучването е да 

проследим, отчетем и анализира-

ме резултатите от проведената 

комплексна физиотерапевтична 

и рехабилитационна програма 

при пациенти след фрактура на 

дисталния радиус.

Задачи:

1. Да отчетем честотата на 

фрактурата, пола на пострада-

лите, възрастта им, доминант-

ността на травмирания край-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактура на дистален радиус, рехабилитация.
KEY WORDS: distal radius fracture, rehabilitation.

Рехабилитация на пациенти 

след фрактура на дисталния 

радиус – контингент и 

характеристика

РЕЗЮМЕ

Сериозното затрудняване на самообслужването при пациенти с 
фрактура на дисталния радиус, намалените възможности за про-
фесионални и социални контакти, отразяващо се и на психо-емоци-
оналното им състояние, ни накара да насочим вниманието си към 
една от най-често срещаните травми на горния крайник, нейната 
комплексна рехабилитация и функционално възстановяване на ръ-
ката.
Провежданата комплексна физиотерапевтична и рехабилитационна 
програма включва: подводна гимнастика, кинезитерапия, трудоте-
рапия, нискочестотно импулсно магнитно поле (НИМП), интерфе-
рентни токове (ИФТ) – ежедневно, 10 процедури.

SUMMARY

Rehabilitation of patients after distal radius fracture

The serious inconvenience with self-service among patients with distal 
radius fracture, the reduced opportunities for professional and social 
contacts that impact their psycho-emotional status, made us focus on 
one of the most common upper limb traumas, its complex rehabilitation 
and functional recovery of the arm.
The complex physiotherapeutic and rehabilitation program that is carried 
out includes: underwater gymnastics, kinesitherapy, labour therapy, low 
frequency impulse magnetic field and interference currents – on a daily 
basis, 10 procedures.

Данелина Вачева, дм Д-р Аница Мирчева
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ник, наличието на усложнения при 

лечението, сезонността на трав-

мата, физическото натоварване 

при професиите на пациентите, 

прилаганото медикаментозно ле-

чение, продължителност на реха-

билитационния процес.

2. Да подберем и проведем 

комплекс от тестове и измерва-

ния, с които да регистрираме и 

отчетем резултатите от прове-

деното физиорехабилитационно 

лечение.

3. Да проведем комплексна фи-

зиотерапевтична и рехабилита-

ционна програма при пациенти 

след фрактура на дисталния ради-

ус.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването е проведено в 

периода юли 2007 – август 2009 в 

Клиниката по физикална и рехаби-

литационна медицина на УМБАЛ 

„Д-р Георги Странски”, Плевен. В 

посочения период физиорехабили-

тационно лечение са потърсили 

188 пациенти с диагноза състоя-

ние след фрактура на дисталния 

радиус (status post fracturam radii 

in loco tipico) на възраст от 18 до 

89 години.

10 от пациентите са лекувани 

оперативно – 8 с метална остео-

синтеза и 2-ма с външен фиксатор, 

а останалите консервативно – с 

гипсова имобилизация. Трима от 

пациентите са с травмирани и 

двата горни крайника, един от 

които е и с външен фиксатор.

Значително голям брой пациен-

ти – 83-има, проявиха усложнение 

M. Zudeсk (44,2%), а 39 от тях са 

и с усложнение рамо-ръка синдром 

(фиг. 1).

Пациенти с усложнение ком-

пресия на n. medianus и карпал-ту-

нел синдром нямахме.

Средната продължителност 

на гипсова имобилизация при кон-

сервативно лекуваните пациенти 

е 32 дни при пациентите без ус-

ложнение и 38 дни при тези с про-

явило се усложнение. 

По време на рехабилитацион-

ния процес значителна част от 

пациентите (137) са приемали раз-

лични медикаменти за обезболява-

не или препарати, стимулиращи 

калусообразуването и повлияващи 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

M. Zudeck, като 54 от тях са па-

циенти без усложнения. 

По преценка на лекуващия ле-

кар, специалист по физикална и 

рехабилитационна медицина, ня-

кои от пациентите провеждаха 

повече от един рехабилитацио-

нен курс.

Клинични методи на изследва-

не:

При започване на рехабили-

тационния процес на всички па-

циенти се проведоха тестове и 

измервания, регистрирани в спе-

циално разработен фиш, който 

включва:

�  Оценка на болката – визуал-

но аналогова скала (ВАС). 

�  Сантиметрия – отчитане 

наличието на оток в ставите 

или хипотрофия на мускулите по 

Г. Каранешев, Д. Милчева (1984).

�  Гониометрия – оценка на 

двигателната функция на отдел-

ните стави на горния крайник по 

SFRT методика, разработена от 

M. Moore (1949), модифицирана и 

усъвършенствана от O. Russe et 

al. (1972).

�   ММТ – оценка на мускулна-

та слабост, аналитично за от-

делни мускули или мускулни гру-

пи на горния крайник, въведена 

от асистентката на д-р Robert 

Lovett – Wilhelmine Wright (1916), 

доразработено от Владимир Янда 

(1959).

�  Динамометрия – измерва-

не силата на юмручния захват със 

стандартен динамометър.

�  Трудотерапевтично те-

стуване на видове захвати, сис-

тематизирани, класифицирани и 

групирани от G. Schlesinger (1969); 

И. Матев, Ст. Банков (1977), J. 

Kapandji (1984).

�  Функционално тестуване 

на горния крайник – ДЕЖ, разра-

ботен в Центъра по медицинска 

рехабилитация, Ню Йорк, от H. 

Rusk (1964).

�  Тест за комплексна функци-

онална оценка на радиоулнарни 

стави, гривнена става и пръсти 

– КФО, разработен от W. Regan 

(1991), използван от Н. Попов 

(2003), модифициран от нас за из-

следване на пациенти с травми и 

заболявания на ръката.

�  Отчитане наличие на ус-

ложнения след фрактурата и не-

обходимост от медикаментозно 

лечение.

Преди регистриране на дан-

ните от специалните тестове 

и измерванията в индивидуалния 

фиш е проведено интервю с всеки 

пациент и снета анамнеза за при-

дружаващи заболявания, причини 

за фрактурата, начин на живот, 

любими занимания (хоби), семеен 

статус (налага ли се пациентът 

да обслужва и други членове на се-

мейството като грижа за деца, 

болни или възрастни хора) и др. 

Интервюто завършва с под-

писване на информирано съгласие 

на пациента за включване в про-

учването.

След приключване на рехаби-

литационния курс бяха проведени 

контролни измервания на същи-

те признаци.

Терапевтични методи:
За започване на рехабилита-

ция на пациентите е необходимо 

Фиг. 1

Разпределение на пациентите според проявените усложнения.
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насочване от лекуващия трав-

матолог, контролна рентгенова 

графия и назначена рехабилита-

ционна програма след преглед при 

лекар, специалист по физикална и 

рехабилитационна медицина, коя-

то включва:

� подводна гимнастика – ло-

кална вана с температура на во-

дата 34 – 36 градуса по С;

� кинезитерапия, съобразена 

с наличието на усложнения и ета-

па на възстановяване на пациен-

та;

� трудотерапия, включваща 

специално подбрани трудови дей-

ности според възможностите на 

пациента и съобразени с наличие-

то на любимо занимание (хоби); 

� ИМП –15 – 20 мин, 2 А, 1 – 

100 Hz; 

� ИФТ – 5 мин – 100 Hz; 10 мин 

– 90 – 100 Hz.

Статистически и социологи-
чески методи:

Данните от проучването 

са обработени със статисти-

ческа компютърна програма 

STATGRAPHICS plus for WINDOWS и 

EXCEL.

Проведени са социологически 

методи: интервю и проучване на 

документи.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Разпределението на пациен-

тите (всичко 188) по пол е по-

казано на фиг. 2 – 156 жени и 32 

мъже, което потвърждава една 

от най-вероятните причини за 

този тип фрактура – наличието 

на остеопороза при жените в ми-

нопаузална възраст.

Фиг. 3 представя разпределе-

нието на пациентите по това 

кой крайник е травмиран – до-

минантен или недоминантен. От 

изследваните пациенти 48,4% (91 

болни) са с увредени доминант-

ни горни крайници (обикновено 

десни) и 51,6% (97 болни) – недо-

минантни. Графиката показва, че 

доминантността на травмира-

ните крайници няма съществена 

разлика.

От фиг. 4 се вижда, че пациен-

тите с проявило се усложнение M. 

Zudeсk са били по-продължително 

време в имобилизация, което чес-

то е причина за развитието му.

На фиг. 5 са представени го-

дишните сезони, в които се е слу-

чила травмата на пациентите. 

Не се установява съществено 

различие (Р > 0,05) между често-

тата на фрактурите по сезони. 

Установява се равномерно раз-

пределение на травмите през 

годината, с лек превес на зимния 

сезон (Р > 0,05), когато улиците 

са заледени и предразполагат па-

дане на нивото на терена. 

На фиг. №6 са представени 

заниманията на пациентите, 

разделени в две групи – физиче-

ски труд и работа в движение 

(строителни и селскостопански 

работници, готвачки, търговски 

работници, военнослужещи, ме-

дицински работници, учители) и 

седящи професии (икономисти, 

шивачки, шофьори). В структу-

рата на изследваните лица спо-

ред ежедневните им дейности 

преобладават тези, които са 

свързани с движение и физически 

труд – 67%, а тези, които имат 

седящи занимания, са 1/3.

На фиг.7 представяме про-

дължителността на рехабилита-

ционния процес. Установява се 

значителна разлика (Р < 0,01) във 

времето за възстановяване на 

пациентите с усложнение – 3,9 

месеца, а при пациентите без 

усложнение то е значително по-

малко – 2,5 месеца.

Таблица 1. Разпределение на пациентите по възраст и пол 

Възрастова група Жени Мъже Общо

До 30 г. 6 7 13

31 – 40 г. 6 8 14

41 – 50 г. 13 6 19

51 – 60 г. 64 5 69

61 – 70 г. 42 4 46

Над 70 г. 25 2 27

Общо: 156 32 188

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Разпределение на 
пациентите по пол

Разпределение на пациентите по 
травмирани - доминантни и недо-
минантни крайници

Продължителност на гипсовата 
имобилизация в дни
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ИЗВОДИ

1. Фрактурите на дисталния 

радиус са със значително по-голям 

дял при жените (83%), при лица 

над 50-годишна възраст (76%), при 

пациенти с професии и ежедневни 

дейности, свързани с движение и 

физически труд (67%) и са с равен 

дял в годишните сезони и травми-

ран доминантен и недоминантен 

крайник.

2.  Приложената комплексна 

програма за рехабилитация е със 

значителна ефективност при въз-

становяването на пациенти след 

фрактура на дисталния радиус, въз-

приема се от пациентите добре, 

не предизвика рискови ситуации 

или инциденти и може да се прила-

га при различни травми и болести 

на горния крайник.

3.  Всички тестове за функция 

на захватите (особено прецизни-

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Каранешев Г., Д. Милчева. Методи за 

диагностика и изследване в лечебната 

физкултура. – София: ВИФ, 1984, 26 -73.

2. Матев И., Ст. Банков. Рехабилитация 

при увреди на ръката. – София: Медицина 

и физкултура, 1977.

3. Попов Н. Клинична патокинезиоло-

гична диагностика в ортопедично-трав-

матологичната кинезитерапия. – София: 

НСА – Прес, 2003, 100-121.

4. Попстефанов Р. Комплексни фрактури 

на дисталния радиус – проблеми и рацио-

нален терапевтичен подход. Докторска 

дисертация, Варна, 2005.

5. Янда Вл. Мускулен тест. – София: Ме-

дицина и физкултура, 1959.

6. Ahronheim J. C. Case studies in geriatrics 

for the house officer. –  Baltimore – Hong 

Kong – London – Sidney: Williams & Wilkins, 

1990. 

7. Bengner U., O. Johnell. Increasing 

incidence of forearm fractures: a comparison 

of epidemiologic patterns 25 years apart. 

Acta Orthgop Scand, 1985, 56, 158-160.

8. Buhr A. J., A. M. Cooke. Fracture patterns. 

Lancet, 1959, 1, 531-536.

9. Falch J. A. Epidemiology of fractures 

of the distal forearm in Oslo, Norway. Acta 

Orthop Scand, 1983,54, 291-295. 

10. Kapandji I. A. Funktionell Anatomie der 

Geienke. Shematisierte und kommentierte 

Zeichnungen zur menschlicher Biomechanik. 

– In: Obere Extremitad Bucherei des 

Orthopeden, 1984, 40.

11. Knowelden J., A. I. Buhr, O. Dumbar. 

Incidence of fractures in persons over 35 iears 

of age. Br. J. Prev Soc. Med, 1964, 18, 130-

141. 

12. Lucht U. Arospective study of accidental 

falls and resulting injuries in the home among 

elderly people. Acta Orthop Scand, 1971, 2, 

105-120. 

13. Owen R. A. et al. Incidence of Colles 

fracture in a North American community. Am 

j. public Health, 1982, 72, 605-607.

14. Regan W. D., S. L. Korinek, B. F. Morrey, 

K. N. Ann. Biomechanical Study of igaments 

around the Elbow Joint. Clin. Orthop,1991, 

170-179.

15. Robertson G. O., G. T. Jonsson, R. S. 

Jonsson. Epidemiology of distal radius fracture 

in iceland in 1985. Acta Orthop Scand, 1990, 

61, 457-463.

16. Rusk H. Rehabilitation Medicine. – St. 

Louis, 1964.

17. Russe O., J. Gerhardt, Ph. King. Atlas of 

Examination. Standart Measurements and 

Diagnosis in Orthopaedics and Traumatology. 

– Huber – Bern – Stuttgart – Wiena, 1972.

18. Schlesinger G. Der mechanische Aufbau 

er Kunstlichen Glieder. – In: Ersatzglieder und 

Arbeitshilfen. Berlin: Springer Verlag, 1969.

19. Sennwald G. The Wrist. –  New York: 

Springer Verlag, 1987, 136-138.

20. Solgard S., V. S. Petersеn. Epidemiology 

of distal radius fractures. Acta Orthop Scand, 

1985, 56, 391-393. 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Кинезитерапевт Данелина Вачева, дм

Клиника по физикална и рехабилитаци-

онна медицина, 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”– Плевен

064/ 886-186; 0888 77 03 55

Е-mail: danelina@abv.bg

Д-р Аница Мирчева,

гл. ас. Катедра “Физикална медицина, 

рехабитация, ерготерапия и спорт” 

при МУ - Плевен

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Фиг. 5 Фиг. 6

Фиг. 7

Разпределение на изследваните 
лица според сезоните, в които се е 
случила травмата.

Разпределение на изследваните 
лица според ежедневни дейности

Средна продължителност на рехабилитация (в месеци) на пациентите 
със  и без усложнение.

те), обем на движение, мускулна 

слабост и дейности от ежеднев-

ния живот при пациенти след 

фрактура на дисталния радиус 

показват значително по-добри 

стойности в края на рехабилита-

ционния процес. 

4.  Положителното въздейст-

вие на комплексната рехабили-

тационна програма се увеличава 

статистически значимо при паци-

ентите с имобилизация до 30 дни 

и незабавна рехабилитация след 

сваляне на гипсовата превръзка. 

5.  Наличието на усложнения М. 

Zudeck и рамо-ръка синдром заба-

вят функционалното възстановя-

ване на пациентите с до 27 дни 

(0,9 месеца). 

6.  С висока статистическа 

значимост са оценените инди-

видуални и общи показатели за 

състоянието и физическото въз-

становяване на пациентите с 

фрактура на дисталния радиус в 

началото и края на изследването 

и потвърждават медико-социална-

та ефективност на комплексната 

рехабилитационна програма.



Медицина и Спорт   � 17

Епидемиологичните проучва-
ния определят затлъстяването 
като един от най-значимите 
проблеми на здравеопазването 
в съвременното общество. То 
представлява хронично заболя-
ване, възникващо вследствие 
редовен ексцесивен енергиен 
прием, който надвишава енер-
горазхода, и складиране на тази 
енергия като мазнини в мастна-
та тъкан.Отчита се комплекс-
ното взаимодействие на редица 
социални, поведенчески, физио-
логични, клетъчни и молекулни 
фактори.

През последните години 
затлъстяването се превръща 
в сериозен проблем в световен 
мащаб и е втората по често-
та причина за преждевремен-
на смърт. Броят на хората със 
свръхтегло или затлъстяване 

бързо се увеличава и сега пред-
ставлява глобален социален и 
медицински проблем за почти 
всички страни. В последните го-
дини честотата на болестното 
свръхтегло се е увеличила с 10% 
до 40% в повечето европейски 
страни, което говори за наличи-
ето на пандемия. С наднормено 
телесно тегло са около 40% от 
населението на Западна Европа, 
като затлъстяване се наблюда-
ва при 15% от тях. За България 
статистическите данни сочат, 
че 56% от българите са с наднор-
мено телесно тегло, а 18% са със 
затлъстяване. Затлъстелите 
пациенти имат изразен метабо-
литен и сърдечносъдов профил, 
повишена коморбидност и инва-
лидизация и това рязко влошава 
тяхната здравна прогноза.

Степента на затлъстяване 

най-често се изчислява на база-
та на измерените ръст и тегло, 
чрез които се изчислява ИТМ /
BMI/ /индекс на телесна маса, 
Body Mass Index/.ИТМ =  телесно 
тегло/ ръст /кг/ /. Определя се 
най-често по таблици с индекса 
на телесна маса.
� ИТМ – 18,5 – 25 кг/м2 – 

норма
� ИТМ – 25 – 30 кг/м2 – над-

нормено телесно тегло
� ИТМ > 30 кг/м2 – затлъс-

тяване
Излишекът от мазнини се 

натрупва главно в областта на 
тялото или корема при мъжете 
– висцерално /абдоминално, ан-
дроидно/ или в областта на глу-
теусите и бедрата при жените 
- гиноидно затлъстяване. Висце-
ралното натрупване на мастна 
тъкан крие по-голям риск за здра-

РЕЗЮМЕ

Статията е посветена на затлъстяването като един от най-
значимите проблеми на съвременното общество и влиянието 
на климатична рехабилитационна програма. Климатолечението е 
комплексно и включва диета, физическа активност и климатич-
ни влияния, обединени на енергетична основа. Прилагат се реду-
циращи диети с дневен калораж 1400 – 1600 kcal. Физическата 
активност е около 6 часа дневно. Предимство се дава на мор-
ското и среднопланинското (1200-1800 м н. в.) климатолечение. 
Подходящи са слънчево-въздушни процедури в прохладни термо-
метеорологични условия. Колкото е по- голяма продължителнос-
тта на лечението, толкова резултатите са по-добри. Болните 
привикват на нов начин на живот, с нов стереотип на хранене и 
двигателна активност. 

SUMMARY

Obesity and possibility of climate rehabilitation program to reduce the 

body mass

Climate rehabilitation program by patients with obesity – one of the most 
important problem of contemporary society, is discussed. The climate therapy 
include diet, physical activity, and climate influence. Applied are reduction diet 
with daily amount of caloricity 1400-1600ccal. The physical activity is about 
6 hours daily. Priority is given to the sea side climate therapy and mountain 
climate therapy/1200-1800m over sea high/. As longer is the continuation of 
the climate therapy, as better are the results. The patients get used to the new 
stile of living, eating and physical activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: затлъстяване, климатична рехабилитационна програма.
KEY WORDS: Key words : obesity, climate rehabilitation program.

Затлъстяване  и възможности на 

климатична рехабилитационна

програма  за намаляване на 

телесното тегло
Доц. д-р Румяна 

Бахчеванджиева
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вето, отколкото периферното. 
Удобен начин да се определи 
типът на затлъстяване е да се 
измери обиколката на талията. 
Обиколка на талията, по-голяма 
от 94 см при мъжете и 80 см при 
жените, е свързана с повишен 
риск за здравето и налага намаля-
ване на теглото.

Едновременно с увеличената 
честота на болестното свръх-
тегло се увеличават честотата 
и тежестта на протичане на ар-
териалната хипертония, захар-
ния диабет, на дислипидемиите. 
България е на едно от първите 
места в света по смъртност от 
миокарден инфаркт и мозъчен 
инсулт. Болните със затлъстя-
ване често имат и чернодроб-
на стеатоза, жлъчно-каменна 
болест поради нарушената мо-
торна и секреторна дейност 
на храносмилателната система. 
Появяват се и различни ставни 
увреждания, най-вече на коленни-
те и тазобедрените стави. Не-
рядко се установяват и разшире-
ни вени. Комплексният подход е 
основен в терапията на затлъс-
тяването. 

КЛИМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ. Ин-
тересът към климатичното 
лечение на затлъстяването е 
напълно обоснован, тъй като 
то е физиологично, безвредно 
и ефективно лечение. Болните 
със затлъстяване, поставени на 
редуциращи диети при изпълне-
ние на физическа активност и 
подходящи климатични условия 
- подкомфорт – прохладно, от-
слабват. И. Ангелов /1, 2, 3, 4/, 
Т. Малинов /6/ и други автори 
дават висока оценка на курорт-
ното климатично лечение /море-
лечение, среднопланинско клима-
толечение/ при затлъстяване. 
Промените в общия холестерол 
преди и след курортното клима-
тично лечение на средно висока 
планина показват зависимост 
от изходното ниво на холесте-
рола и намалението на теглото. 
Достоверно е намаляването на 
холестерола при високо изходно 
ниво и при редукция на теглото 

над 3 кг /1, 2 /. Регулирането на 
теглото в курортна обстанов-
ка е в зависимост от трите 
основни термоенергетични фак-
тора: храна, движение и тер-
мични условия на въздушната 
среда. Съществуват таблици, 
които позволяват да се прогно-
зират промените в зависимост 
от характера на физическата 
ативност, хранителния режим 
и биоклиматичните условия на 
средата.

Климатолечението при болни 
със затлъстяване е комплексно. 
трите основни фактора – дие-
та, физическа активност и кли-
матични влияния, се разглеждат 
обединени на енергетична осно-
ва. в условията на климатичния 
курорт се прилага следната реха-
билитационна програма.

РЕДУЦИРАЩА ДИЕТА. Най-до-
бре се понасят редуциращи дие-
ти с дневен калораж 1400 – 1600 
kcal, включващи 100-120 g белтъ-
чини, 50 -60 g мазнини и 150-180 
g въглехидрати. Предлаганата 
диета се характеризира като 
нормопротеидна, хиполипидна 
и хиповъглехидратна. Храната 
се дава на 5 приема. Включват 
се в изобилие зеленчуци, несладки 
плодове, млечни произведения, 
нетлъсти меса и риба. Огранича-
ват се течностите и готварска-
та сол. Хляб се разрешава до 150 
г дневно. Тази диета се понася 
много добре от болните и позво-
лява да се изпълняват двигател-
ни програми с продължителност 
5-6часа дневно.

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ. Най-
често се прилага под форма на 
пешеходен туризъм с продължи-
телност 3 до 5 часа дневно. При 
планински условия физическите 
обременявания се провеждат по 
пресечен планински терен с на-
клон 15°–20°, със скорост 3-4 км/h 
и честота на пулса до 100-110 уда-
ра в минута. На морския бряг об-
ременяванията се провеждат в 
сенчести райони на крайбрежна-
та ивица, със скорост  4–5 км/h. 
Приема се, че при тези обреме-

нявания има едно средно увеличе-
ние на енергозагубите от 2,5 до 
4 пъти спрямо покой. Прилагат 
се и други форми на физическа ак-
тивност: утринна гимнастика, 
кинезитерапия, плуване, колоез-
дене, ски, тенис, игри на откри-
то, хора и танци, по-интензивни 
15-минутни физически обременя-
вания под форма на бягане, ерго-
терапия и др. Дневната заетост 
с физическа активност е около 6 
часа.

 МОРСКИ КЪПАНИЯ. Назнача-
ват се 2 пъти дневно по 15 min 
при температура на  морската 
вода над 20°. Прилагат се средно 
12 -15 процедури  за 20- 25-дневен 
курс на лечение.

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ. Предим-
ство се дава на среднопланинския 
и морския климат. Установено 
е, че термометеорологичните 
условия на море и средно висока 
планина като фон и под форма 
на слънчево-въздушни процеду-
ри стимулират мастната мо-
билизация. Прохладните мете-
орологични условия на море и 
средно висока планина създават 
възможности за провеждане на 
по-продължителни и интензив-
ни натоварвания. При физическа 
активност, провеждана в зона 
около охлаждане /прохладно/, 
кислородният разход е средно с 
10% по-висок спрямо същата фи-
зическа активност, провеждана 
в зона около прегряване. В про-
хладни термометеорологични 
условия физическата активност 
води до по-усилено катаболизи-
ране на мазнини, като ролята 
на анаеробното фосфорилиране 
намалява относително за смет-
ка на окислителното фосфорили-
ране, което е по-ефективно. При 
болните със затлъстяване се из-
ползват и всички форми на аеро-
терапия: дневен, нощен и целод-
невен сън на открито, въздушни 
и слънчеви бани с продължител-
ност 2-3 часа дневно в зона под-
комфорт – близо до охлаждане, 
като на 25-дневен курс климато-
лечение се назначават 16-20 про-

РЕХАБИЛИТАЦИЯ



Медицина и Спорт   � 19

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Ангелов, И. Промени във въглехидрат-
ната и мастната обмяна при метеороло-
гични въздействия и физическа активност 
при лица с диабет–тип 2 и затлъстяване, 
С., Докт. Дис.,1986.
2. Ангелов, И. Използване на метеоро-
логичните фактори в борбата срещу 
стреса. С.,Физ. мед., рех. и здраве, 2004, 
3, 4 -11.
3. Ангелов, И. Възможности на физикал-
ните фактори в борбата срещу новата 
епидемия
метаболитния синдром. С, Физ. мед., рех. 
и здраве, 2005, 4, 2, 10-12.
4. Ангелов, И. Стратегия на физиотерапе-

втите в борбата срещу метаболитния 
синдром. С.,Физ. мед., рех. и здраве, 2006, 
5, 1, 19-20.
5. Геренова, Ж. Затлъстяване. С., Диабет 
и метаболизъм, 2008, 4, 16 -17.
6. Малинов, Т. Физикално лечение на за-
тлъстели в балнеокурорт и на планина. 
С., Канд. дис., 1972.
7. Хайдемари-Абрахамиан. Затлъстяване-
то – социален проблем. Препечатано в С., 
Диабет и метаболизъм, 2009, 2, 14 -16.
8. Христов, Вл. и Д. Бакалов. Затлъстява-
не и възможности на Цефамадар за кон-
трол на телесното тегло. С., Диабет и 
метаболизъм, 2006, 1, 16 -17.
9. Bijnen, F.C.,C. J.Caspersen, W. L.Mosterd. 

Physical inactivity as a risk factor for obese 

and coronary heart disease, WHO  and 

International Society and  Federation of  

cardiology position statement. Bulletin of the 

World Health Organisation, 1994, 72, 1, 1-4.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Доц. д-р Румяна Бахчеванджиева, дм

ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Катедра „Спорт и кинезитерапия”

+359 885191058

e-mail: r_bach@abv.bg

Вид на 
процеду-
рата

Времетрае-
не h

O2 l ДК Енергоразход 
за 1 проце-
дура kcal

Енергоразход 
за основна 
обмяна при 
1 процедура 
kcal

Загуба на 
тегло за 
една проце-
дура g

Брой на про-
цедурите 

Загуба на 
тегло за 
един курс 
лечение g

Слънчево-
въздушна – 
подкомфорт

3 43.2 0.83 209 210 - 20 -

Слънчево-
въздуш-
на – към 
охлаждане

3 63.6 0.73 300 210 10 20 200

Физ. обре-
меняване 
– леко
/туризъм/

3 135.0 0.81 648 210 47 30 1410

Физ. обре-
меняване 
– средно 
тежко 
/туризъм/

3 216.0 0.81 1037 210 89 30 2670

Морски 
къпания

40 min 36.0 0.81 173 46 10 20 200

Хранене – 
1900 kcal/24h

- - - - - 64 30 1920

 Енергозагуби и редукция на теглото при най-често прилагани процедури в условията на 
планински и морски курорти (по И. Ангелов)

Табл. 1

цедури. По препоръчаната мето-
дика болните отслабват средно 
с 4 -5 kg за 25- 30-дневен курс ле-
чение на море или средновисока 
планина – табл. 1.

При интензифициране на про-
грамите на редуцираща диета 
от 1400 kcal и заетост с физиче-
ска активност от 8 часа дневно 
Т. Малинов /6/ постига за 24 дни 
редукция на теглото приблизи-
телно с 9 кг.

Болните привикват на нов 
начин на живот, с нов стерео-

тип на хранене и двигателна 
активност при най-благопри-
ятни климатични условия. Този 
режим трябва да се спазва и в 
домашни условия при завършва-
не на лечебния курс, за да могат 
да се затвърдят получените ре-
зултати. Ако затлъстяването 
е усложнено със засягане на сър-
дечносъдовата система /коро-
нарна атеросклероза, артери-
ална хипертония/, необходимо 
е да се направи предварително 
велоергометрично тестуване и 

предписване на адекватна дви-
гателна активност.

Най-добри резултати се полу-
чават, когато курортното кли-
матично лечение на затлъстява-
нето се провежда в профилирани 
за тази цел рехабилитационни 
болници и центрове с по-голяма 
продължителност на лечението. 
Необходим е медицински кон-
трол върху храненето и двига-
телните програми и абсолютно 
спазване на предписания режим 
от страна на болните.  
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

КАЧЕСТВОТО НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА 
ОТ НАС ЕЖЕДНЕВНА ДВИГАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ СЕ БАЗИРА НА 
ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОРЕКТНА ПОЗА

Оптималното функционално 
здравословно състояние на хора-
та се определя от възможността 
за изработване на коректна (оп-
тимална) поза. Всякакъв вид двига-
телна дейност, която извършваме 
в ежедневието си, се определя от 
оптималното управление на даде-
на поза. Когато имаме добър сън, 

това означава добра подготов-
ка за двигателната ни дейност 
през деня. Караме кола, без да 
създаваме проблеми на околните, 
храним се с удоволствие, извърш-
ваме дадена спортна активност, 
четем, пишем, говорим, смеем се 
и всичко това се базира на съот-
ветна коректна ПОЗА! Заемането 
на оптималната поза е начин, по 
който осъществяваме различна 
двигателна дейност в света на 
гравитацията с оптимален раз-
ход на енергия, без развитие на 
статична или динамична умора. 

Без изработване на оптимална 
поза на практика не можем да се 
намираме в оптимално физиче-
ско състояние. Изработването 
и поддържането на балансирана 
поза означава, че костите на ске-
лета са правилно “разпределени” в 
пространството. По този начин 
мускулите, ставите, ставните 
връзки могат да изпълняват сво-
ите функции в оптимален режим, 
определен от централната нерв-
на система. Оптималната поза 
означава нормално функциониране 
на нервната система в нейната си 

РЕЗЮМЕ

В основата на осъществяването на всякакъв вид двигателна 
дейност в пространството е управлението на позата. С цел 
да повлияем във възможна степен настъпилите временни или 
трайни промени във функционалния капацитет на организма е не-
обходимо да осъществим функционален инструментален анализ 
на управлението на позата. На базата на получените резултати 
от този функционален инструментален анализ можем коректно 
да изработим терапевтичното си поведението към настъпили 
временни или постоянни промени в двигателната дейност. Мо-
жем да постигнем желан ефект на адекватна функционална ин-
струментална рехабилитация върху настъпилите изменения в 
регулацията на позата.
Функционален инструментален анализ на позата се осъществява 
на базата на прилагане на подходящи методи и техники. По този 
начин се оценява моментното състояние на двигателната сис-
тема. За осъществяване на функционалния анализ се прилагат 
методи, които се извършват с техника, подходяща за целта. 
Коректното провеждане на функционален анализ на позата ни 
дава възможност да си поставяме краткосрочни и дългосрочни 
практични цели за адаптация на намаления функционален капаци-
тет на човека.

SUMMARY

Approaches, methods and techniques of functional instrumental 

assessment of the motor   system

First part

Functional instrumental  analisis of posture control – why is it needed 

and how is it carried out?

The basis of any motor control activity of any kind is posture control. In 
order to evaluate and improve the level of temporary or permanent impairment 
occurred in the functional capacity of the human body it is necessary to 
perform instrumental functional analysis of posture control. Based on the 
results of this functional instrumental analysis we can correctly develop our 
therapeutic behavior to cope with temporary or permanent changes in motor 
control. Thus based on adequate Functional Instrumental Rehabilitation we 
can achieve a desired effect on posture control impairment.
Posture control Instrumental functional analysis is performed based on 
appropriate methods and techniques. Thus we can evaluate the current status 
of the Motor Control system. In order to perform the functional analysis, 
methods are applied, which are carried out with suitable equipment. Correct 
application of functional analysis of posture allows us to elaborate short-
and long-term practical goals for adaptation of reduced functional capacity 
of man.

Пoдходи, методи и техники на 

функционална инструментална 

оценка на двигателната дейност

Функционален инструментален анализ на управлението на 

позата - защо е нужен и как се осъществява?

Д-р Николай Ганчев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Двгателна дейност, функционал инструментален анализ, управление на поза, подоскопия, подометрия, постурография, 
силови платформи.
KEY WORDS: Motor Control, Functional Instrumental Analysis, Posture Control, Podoscopy, Podomery, Posturography, Force Platforms.
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функция да получава непрекъснато 
сензорна информация, на базата на 
която се осъществява управление-
то на позата.

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЗАТА 
– ОПРЕДЕЛЯЩ ЕЛЕМЕНТ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДВИГАТЕЛНАТА 
ДЕЙНОСТ В ПРОСТРАНСТВОТО

Всички възможни настъпили 
промени с временен или постоянен 
ефект върху функционалния капа-
цитет на организма се отразяват 
върху начина на управлението на 
позата. Управлението на позата е 
основата на осъществяването на 
всякакъв вид двигателна дейност 
в пространството. Ето защо, за 
да изработим коректно поведение 
в желанието си да минимизираме 
и/или да повлияем във възможна 
степен на корекция настъпилите 
временни или трайни промени във 
функционалния капацитет на орга-
низма, е необходимо да осъщест-
вим функционален инструментален 
анализ на управлението на позата.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗАТА – АНАТО-
МИЧНА И ФУНКЦИОНАЛНА БАЗА

Регулацията на позата се опре-
деля от анатомичната структу-
ра на тялото (разпределение на 
кости, мускули, ставни връзки и 
нервни проводници, разположение 
на вътрешни органи). Функцио-
налната структурата на тялото 
се определя от разположението 
на костите в определени анато-
мични конфигурации. На базата на 
ставните връзки се осъществява и 
поддържането на определена кон-
фигурация. Това позволява различна 
степен на свобода на извършване 
на дадено движение: дефиниран 
(възможен) обем, амплитуда, ско-
рост на изпълнение на движени-
ето. От своя страна мускулите 
изграждат определен баланс на 
тялото в пространството, като 
се съкращават, намалявайки дъл-
жината и увеличавайки обема си. 
Всяка мускулна активност се ха-
рактеризира с начална активност 
в определено дефинирано време, 
поддържане на активност за опре-
делено време и с развитие на опре-
делена енергия. 

От друга страна ЦНС получа-
ва непрекъсната и обновяваща се 
информация за разположението 

на елементите на анатомична-
та структура на тялото в прос-
транството, на базата на която 
изработва определени сигнали, ко-
ито под формата на двигателни 
команди осъществяват поддържа-
нето на желана поза в простран-
ството. По нервните проводни-
ци се осъществяват предаване и 
контрол на изпълнителни команди 
в рамките на моторни програми 
(Dietz, 1992), които представля-
ват параметри на мускулна актив-
ност, зададена от ЦНС.

ФУНКЦИОНАЛЕН 
ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЗАТА

За да можем коректно да из-
работим терапевтичното си по-
ведение към настъпили временни 
или постоянни промени в двига-
телната дейност, е нужно да осъ-
ществим инструментален функци-
онален анализ на управлението на 
позата. На базата на получените 
резултати от този функционален 
инструментален анализ можем 
да очакваме да постигнем желан 
ефект на предложената (израбо-
тената) адекватна функционална 
инструментална рехабилитация 
върху настъпилите изменения в 
регулацията на позата. 

Функционалният инструмен-
тален анализ на позата се осъ-
ществява на базата на прилагане 
на подходящи методи и техники. 
Чрез осъществяване на функциона-
лен анализ се оценява моментното 
състояние на двигателната систе-
ма - състоянието на регулацията 
на позата. При осъществяване на 
функционалния анализ се предлагат 
и прилагат методи, които се из-
вършват с техника, подходяща за 
целта, конструирана да се оценят 
настъпилите промени. Коректно-
то и задълбочено провеждане на 
функционален анализ на позата ни 
дава възможност да си поставяме 
краткосрочни и дългосрочни прак-
тични цели за адаптация на нама-
ления функционален капацитет на 
човека. Изборът на приложение на 
класическа (като пример различна 
по вид физиотерапия, водолече-
ние и т. н.) физикална терапия и 
инструментална функционална ре-
хабилитация (като пример верти-
кализация на позата с определени 
за целта устройства, асистирано 

инструментално осъществяване 
на походката и т. н.) се основава 
на базата на задълбочен функцио-
нален анализ. Класическата и ин-
струменталната рехабилитация 
са взаимно допълващи се подходи.

По този начин се постига пред-
лагането на адекватна функци-
онална клинична рехабилитация, 
отговаряща на степента на ус-
тановена позна дисфункция. Ней-
ното приложение се осъществява 
ефективно и е в рамките на добре 
планирани и изработени двигател-
ни програми, коректно изпълнява-
ни от обучен специализиран екип. 
Така се достига до адекватно 
функционално възстановяване от 
нанесените функционални пораже-
ния вследствие на патогенни фак-
тори от различен периферен или 
централен произход. 

ПАСИВЕН И АКТИВЕН 
ИНСТРУМЕНТАЛЕН 

ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

Пасивен инструментален функ-
ционален анализ на позата се осъ-
ществява с приложението на раз-
лични регистриращи апаратури 
(силови платформи (platform de 
force). На практика се регистрира 
поддържането на определена поза 
в пространството, като изследва-
ното лице е пасивен участник във 
функционалния анализ (заема опре-
делени пози и ги поддържа в рам-
ките на моментния си функциона-
лен капацитет). Като пример за 
техники за пасивен функционален 
анализ са постурография, електро-
кардиография, електроенцефало-
графия, подометрия, подоскопия, 
ехография, ренгенов анализ, скенер, 
доплер). Комбинирането на резул-
татите, съпоставянето им позво-
лява последваща корелация на дан-
ните от различните изследвания 
за осъществяването на адекватно 
функционално възстановяване.

Активен функционален инстру-
ментален анализ на позата и поход-
ката се осъществява с активното 
участие на изследваното лице в 
рамките на моментния си функци-
онален капацитет. Провеждат се 
различни тестове с различна сте-
пен на натоварване на системите 
на двигателната дейност (дина-
мична постурография, динамична 
плантография, велоергометрия, 
анализ на походката с приложение 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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на движещи се пътеки, видео ана-
лиз на позата и походката, кине-
зиологична оценка на походката 
с регистрация на ЕМГ от повърх-
ността на мускули с цел оценка 
на активния отговор на изследва-
ното лице и определяне рамките 
на способността му на адекватна 
реакция на натоварване.

АНАЛИЗ НА НАЧИНА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЗАТА

Позата, която заемаме в из-
правен стоеж, е най-коректно 
отражение на моментните въз-
можности на функционалния ни 
здравен капацитет. В тази пози-
ция в пространството – изправен 
стоеж върху долните крайници, 
имаме възможност да осъщест-
вим и инициация на другите еле-
менти на двигателната дейност 
на поведението ни в простран-
ството (Ганчев, 2010) – походка 
преместване от една точка до 
друга в пространството, както 
и да извършваме манипулация на 
различни обекти с горните край-
ници. На практика серия от ко-
ординирани пози във времето и 
пространството. За да постиг-
нем този начин на управление на 
позата, е било необходимо еволю-
ционно време, в което се е опти-
мизирала геометрията на нашето 
тяло, достигайки изработване и 
управление на БИПЕДАЛНА ПОЗА. 
С времето сме се научили не само 
да поддържаме, а и контролирано 
да нарушаваме бипедалната поза 
с цел придвижване по земната по-
върхност в пространството, ба-
зирано на прецизна координация 
на долните крайници. 

В рамките на този процес 
се е развило и усъвършенствало 
това наше бипедално управление 
на позата на долните крайници. 
Появили са се, развили и затвър-
дили механизми на координация на 
различните сегменти на тялото 
в изправен стоеж – особено пре-
дизвикателство за света на гра-
витацията, отразявайки общия 
ни функционален капацитет като 
биологични системи. 

От биомеханична гледна точ-
ка най-сериозни адаптивни про-
мени в процеса за изграждане на 
бипедалната поза се наблюдават 
на контактната (плантарна) по-
върхност на долните крайници, 

на гръбначния стълб, както и във 
формата на седалището. След-
ва логично при провеждането на 
анализ на управлението на позата 
да насочим вниманието си към 
оценка на начина, по който се осъ-
ществява контактът на долните 
крайници със земната повърхност, 
както и възможните функционал-
ни промени в гръбначния стълб и 
седалището, водещи до различна 
степен позна дисфункция на бипе-
далното управление. 

Базирайки се на класическите 
закони на физиката за оценка на 
общия ни функционален двигате-
лен капацитет, на базата на кой-
то коректно управляваме позата 
си, е необходимо да оценим визу-
ално и инструментално:
� визуално оценяваме анато-

мичната структура на контакт-
ната повърхност на ходилата
� палпаторно анатомичната 

и функционална структура на кон-
тактната повърхност на ходила-
та
� начина на контакт – с коя 

си анатомична част и силата, с 
която ходилата осъществяват 
във всяка точка натиска върху 
земната повърхност
� поведенческо – като гло-

бален параметър на управление 
на двигателната дейност в прос-
транството.

ЕТАПИ НА ОЦЕНКА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЗАТА

Първият етап, въвеждащ, но 
и определящ за осъществяването 
на анализ на позата, е инструмен-
тален антропометричен анализ 
на позата. Последователно кон-
тролът на позата се оценява в ди-
намични и статични ситуации на 
базата на методите на подоско-
пия, подометрия, постурография. 
На практика на базата на тези 
методи се оценява контактната 
плантарната повърхност на до-
лните крайници, силата, с която 
този контакт се осъществява, 
начинът на контрол. 

Оценяването на състоянието 
на контактната повърхност на 
ходилата със земята е от фун-
даментална значимост за упра-
влението на позата. За да бъде 
проведен задълбочен анализ на 
функционалния капацитет на ор-
ганизма управлението на позата 

особено на долните крайници, 
трябва да бъде разбрано в дълбо-
чина. 

Функционалното състояние на 
хората трябва да се оценява ин-
струментално в рамките на опре-
делени критерии. По този начин 
могат да се търсят първите, все 
още непроявени функционално 
проблеми и да се оцени отраже-
нието им върху ФУНКЦИЯТА на 
ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ и оттам на 
регулацията на позата. За да се 
проведе коректен функционален 
инструментален анализ, е необхо-
димо да се познава биомеханика-
та на долните крайници. 

Така можем да извървим пътя, 
наблюдавайки с любопитство 
изграждането на първите неосо-
бено сигурни стъпки на прохож-
дащите деца до възхищението 
ни на грацията на походката на 
млада дама! Определено можем 
да асистираме на придвижването 
на възрастните хора и намалим 
риска от вероятността на загуба 
на равновесие и падане.

ИНСТРУМЕНТАЛЕН 
АНТРОПОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА 

ПОЗАТА

По време на този анализ се 
заснема позата на тялото в 
пространството по определен 
протокол и се осъществява ин-
струментално интегрирана, ди-
гитална проекционна транспо-
зиционна светофотометрия на 
тялото на човека. С цел последващ 
дигитален анализ на топографски-
те показатели позата, заета от 
дадено лице в пространството, 
се заснема. При този вид анализ 
броят на позите, които могат да 
бъдат заснети за интерпретация, 
не е ограничен. Антропометрич-
ният анализ се извършва на база-
та на заснетата поза на човека 
по тялото, на което са разполо-
жени рефлектни маркери на опре-
делени референтни анатомични 
точки. На базата на тези марке-
ри след компютърна обработка 
се изгражда антропометричната 
картина на управление на позата. 
Този вид анализ позволява оценка 
на всички области на позата на 
тялото на човека - анатомични 
оси, ротация на цялото тяло и 
неговите сегменти, ъгли на таза 
на долните и горните крайници. 
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Особено важно е да се отбележи, 
че при този анализ получаваме 
информация за общата позна дис-
функция за цялото тяло. На базата 
на получената информация плани-
раме задълбочаване на инструмен-
талния анализ на управлението на 
позата. След определена компю-
търна обработка ни позволява да 
насочим вниманието си към при-
чините на намерените находки, 
проявени като позна дисфункция. 
Анализът може да бъде съсредо-
точен и върху отделни райони 
като гръбначен стълб, простран-
ствено взаимоотношение между 
различните сегменти на тялото и 
т. н. Този вид анализ може да бъде 
прилаган на лица от момента на 
способността да заемат верти-
кална поза в пространството до 
дълбока старост и трябва да бъде 
разглеждан като въвеждащ анализ 
за интерпретация на дисфункция-
та на управлението на позата във 
всички възрастови групи. Ролята 
на този анализ е определено важна 
при провеждане на профилактични 
анализи.

Оценяваме позата, която зае-
ма тялото в пространството по 
антропометричен инструмента-
лен анализ. Насоченият и задълбо-
чен инструментален функционален 
анализ на долните крайници започ-
ва с визуална оценка на контактна-
та плантарна повърхност на ходи-
лата по метода на подоскопията.

ПОДОСКОПИЯ

Апаратът, който се използва 
за визуална оценка на контактна-
та плантарна повърхност на хо-
дилата, е наречен ПОДОСКОП. По 
този начин имаме възможност да 
оценим видими промени, които с 
различна степен на вероятност 
провокират определена позна 
дисфункция. Подоскоп е уред, кон-
струиран да даде възможност за 
директна, не инвазивна визуална 
оценка на начина на контакт на хо-
дилата, с повърхността на която 
заемаме определена поза. Основна 
част на апарата е прозрачна по-
върхност, на която лицето стъп-
ва и заема определена поза. След 
огледално прожектиране на образа 
на контактната повърхност има-
ме възможност да оценим функци-
онално анатомичната структура 
на сводовете на ходилата при 
определената поза на лицето. По-

лученият образ, въведен в компю-
тър, дава възможност за неговата 
електронна обработка, на базата 
на която можем да дадем начална 
оценка за функционалното състоя-
ние на плантарната повърхност на 
ходилата в процеса на поддържане 
на позата на долните крайници.

За осъществяване и коректно 
поддържане за различни периоди 
на позата на долните крайници и 
оттам на изработване на корект-
на походка е нужно да имаме пред-
става за коректно функционално 
състояние на така наречените 
сводове на ходилото. 

Контактната повърхност на 
ходилата е сложно изградена би-
омеханична система, изпълняваща 
основна функция при управление-
то на позата и осъществяването 
на координацията на походката:

РЕЦЕПТОРНА И АНАЛИЗАТОРНА 
ФУНКЦИИ НА ХОДИЛАТА

РЕЦЕПТОРНА: При постоянен 
контакт на ходилата с дадена 
повърхност се получава и обра-
ботва непрекъсната информация 
от рецептори, разположени в мус-
кулите, ставите, сухожилията и 
кожата. На базата на системата 
на обратна връзка (feedback) тази 
информация се предава до цен-
трове, отговорни за управление 
на позата. По този начин на осно-
ва на постъпващата информация 
централната нервна система из-
работва адекватни команди (про-
грами за адекватно управление на 
позата) до мускулната система с 
цел адекватно поддържане на по-
зата в пространството.

ФУНКЦИОНАЛНО СТРУКТУРНО-
АНАЛИТИЧНА: Върху плантарната 
повърхност на ходилата от би-
омеханично-функционална гледна 
точка могат да бъдат дефинирани 
различни извивки (сводове) с опре-
делено важна функционална роля.

На повърхността на ходилата 
на хората в най-общ вид могат да 
бъдат разграничени три свода (из-
вивки) с определена функционална 
анатомия. При ходило с нормална 
функционална анатомия можем 
визуално да разграничим два на-
длъжни и един напречен сводо-
ве. Напречният свод се дефинира 
между ставите (така наречени 
възглавнички) на първия и петия 
пръст. Функционалният смисъл на 

напречния свод е да осигурява ди-
намичната опора в предната част 
на стъпалото и функционална асис-
тенция при осъществяването на 
инициация на първа стъпка.

Надлъжни сводове се дефини-
рат по границата на вътрешния 
ръб и по средата на стъпалото. За-
почват анатомично от части на 
петата и завършват в основата 
на пръстите. Сводът по вътреш-
ния ръб на стъпалото е очаквано 
по-висок в максималната си точка, 
определена спрямо контактната 
повърхност със земята. Функцио-
налното значение на надлъжните 
сводове се свързва с динамично-
то поддържане на позата и също 
с така наречената дамфираща и 
асистираща функция на ходилото 
по време на динамична регулация 
на позата и по време на осъщест-
вяване на походката.

Илюстрация на подоскоп – кон-
струкция Н. Ганчев, 2005 г.

Илюстрация на приложението на 
подоскоп – различна позиция на 
изследваното лице при вертика-
лен стоеж.

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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От особено значение за ин-
струменталния функционален ана-
лиз на повърхността на ходилата 
е да се отчита, че регулацията 
на позата на долните крайници 
се основава на три функционално 
анатомично дефинирани контакт-
но-опорни точки, разположени на 
повърхността на ходилото. Това 
са контактно-опорни точки на 
част от петата, разположена ла-
терално, около ставата на I и око-
ло ставата на V пръст на долните 
крайници. По този начин разбира-
ме функционално видоизменената 
от хватателна в опорно-стаби-
лизираща функция на ходилата на 
долните крайници.

След като извършим начален 
визуален подоскопски анализ, мо-
жем да определим в каква степен 
са запазени или променени различ-
ните сводове, както и състояние-
то и площта на контактната по-
върхност на ходилата на долните 
крайници с дадена повърхност. 

ПОДОМЕТРИЯ

След осъществен начален ви-
зуален инструментален подоскоп-
ски анализ ни е нужно да осъзнаем 
функционалното значение на на-
мерените анатомично-функци-
онални проблеми в сводовете и 
опорно-контактните точки. След 
като настъпилата промяна на ха-
рактеристиките на сводовете 
и контактната повърхност на 
ходилата на долните крайници, е 
локализирана визуално можем и е 
необходимо да задълбочим, пре-
цизираме анализа на намерените 
промени. С цел прецизиране на 
функционалната оценка използваме 
ПОДОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ, който се 
осъществява с конструирана апа-
ратура, базирана на прецизно от-
читащи натиска от натоварване 
на тялото датчици, разположени 
на дадена повърхност.

Като възможности и подход по-
дометрията позволява по особено 
директен чист неинвазивен начин 
да се локализира количествено, 
както и качествено да се оценят 
контактните зони на повишен на-
тиск (и понижен натиск), функцио-
нално променената структура на 
сводовете на ходилата (Hessert et 
al., 2005). Анализът на разпределе-
нието на налягането, осъществя-
вано от ходилата, има важно зна-
чение за формиране на оценката 

на функционалното състояние на 
организма (Rogers, 1995). На базата 
на подометрична оценка може да 
бъде демонстрирана различната 
степен на проявена патологично 
пронация или супинация, позволява 
да се определи степента на валгус-
на или варусна деформация. 

Подометрия на ходилата се из-
вършва като статичен и динами-
чен анализ в рамките на определе-
ни протоколи:

СТАТИЧНА ПОДОМЕТРИЯ

За да оценим количествено и ка-
чествено натиска при определена 
бипедална или унипедална позиция 
на лицето, използваме статична 
подометрия. 

При този начин на анализ полу-
чаваме за последваща off-line ком-
пютърна обработка 

� глобален функционално ана-
томичен образен отпечатък на 
ходилата при поддържане на опре-
делена поза 
� начина на контакт и степен-

та на участието на повърхността 
на различните зони на ходилото в 
изграждането на подметричния 
образ.

На регистрирания подометри-
чен образ се осъществява подроб-
на off-line компютърна обработка, 
което дава задълбочена информа-
ция за моментното функционално 
състояние на ходилата.

ДИНАМИЧНА ПОДОМЕТРИЯ

При динамична подометрия 
при промяна на позата на ходила-
та, от начална позиция до заемане-
то и поддържането за определено 
време на друга поза (като пример 
изправяне на един крак, изправяне 
на пръсти, изправяне на пети, до 
извършване на стъпка) можем на 
оценим ротацията на ходилото 
(супинация – пронация). Кривата 
на преместването от една в дру-
га поза, както и скоростта, с коя-
то се осъществява промяната от 
една в друга поза, кривата на про-
мяна на максималното налягане по 
време на преминаване от една в 
друга поза и много други параме-
три, отразяващи функционалното 
състояние на ходилата. Интере-
сен параметър за функционален 
анализ е регистрацията на линия 
на походката (walk – line,) която 

отразява начина на функционално 
управление на позата на ходилата 
по време на извършване на поход-
ка. Walk – line е с определена функ-
ционална структура, която отра-
зява запазената функционалност 
на осъществяване на стъпката 
(déroulement du pas). Регистрация 
на отклонения в структурата на 
линията на походката е признак за 
функционална позна дисфункция от 
анатомичен и функционален тип.

При осъществяването на подо-
метричния инструментален анализ 
основно предимство е получаването 
на прецизна конкретна информация 
от всяка точка на контактната 
плантарна повърхност за разпреде-
лението и поддържането на тегло-
то на тялото, както и натиска, кой-
то се извършва върху плантарната 
повърхност. Функционалният смисъл 
на различните сводове и контактна 
повърхност започва да придобива 
конкретно изражение след задълбо-
чаване на образната диагностика на 
плантарната повърхност. На базата 
на тази индиректна информация пра-
вим задълбочен анализ на настъпили 
остри или хронични промени в мно-
гозвенната биомеханична структура 
и управление на тялото, отразени 
като позна дисфункция. 

ПОСТУРОГРАФИЯ

Регулация на позата е интегра-

Подометричен oбраз на едно и 
също лице при поддържане на раз-
лична вертикална поза.

Подометричен образ на ралични 
лица при поддържане на подобна 
вертикална поза.
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тивен отговор на централната 
нервна система на постоянно 
действащата сила на гравитация-
та. Регулацията на позата е дина-
мичен процес, отразяващ функци-
оналното състояние на тялото за 
осъществяване на двигателна дей-
ност. След осъществяването на 
антропрометрична, визуална ПО-
ДОСКОПСКА оценка, която задъл-
бочаваме до дълбока функционална 
степен на базата на ПОДОМЕТРИ-
ЧЕН анализ, последващ етап е да 
изразим графично интегративно-
то управление на позата като 
динамичен процес – на базата на 
позни движения. 

ОЦЕНКА НА ДИНАМИЧНИЯ 
БАЛАНС НА ТЯЛОТО

Различни тестове и измервания 
са разработени и предложени с цел 
да се получи коректна информация 
за възможностите на тялото да 
изгради ДИНАМИЧНО БАЛАНСИРА-
НА ПОЗА, което означава нормал-
на функция на ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ 
и оттам коректен функционален 
капацитет за осъществяване на 
различна по тип двигателна дей-
ност. ДИНАМИЧНО БАЛАНСИРАНА 
ПОЗА на ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ се по-
стига на базата на координирани 
прецизно движения на сегментите 
на тялото, които са резултат на 
вътрешни и външни сили и са при-
дружени от действието на мускул-
ната система.

За пълна и комплексна ОЦЕНКА 
на БАЛАНСИРАНА ПОЗА НА ТЯЛОТО 
са нужни три етапа на изследване:

1. Кинематичен анализ - насочен 
към детайли на координация на 
движенията.

2. Кинетичен анализ - базиран 
на анализ на силите, генерирани по 
време на регулация на позата и ко-
ординация на движенията.

3. Анализ на биоелектричните 
промени, свързани със скелетната 
мускулна активност (електромио-
графия).

За оценка на интегративния 
отговор на управление на позата, 
насочен към долните крайници, се 
прилага методът на ПОСТУРОГРА-
ФИЯ (другите начини на интер-
претация ще разгледаме, свързани 
с анализа на движенията, при ко-
ординация на походката и манипу-
лация на обекти в пространство-

то).

Инструментален постурограф-
ски анализ се осъществява на ба-
зата на конструирани СИЛОВИ 
ПЛАТФОРМИ - специални апарати, 
конструирани да измерват ком-
пенсаторните позни движения. 
Времето на оценка на управление-
то на позата може да варира като 
функция на целите на изследването 
от 50 секунди до минути. Времето 
за регистрация на така наречени-
те динамични позни колебания на 
тялото трябва да е достатъчно, 
за да даде коректна картина на на-
чина на регулация на позата. 

Методът на ПОСТУРОГРАФИЯ-
ТА обективизира коректно и кла-
сическите методи на оценка на 
вестибуларната функция на тяло-
то - като коефициент на Ромберг, 
което прави желателно приложим 
за ролята на функционално качест-
вената инструментална оценка. 
ПОСТУРОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
позволяват оценка на регулирани-
те колебания на тялото при раз-
лична начална ПОЗИЦИЯ на долни-
те крайници. 

Движенията на тялото може 
да се сравнят с колебания на тя-
лото в определени точки. Приет 
термин, който описва степента 
на колебанията, е “body sway”. Той 
дава представа за премествани-
ята на центъра на натиск в рав-
нината (COP) и отклоненията на 
центъра на тежестта на тялото 
(COG).

The centеr point of pressure (COP) 
– точка в равнината, през която 
преминава резултатната сила на 
натиск, която тялото упражнява 
върху земната повърхност.

Centеr of gravity (COG) –имаги-
нерна точка, в която, ако обек-
тът бъде подпрян и върху него не 
действат други сили освен силата 
на тежестта, ще изпадне в безраз-
лично равновесие, т.е. точка, спря-
мо която всички части на тялото 
са в баланс една спрямо друга.

Определено е нужно познаване-
то и още по-важно осъзнаването 
и интерпретацията на термини, 
които позволяват функционал-
ния анализ на ПОЗАТА на ДОЛНИТЕ 
КРАЙНИЦИ. С метода за ПОСТУ-
РОГРАФСКА ОЦЕНКА търсим да 
опишем поведението на проекци-
ята на COG върху земната повърх-
ност, така наречения център на 

Фиг. 5

Фиг. 6

Образ от постурография от еди-
нична силова платформа.

Статокинезиграма, регистрирана 
от силова палтформа от два ком-
понента (две отделни интегри-
рани силиви платформи) за всеки 
крак 
център – сборен образ от посту-
рография 
образи от постурография за всеки 
от двата крака

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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налягане COP. По регистрираните 
колебания на (COP) можем да си из-
градим представа за регулацията 
на позата. Използвайки СИЛОВИТЕ 
ПЛАТФОРМИ в лабораторни усло-
вия, оценяваме така наречената 
ПОЗНА СТАБИЛНОСТ по спонтанни-
те динамични колебания на позата 
на лицето, намиращо се в изправен 
стоеж.

ДИНАМИЧНА И СТАТИЧНА 
ПОСТУРОГРАФИЯ

С метода на ПОСТУРОГРАФИЯТА 
оценяваме осцилациите на тялото 
при поддържане на вертикална би-
педална или унипедална поза, при 
което получаваме информация за 
цялостния начин на поддържане на 
равновесие на тялото. За да полу-
чим допълнителна количествена и 
качествена информация за степен-
та на  функционалния капацитет, 
се прилагат външно предизвикани 
колебания на тялото.

Измерванията могат да бъдат 
разделени на динамични и статич-
ни.

Основният принцип на сило-
вите платформи е да измерва 
преместването на ЦЕНТЪРА на 
НАТИСК, което на практика е хо-
ризонталната локация на ЦЕНТЪРА 
НА ГРАВИТАЦИЯТА, както и така 
наречените реакционни и пропул-
сивни сили, създавани на базата на 
мускулно-скелетна активност, под 
контрола на централната нервна 
система.

Типични параметри за оценка 
на интегративния отговор на ре-
гулацията на позата са:

 - осреднената позиция на ЦЕН-
ТЪРА на налягането в простран-
ството (приемана като рефе-
рентна точка)

- неговите колебания по посоки 
предно – задни и странични 

- дължината на изминатия от 
колебанията път при премества-
нето на центъра на натиск

- скорост на преместване на 
центъра на натиск.

Измерването на колебанията 
на ТЯЛОТО, базирано на ПОСТУ-
РОГРАФСКИ АНАЛИЗ, се извършва 
при различни условия. При липса на 
зрителен контрол, при промяна на 
условията на повърхността, върху 
която се осъществява поддържа-
нето на дадена поза.

За целите на начален функцио-
нален анализ типично изследване 
е регулацията на позата при ста-
тични условия (изправен стоеж в 
различна позиция на ходилата) при 
отворени и затворени очи. Специ-
фичен анализ на ПОЗНАТА ФУНКЦИЯ 
на ТЯЛОТО при ПОСТУРОГРАФСКО 
изследване е провеждане на ана-
лиз върху променена повърхност. 
Подобен анализ вече може да бъде 
и съществена част от терапев-
тичния подход при анализ на про-
менената регулация на позата 
- проприоцептивна функционална 
рехабилитация.

На базата на ДИНАМИЧНА КОМ-
ПЮТРИЗИРАНА ПОСТУРОГРАФИЯ 
може да бъде направена оценка на 
така наречените динамични огра-
ничения във функционалния капаци-
тет на тялото да поддържа опре-
делена позиция в пространството 
при вариране на така наречения 
сензорен вход и автоматични поз-
ни отговори. 

Прилагайки ПОСТУРОГРАФСКИ 
анализ, оценяваме управлението 
на ПОЗНАТА активност, отразява-
ща функционалния капацитет на 
тялото.

На базата на анализ на коле-
банията на тялото са оценявани 
различни функционални промени и 
увреждания, както и оценка на ниво-
то на стабилност на управление в 
глезенната става. Tropp et al., 1984, 
описват пациенти с “патологична 
амплитуда“ на колебания на тяло-
то, които се интерпретират като 
предизпозиция към повишено ниво 
на поява на увреда на глезената ста-
ва. Lentell et al 1990 показват връзка-
та между функцията на мускулите и 
степента на стабилност на глезена-
та става върху управлението на по-
зата при пациенти с унилатерална 
нестабилност в глезенната става. 
Разлика във времето на реакция на 
Peroneus brevis при внезапни inverse 
movements при сравнение на стабил-
ни и нестабилни глезенни стави е оп-
исана от Konrasden and Raven (1991). 
На базата на постурографска оценка 
Lundin at al., 1993 оценяват ефекта 
на умора върху унилатералния кон-
трол на позата. Orteza et al., 1992 са 
показали ефекта на оптмизиране на 
управлението на позата при лица с 
остри ankle sprains. 

На базата на представените ме-
тоди за анализ на функционалното 
управление на позата като параме-

тър, отразяващ състоянието на ор-
ганизма, се демонстрира насоченият 
интерес и осъзнаване на важност-
та на планиране и осъществяване 
на функционален инструментален 
анализ. По този начин функционал-
ното инструментално асистиращо 
възстановяване на временни или 
трайни патологични функционални 
промени в управлението на позата 
показва своето значение. Ролята 
на функционална инструментална 
оценка и асистенция с цел повиша-
ване ефективността на athletic 
performance определено става раз-
бираема и желателно приложима.

Снимките и резултатите, из-
ползвани за илюстрация, приложе-
ни в статията, са от собствен 
материал на автора.
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 СПОРТНА АКТИВНОСТ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ НА ХРОНИОДИАЛИЗА

Според Европейската харта на 
спорта, 1992 г., чл. 2: спорт е "всяка 
форма на физическа дейност, която 
чрез организирано или неорганизира-
но участие има за цел изразяването 
или подобряването на физическата и 
психическата годност, развиването 
на социални отношения или постига-
нето на спортни резултати на всич-
ки нива".

Осъществявайки тази роля, спор-

тът се обособява в три области:
1. Спорт за всички – спортува-

не за здраве и физическа годност на 
хората от всички възрасти, включи-
телно и от тези със специални нуж-
ди. 

2. Спорт като част от сис-
темата на физическо възпитание 
– придобиване на спортни умения и 
физическа кондиция, изграждане на 
отношения, които способстват за 
водене на природосъобразен, физиче-
ски активен и здравословен начин на 
живот. 

3. Спорт за високи постижения 

- елитен спорт, личностна и отбор-
на изява в състезания за постигане на 
максимални резултати. 

Най-разпространена класификация 
на спортовете (20), която отразява 
спецификата на движенията, струк-
турата на състезателната и трени-
ровъчната дейност е следната:
� циклични – многократно 

повторение на стереотипни циклич-
ни движения: бегови дисциплини на ле-
ката атлетика, плуване, колоездене; 
� ациклични - сложно-коорди-

национни движения: спортна и худо-
жествена гимнастика, лекоатлети-

РЕЗЮМЕ

Според Европейската харта на спорта, 1992 г., чл. 2: спорт е 
"всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или 
неорганизирано участие има за цел изразяването или подобрява-
нето на физическата и психическата годност, развиването на 
социални отношения или постигането на спортни резултати на 
всички нива".
Известна е обратнопропорционалната зависимост между фи-
зическата активност и заболеваемостта и смъртността при 
много популации пациенти, включително със сърдечносъдови 
проблеми, тромбемболични инциденти, хипертония, остеопоро-
тични промени, депресия. Въпреки увеличената продължителн-
сот на живота на пациентите с терминална хронична бъбречна 
недостатъчност (ХБН) на хрониодиализно лечение, качеството 
на живот и физическата активност при тях са силно ограни-
чени. Физическата активност е с 20% - 50% по-малка от тази 
на сходни по пол и възраст популации, водещи заседнал начин на 
живот. Разгледани са особености, които трябва да бъдат взети 
под внимание при правилния избор на подходящ спорт: анемия, 
костна болест, съдов достъп, антикоагулация, полиневритен 
синдром, повищен сърдечносъдов риск, психо-социално проблеми. 
Представени са някои популярни видове спорт, които могат да 
бъдат практикувани от пациенти на хрониодиализа.
Основните фактори, чрез които спортът оказва влияние върху 
болните с терминална ХБН, са физическото натоварване и заба-
влението. 
Спортната активност, правилно подбрана и умерено дозирана, 
способства за подобряване качеството на живот на пациентите 
на хрониодиализа

SUMMARY

Sport activity in patients on chroniodialysis

According the European Chart of Sports, 1992, clause 2: Sport is every form 
of physical activity, which, through organized or nonorganized participation, 
has the aim of presenting or improvement of the physical and mental fitness, 
of promoting of social relations or achievement of sport results on every 
level. 
Well-known is the evidence of an inverse response relationship between the 
physical activity and the morbidity and mortality in multiple patient populations, 
including those with cardio-vascular problems, thromboembolic stroke, 
hypertension, osteoporoses fractures and depression. In spite the increased 
duration of life of the patients with chronic renal failure on chroniodialysis, 
their quality of life and physical activities are very restricted. Their physical 
activity is 20 % - 50 % lower in comparison with similar of age and gender 
sedentary populations. Some features, which to be taken in mind for the 
right choice of an appropriate sport are: anemia, osteoporosis, vascular 
access, anticoagulation, polyneuritis syndrome, increased cardio-vascular 
risk, psycho-social problems. Some popular sports, which can be practiced 
by the patients on chroniodialysis are presented. The main factors, through 
which sport influences the patients with terminal chronic renal failure are the 
physical load and the entertainment. 
The sport activity, correctly selected and moderate dosed, contributes for the 
improvement of the quality of life of the patients on chroniodialysis.

Спортна активност при 

пациенти на хрониодиализа

Д-р Александър Осиченко
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чески скокове и хвърляния, спортна 
стрелба, конен спорт; 
� единоборства – бокс, фех-

товка, борба, джудо, тайкуон до;
� спортни игри – бадминтон, 

баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, 
водна топка, тенис на маса, тенис, 
софтбол. 
� технически спортове - опре-

деляща е механичната движеща сила: 
автомобилизъм, мотоциклетизъм; 
� абстрактно-логически спор-

тове – шах, бридж, табла. 
Известна е обратнопропорцио-

налната зависимост между физическа-
та активност и заболеваемостта и 
смъртността при много популации 
пациенти, включително със сърдеч-
носъдови проблеми, тромбемболични 
инциденти, хипертония, остеопоро-
тични промени, затлъстяване, заха-
рен диабет, карциноматози, депре-
сия (17). Участието в спортни игри и 
състезания подобрява качеството на 
живот, физическата независимост и 
кондиция на някои групи пациенти със 
специални нужди (19). Положителен 
ефект имат дори малки «дози» под-
ходящи физически упражнения, табл. 
1 (17).

Въпреки увеличената продължи-
телнсот на живота на пациентите с 
терминална хронична бъбречна недос-
татъчност (ХБН) на хрониодиализно 
лечение, качеството на живот и физи-
ческата активност при тях са силно 
ограничени. Физическата активност 
на пациентите на хрониодиализно ле-
чение е с 20% - 50% по-малка от тази 
на сходни по пол и възраст популации, 
водещи заседнал начин на живот (10, 
13). Причините са както от медицин-
ско, така и от психо-социално естест-
во. 

Диализно болните имат силно 
ограничен физически капацитет (14, 

18). Те имат следните особености, 
които трябва да бъдат взети под 
внимание при правилния избор на под-
ходящ спорт: 
� Анемия
� Костна болест
� Съдов достъп
� Антикоагулация
� Полиневритен синдром
� Повишен сърдечносъдов 

риск
� Психо-социални промени

Анемията е нормохромна и нормо-
цитна и се дължи на множество фак-
тори, основният от които е дефици-
тът на еритропоетин. Лечението с 
медикаменти, стимулиращи еритро-
поезата, до голяма степен води до по-
добряване на физическия капацитет и 
качеството на живот на диализните 
пациенти (4, 5). Но дори оптимално 
поддържани, стойностите на хемо-
глобина при тези болни /110 g/l – 120 
g/l, като не трябва да надвишава 130 
g/l според NKF KDOQI Guidelines / са 
по-ниски от тези на нормалната по-
пулация, което трябва да се има пред-
вид при дозирането на физическата 
активност. Подходящи са спортове 
с малко до умерено физическо нато-
варване и нисък интензитет на дви-
гателна дейност.

Костните увреждания възникват 
още в ранните стадии на ХБН, но при 
диализно лечение патологична костна 
патология се среща при почти всич-
ки пациенти. Отношение към нама-
лената двигателна активност имат 
ставните болки, извънкостните 
калцификати, склонността към спон-
танни фрактури (1). Правилният под-
бор на спортна активност изключва 
спортните игри, при които има еди-
ноборства, резки движения и акутно 
натоварване на определени мускулни 

групи и кости. 
Преживяемостта на пациентите, 

лекувани с периодична хемодиализа, и 
качеството на живота им зависят 
на първо място от оптималния съ-
дов достъп. Според експертното 
мнение на Wiberg мускулната сила на 
крайника с фистулата или съдовата 
протеза може да бъде възстановена 
чрез постепенното му натоварване. 
Ако пациентът има повече от 2 или 3 
интервенции на съответния крайник, 
то той трябва да бъде оставен в по-
кой. Наличието на подкожно тунели-
ран катетър тип “Permcath” изисква 
особено внимание относно наранява-
не, замърсяване или пренапрежение на 
Exit-site (17).

Провеждането на диализно ле-
чение е невъзможно без адекватна 
антикоагулация. Рутинната антико-
агулация включва приложение на хе-
парин или нискомолекулен хепарин в 
началото на всяка процедура. Така в 
по-голямата част от дните на диали-
за пациентите са с ятрогенно индуци-
рана намалена съсирваемост на кръв-
та /време на полуживот на хепарина 
- около 4-6 часа, време на полуживот 
на повечето нискомолекулни хепарини 
- около 10-12 часа/ (2). За активна дви-
гателна активност и спортуване се 
предпочитат дните без диализа. При 
подбора на подходящи спортове се из-
бягват такива, предизвикващи дори 
слаби наранявания или микротравми.

Сърдечносъдовите усложнения 
са основна причина за смъртността 
при пациентите на хрониодиализно 
лечение. При тях тя е 10-20 пъти по-
висока в сравнение с общата попула-
ция. Болните с терминална ХБН, неза-
висимо от диагнозата, са с повишен 
риск от развитие на сърдечносъдова 
болест, включително коронарносъ-
дова болест, мозъчносъдова болест, 

Табл.1. Положителен ефект и потенциални цели на редовното спортуване

Тип Положителен ефект Потенциална цел на програмата

Аеробна тренировка ↑ сърдечносъдова издръжливост  Подобрен кардио-респираторен капацитет

↓ сърдечна честота Увеличен субмаксимален капацитет

↓ систолно и диастолно кръвно налягане при 
покой

↓ телесно тегло

↓ обща телесна мазнина ↑ здравина на костите

↓ HDL – холестерол ↓ смъртност 

↓ триглицериди

Подобрен глюкозен толеранс

↓ агрегация на тромбоцитите

Тренировка за мускулна сила ↑ мускулна сила, издръжливост и мощ ↑ сухо телесно тегло

↑ функционална активност Подобрен глюкозен метаболизъм

Друг вид тренировка ↑ баланс Подобряване на ежедневната физическа кондиция 

↑ сръчност ↑ здравината на костите
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периферносъдова болест и сърдечна 
недостатъчност. Дори пациенти с 
компрометирана левокамерна функ-
ция могат да понесат слабо физическо 
натоварване (< 50% от максималния 
аеробен капацитет) (6, 13). При ае-
робни упражнения със слаб до умерен 
интензитет не се наблюдава увели-
чение на смъртността от внезапна 
сърдечна смърт или инфаркт на мио-
карда (15).

Около 70% от пациентите за-
почват диализа с латентно проти-
чащ или вече изявен полиневритен 
синдром. Увреждането засяга както 
сетивните, така и моторните влак-
на на периферната нервна система. 
Структурите се обхващат по цялата 
им дължина – дистално и проксимално. 
Все пак, по-често, по-рано и по-тежко 
е засегнат нервно-мускулният апарат 
на долните крайници (7). Много авто-
ри препоръчват комплекс от физиче-
ски упражнения за долни крайници по 
време на самата диализна процедура. 
Подходящи са спортове, включващи 
сложно координационни движения, 
прецизност, съсредоточаване и сръч-
ност. 

Най-честите психологични и пси-
хосоциални проблеми при пациенти-
те на хрониодиализа са депресия, 
тревожност и склонност към соци-
ална изолация (9, 12). Значение имат 
личностните и демографските ха-
рактеристики, както и влошеният 
капацитет за извършване на еже-
дневните домашни дейности (3, 8). 
Тези пациенти са подложени на мно-

жество стресови фактори: лошо 
адаптиране към болестта и диали-
зните сеанси, зависимост от меди-
цинската апаратура, квалификация и 
моментно благоразположение на ди-
ализния персонал, конкретни бито-
ви условия в диализните центрове. 
Включването на болните в специал-
ни спортни рехабилитационни про-
грами не само подобрява физическия 
им капацитет, но намалява депреси-
ята и спомага за тяхната социална 
адаптация. 

Някои популярни видове спорт, ко-
ито не са противопоказани и могат 
да бъдат практикувани от пациенти 
на хрониодиализа, са представени на 
табл. 2:

Като естествена проява на дви-
гателна активност, спортът има за 
цел: развитие на умствени, физиче-
ски, психически и социални качества, 
разбиране на етичните стойности, 
уважение към себе си и околните, 
приучване към толерантност, отго-
ворност и самоконтрол, получаване 
на самочувствие и способност за раз-
витие на собствените постижения, 
придобиване на навици за водене на 
здравословен начин на живот (20). Ос-
новните фактори, чрез които спор-
тът оказва влияние върху болните с 
терминална ХБН, са физическото на-
товарване и забавлението. 

Спортната активност, правилно 
подбрана и умерено дозирана, способ-
ства за подобряване качеството на 
живот на пациентите на хрониоди-
ализа.
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Табл. 2. Някои видове спорт, които могат да бъдат практикувани от пациенти на 
хрониодиализа

Вид спорт или двигателна 
активност

Кал/час Забележка

Нормално ходене 4 км/час 165

Бързо ходене 6 км/час 250

Бягане - джогинг 530 умерено темпо

Планински туризъм 350 слабо и умерено наклонен терен 

Лов 280 социални контакти

Риболов 144

Колоездене 320 къси дистанции, ниски скорости

Плуване 400 свободен стил, къси дистанции опасност от 
инфектиране на съдовия достъп

Аеробика 340 умерен ритъм

Тенис на маса 280

Голф 300 социални контакти

Бадминтон 210

Дартс 140

Стрелба с лък 180

Йога 385

Билярд 108

Шах 200
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ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Данни за употребата на 
термогеници и стимуланти 
– Еphedra sinica (Ma Huang), 
Fructus Aurantii Immaturus 
(Zhishi), се откриват в ки-
тайската традиционна меди-
цина като приложението на 
продукти от Еphedra sinica 
датира от периода на динас-
тията Хан (206 година пр. н. 
е. до 220 година). Oсновните 
активни вещества в Ephedra 
sp. са алкалоидите ефедрин 
(ephedrine) и псевдоефедрин 
(pseudoephedrine). Еphedrine 

може да се счита за родона-
чалник на „допинг амините” 
– стимуланти и термоге-
ници, и добива популярност 
като ефективно средство 
за редукция на телесната 
маса, особено в комбинация 
с acetylsalicylic acid и caffeine. 
Други активни компоненти в 
представителите на Ephedra 
sp. включват фенилпропано-
ламин (phenylpropanolamine, 
norephedrine), норпсевдо-
ефедрин (катин e D-нор-
псевдоефедрин - cathine, 
D-norpseudoephedrine), мети-
лефедрин (methylephedrine), 
м е т и л п с е в д о е ф е д р и н 

(methylpseudoephedrine) [1, 2, 
3]. Phenylpropanolamine е бил 
включван в ОТС продукти като 
назален деконгестант, стиму-
лант и анорексиген, но след 
доклади за сериозни нежелани 
реакции като хеморагичен ин-
султ употребата му е силно 
ограничена [4]. Phenylephrine e 
деконгестант, селективен α1- 
адренорецепторен агонист и 
не намира приложение в проду-
кти за редукция на телесната 
маса [5]. Phenylpropanolamine 
и Phenylephrine са включени 
в Програмата за наблюдение 
за 2011 г. [6]. Ephedra алкало-
идите дават началото и се 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Спорт, хранитлни добавки, фенетиламини, стимуланти, термогеници.
KEY WORDS: Sport, food supplements, phenethylamines, stimulants, thermogenics.

РЕЗЮМЕ

Цел на настоящото проучване е да анализира съгласно регулатор-
ните изисквания претенциите на производители, допинг статуса, 
възможни нежелани реакции и взаимодействия на фенетиламини в 
хранителни добавки за редукция на телесната маса в светлината 
на съвременни научни изследвания и информация. Извършена е оцен-
ка на информацията от етикетите на 73 налични на българския па-
зар хранителни добавки, от които 32 продукта, съдържщи екстра-
кти от Citrus aurantium и Synephrine, 9 – Octopamine, 10 – Tyramine, 
17 – Hordenine, 3 – Phnethylamine и 2 – Beta methyl-phenethylamine.
Заключение: В информацията от производителите и дистрибуто-
рите на проучените хранителни добавки често не е ясно обозна-
чено наличието на допинг съставки, значими нежелани реакции и 
взаимодействия. Същевременно недостатъчният контрол в про-
изводствения процес, разпространението и употребата на храни-
телни добавки, съдържащи фенетиламини – термогеници и стиму-
ланти би могло да доведе до здравни рискове за спортистите и 
позитивиране на допинг тест. С цел оптимизиране на контрола и 
осигуряване на актуална информация за медицинските специалисти 
е необходимо създаване и поддържане на база данни за хранителни-
те добавки на българския пазар, прилагани в спорта.

SUMMARY

Food supplements containing phenethylamines – thermogenics and 

stimulants in programs for weight reduction in athletes 

The aim of the present study is to assess the claims, the safety, the doping 
status, possible adverse reactions and interactions of phenethylamines in 
weight-loss food supplements according to regulatory requirements and 
on the basis of current scientific researches. The label’s information of 
73 food supplements: 32 products containing Citrus aurantium extract 
and Synephrine, 9 – Octopamine, 10 – Tyramine, 17 – Hordenine, 3 – 
Phnethylamine and 2 – Beta- methylphenethylamine, available on the 
Bulgarian market. 
Conclusion: In the information by the manufacturers of food supplements, 
containing phenethylamines is often not clearly indicated the presence 
of doping substances, significant adverse reactions and interactions. 
Insufficient control of the manufacturing process, distribution and use of 
thermogenics and stimulants in food supplements could lead to health 
risks for the athletes and positive doping test. In order to optimize control 
and provide updated information to the medical professionals it is very 
important to establish and maintain a database of food suppements on 
the Bulgarian market, used in sports.

Гл. ас. Георги 

Драганов

Доц. Анна 

Божкова, доктор

Хранителни добавки, съдържащи 

фенетиламини – термогеници 

и стимуланти в програми за 

редукция на телесната маса при 

спортисти
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Наименование RN Rα Rβ R2 R3 R4 R5 Химично наименование

Phenethylamine phenylethan-2-amine

β-Methylphenethylamine 
(β-Me-PEA)

CH3 2-phenylpropan-1-amine

Norepinephrine (Noradrenaline) OH OH OH 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol

Epinephrine (Adrenaline) CH3 OH OH OH 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]
benzene-1,2-diol

Tyramine OH 4-(2-aminoethyl)phenol

Octopamine OH OH 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol

Synephrine (para-Synephrine) CH3 OH OH 4-[1-hydroxy-2 (methylamino)ethyl]phenol

Phenylephrine (meta-Synephrine) CH3 OH OH (R)-3-[-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol

Clenbuterol C(CH3)3 OH Cl NH2 Cl 1 - (4 -amino-3 , 5 -d i ch lo ropheny l ) -2 - ( te r t -
butylamino)ethanol

l-Ephedrine d-Pseudoephedrine CH3CH3 CH3CH3 OHOH (1R,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-
ol(1S,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol

Phenylpropanolamine CH3OH (1RS,2SR)-2-amino-1-phenylpropan-1-ol

Cathine(d- norpseudoephedrine) CH3OH (1S,2S)-2-amino-1-phenylpropan-1-ol

Cathinone CH3=O 2-amino-1-phenylpropan-1-one

Methcathinone CH3CH3=O 2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-one

Mephedrone CH3CH3=O CH3 1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one

Methedrone CH3CH3=О ОCH3 (RS)-1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)
propan-1-one

Ethcathinone C2H5 CH3=O (RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one

Amphetamine CH3 1-phenylpropan-2-amin

Methamphetamine CH3CH3 N-methyl-1-phenylpropan-2-amine

Fenfluramine CH2CH3 CH3 CF3 3-trifluoromethyl-N-ethyl-amphetamine

използват като прекурсори в 
синтеза на амфетамини, ме-
тамфетамини, катинони и 
други стимуланти и анорекси-
гени. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

За целите на настоящo-

то проучване са обхвaна-
ти 73 налични на българския 
пазар хранителни добавки: 
32 продукта, съдържщи екс-
тракт от Citrus aurantium и 
Synephrine, 9 – Octopamine, 
10 – Tyramine, 17 – Hordenine, 
3 – Phnethylamine и 2 – Beta-
methylphenethylamine на раз-

лични производители от Бъл-
гария и други страни, членки 
на ЕС, както и на производи-
тели от САЩ с цел етикет 
базирана оценка на здравни-
те претенции на произво-
дителите, количесвото на 
активните съставки и ком-
бинации между тях, допинг-

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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статуса, предупреждения за 
взаимодействия и нежелани 
реакции. Дискутирани са и 
регулацията на хранител-
ните добавки, и рискът от 
контаминиране на хранител-
ни добавки с фенетилами-
ни, забранени за употреба в 
спорта. Използвани са данни 
от сайт www.bodybuilding-
bulgaria.com, PubMed, Dietary 
Supplements database към US 
National Institutes of Health 
Office of Dietary Supplemenst 
и World Antidoping Agency 
(WADA).

РEЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Фенетиламини като ак-
тивни вещества могат да 
бъдат включвани в хранител-
ни добавки като:
� Активни вещества 

и комбинации, разрешени за 
включване в хранителни до-
бавки според Закона за хра-
ните и Наредба №47 и разре-
шени за употреба в спорта 
Забранителен списък за 2011 
г., Световен антидопин-
гов кодекс – Phenethylamine, 
Tyramine и други [7].
�  Активни вещества, 

които не са изрично забра-
нени за влагане в хранител-
ни добавки според Закона 
за храните и Наредба 47, но 
са включени в “Забраните-
лен списък за 2011 г., Свето-
вен антидопингов кодекс – 
Octopamine, Меthylsynephrinе 
и други.
� Активни вещества, 

забранени за включване в 
хранителни добавки, но мо-
гат да да бъдат умишлено 
добавяни в състава на хра-
нителни добавки с цел пови-
шаване на ефекта (Еphedrine,  
Clenbuterol и � рецептор-
ни агонисти, амфетамини, 
меткатинони, Sibutramine, 
Fenfluraminе, Benfluorex и 
други анорексигени) и замър-
сявания вследствие на произ-
водствения  процес.

След забраната за включва-
не на Ephedrine и някои Еpedra 
алкалоиди в хранителни до-
бавки и поставянето им в За-
бранителния списък на WADA 
производителите включват 
в хранителни добавки Citrus 
aurantium extract и Synephrine, 
Octopamine, Tyramine, 
Hordenine, Phnethylamine и 
Beta-methylphenethylamine, са-
мостоятелно или в комбина-
ция (фиг. 1).  3-trifluoromethyl-
N-ethyl-amphetamine

Phnethylamine (PEA) се 
открива в храни като шоко-
лад и продукти, претърпели 
ферментация. В хранител-
ните добавки е прокламиран 
като моноамин със стимули-
ращ, повишаващ настроени-
ето и липолитичен ефект. 
Поради изразен first pass ме-
таболизъм (главно от мо-
ноаминооксидаза МАО-В) 
PEA не достига значими кон-
центрации в мозъка [8, 9].  
Beta- methylphenethylamine 
(β-Me-PEA) се съдържа в ня-
кои представители на Acacia 
[10] и е включван в храни-
телни добавки с претенции 
за значително по-силно изра-
зен ефект от Phnethylamine. 
Няма достатъчно данни от 
проучвания за прецизиране 
на ефекта от приема на PEA 
и β-Me-PEA върху телесната 
маса.

Citrus aurantium extract, 

Synphrine, Octopamine 
В екстракт от плодовете 

на C. aurantium се откриват 
фенетиламините octopamine, 
synephrine, tyramine, N-
methyltyramine и hordenine 
[11]. Като Synephrine е ос-
новният компонент (0.1% 
to 0.35%). От съществено 
значение е да се разгранича-
ват para-Synephrine и meta-
Synephrine (Phenylephrine, 
Neo-Synephrine), както и 
отделните алкалоиди в C. 
aurantium поради различия 
в активността и допинг 
статуса им. Synephrine уве-
личава разхода на енергия 
и спомага за редуцирането 
на приема на храна посред-
ством активиране на α- и 
β-адренорецепторите, при-
оритетно на β3 рецепто-
рите, както и намаляване 
на гастриалния мотолитет 
[12]. Synephrine не е в Забра-
нителния списък на WADA, но 
е включен в Програмата за на-
блюдение 2011-а. Octopamine 
е структурно сходен с норе-
пинефрина потенциален β3 
рецепторен агонист, прокла-
миран в хранителни добавки 
като стимулант и липолити-
чен агент [13]. Октопамин е 
включен като стимулант в 
Забранителния списък за 2011 
г., вещества и методи, заб-
ранени по време на състеза-
ния.

Oсновните твърдения за 
ефект на хранителни добав-
ки, съдържащи C. aurantium 
extract и Synphrine, включ-
ват:
� Ускорява изгарянето 

на мазнините, води до загуба 
на тегло.
� Увеличава енергията.
� Ускорява метаболи-

зма.
� Притежава термоге-

нен ефект.
Алкалоидът Hordenine 

се съдържа в някои акации 
и представители на сем. 
Cactaceae и при употреба 

Фиг. 1

Катехоламини и представи-
тели симпатикомиметици, 
стимуланти, термогеници, 
анорексигени с фенетилами-
нова структура.
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стимулира отделянето на 
норепинефрин [10]. Tyramine е 
симпатикомиметичен амин, 
който се открива в значи-
телно количество в храни, 
претърпели ферментационен 
процес, предизвиква освобож-
даване на катехоламини и се 
метаболизира от ензима мо-
ноаминооксидаза. Hordenine 
и Тyramine най-често се ком-
бинират в хранителни добав-
ки за редукция на телесната 
маса с различни фенетилами-
ни и стимуланти (метилксан-
тини и други). 

Synephrine – 4 -[1-hydroxy-
2-(methylamino)ethyl]phenol 
е структурно сходен с 
Methylsynephrine (Oxilofrine, 
Methylsympatol, Oxyephedrine, 
p-Hydroxyephedrine) – 4 -[1-
h y d r o x y - 2 - ( m e t h y l a m i n o ) 
propyl]phenol, но 
Methylsynephrine е с по-силно 
изразен ефект и е включен в 
Забранителния списък за 2011 
г.: Стимуланти, които са спе-
цифични вещества [6]. 

Въпреки наличието на дан-
ни за позитивен ефект върху 
липолизата, резултатите от 
проучвания не са достатъчни 
за прецизиране на ефекта от 
суплементацията с octopamine, 
synephrine, tyramine, N-
methyltyramine и hordenine вър-
ху телесната маса и подкожни-
те мазнини при хора. Приемът 
на фeнетиламини – C. aurantium 
extract и Synephrine, Octopamine, 
Tyramine, N-methyltyramine и ме-
тилксанини (Caffeine) в комби-
нация повишава риска на тежки 
нежелани реакции от страна на 
сърдечносъдовата и централ-
ната нервна система [14]. Ком-
бинирането на фенетиламини 
с голям брой лекарствени про-
дукти като МАО инхибитори 
и антидепресанти, симпати-
комиметици, вкл. хранителни 
добавки, съдържащи симпати-
комиметици, може да доведе 
до животозастрашаващо рязко 
повишаване на артериалното 

налягане, ритъмни нарушения, 
съдови инциденти и психиа-
трични симптоми.

Неотбелязването вър-
ху етикета за наличието на 
забранени вещества за упо-
треба в спорта, например 
Octopaminе в хранителни до-
бавки, съдържащи C. aurantium 
extract, би довело до позити-
виране на допинг тест.

Mephedrone, Methylone и 
другите „дизайнерски дроги” 
с фенетиламинова структу-
ра влизат в Забранителния 
списък за 2011 г., Постоянно 
забранени вещества и мето-
ди, във въведената нова част 
В0. Неодобрени вещества [6, 
15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно е прилагането на 
хранителни добавки за ре-
дукция на телесната маса в 
спорта да бъде по доказана 
необходимост, под наблю-
дението и контрола на ме-
дицинските специалисти и 
треньорите, а спортистите 
да получават указания от-
носно употребата на тези 
продукти. В информацията 
от производителите и дис-
трибуторите на проучените 
хранителни добавки често не 
е ясно обозначено наличието 
на допинг съставки, значи-
ми нежелани реакции и взаи-
модействия. Същевременно 
недостатъчният контрол в 
производствения процес, раз-
пространението и употреба-
та на хранителни добавки, 
съдържащи фенетиламини – 
термогеници и стимуланти, 
би могло да доведе до здрав-
ни рискове за спортистите 
и позитивиране на допинг 
тест. С цел оптимизиране на 
контрола и осигуряване на ак-
туална информация е необхо-
димо създаване и поддържане 
на база данни за хранителни-
те добавки на българския па-
зар, прилагани в спорта.
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ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СПОРТИСТИ

РЕЗЮМЕ

Участието в спортни дейности е част от здравословния начин 
на живот. Редица кожни проблеми могат да възникнат в резул-
тат на спорта и да възпрепятстват представянето и удо-
волствието. Спортистите са рискова група за кожни проблеми 
поради увеличената влажност и фрикция на кожата и поради вьз-
действието на деструктивни елемени от околната среда - студ, 
слънце и инфекция. Чести дерматологични проблеми, свързани с 
метеорологични фактори, са измръзване, суха кожа, увреждане 
от УВ-льчи и др. Много от тях могат да се предотвратят чрез 
поддържане на кожата суха, чиста и защитена.  

SUMMARY

Skin problems caused by mechanical factors and environmental 

factors

Participating in sports is part of a healthy lifestyle. There are a number 
of skin conditions that can result from these activities and hamper 
performance and enjoyment. Exercisers are prone to skin problems 
caused by increased moisture or friction or damaging elements like 
cold, sunlight, and infection. Common weather-related problems include 
frostbite, dry skin, actinic damage, etc. Many of these can be prevented 
by keeping the skin dry, clean, and protected.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: суха кожа, метеорологични фактори, УВ-лъчи, инфекция.
KEY WORDS: dry skin, weather-related factors, UV lights, infection.

Кожни заболявания от механични 

фактори и фактори на околната 

среда
Доц. д-р Любка 

Митева

D-р Светлана 

Каваклиева

МЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ

Фрикция
Фрикцията причинява повърхнос-

тен дерматит по кожни повърхно-
сти, които са с повишена влажност, 
триене и мацерация. Триенето в 
комбинация с топлина и влага пре-
дизвиква отлепяне на роговия слой 
от подлежащия епидермис, което 
клинично се представя с възпалена и 
подмокряща лезия (фиг. 1). При бегачи 
дерматит от хронична механична 
травма се среща в 0,4%-16%. Лечени-

Втора част

ето се състои в почистване на кожа-
та с вода и сапун, пълно изсушаване 
на засегнатите области, нанасяне 
на адстрингентна пудра. Прилага-
нето на локални кортикостероидни 
кремове повлиява възпалението. За 
профилактика се препоръчва носене 
на сухи и съотвестващи по размер 
дрехи. Пудрите с талк и алуминий 
са слабо ефективни за подсушаване. 
Използва се вазелин за намаляване на 
триенето, особено при бегачи с над-
нормено тегло.

 
ЗЪРНА НА БЕГАЧИТЕ (JOGGER’S 

NIPPLES)

Зьрна на бегачите най-често се 
срещат при бегачи на дълги разстоя-
ния, особено при жени, които бягат 
без сутиен и при мъже, които носят 
тениски от груби влакна. Повтаря-
щото се триене на тениската със 
зърната води до болезнени, зачер-
вени и покрити с крусти ерозии на 
ареолата и зърната (фиг. 2). При 
продължително дразнене се образу-
ват фисури с последващо кървене. 
Лечението се състои в нанасяне на 

вазелин или антибиотичен крем. 
Преди продължително бягане спор-
тистите могат профилактично да 
ползват вазелин или да поставят 
пластири върху зърната. За жени се 
препорьчват полусинтетични, коп-
ринени или други сутиени от меки 
влакна, които намалява триенето. 
При мьже честотата на травмира-
не се намалява  при използване на син-
тетични тениски, които дренират 
влагата.

ТРАВМАТИЧНИ МЕХУРИ

Повечето спортни занимания 
включват движения, причиняващи 
триене на кожата с екипировката, 
напр. ракети за тенис, обувки, греб-
ла и др. Заедно с изпотяването фрик-
цията води до формиране на мехури, 
които понякога са доста болезнени 
и ограничават спортната дейност. 
Травматични мехури се срещат в 
0,2% - 39% от маратонците. Трие-
нето на ходилата е причина за от-
лепване на епидермиса и формиране 
на мехур, изпьлнен с кръвенист или 
серозен ексудат (фиг. 3). Най-често 

Фиг. 1

Дерматит от хронична 
механична травма.
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засегнати области са изпъкналите 
повърхности на стъпалата - върхо-
вете на пръстите на краката, пети-
те и др. Предразполагащи фактори 
за появата на травматични мехури 
са топлината, влагата, несъответ-
стващи по размер обувки, прекомер-
но или необичайно натоварване по 
време на тренировки. Болезнените 
мехури се пунктират, за да се еваку-
ира съдържимото им, без да се нару-
шава тяхната цялост. Травматични-
те були е вьзможно вторично да се 
инфектират. Признаци на инфекция 
са изтичане на гной, зачервяване и 
затопляне на кожата около мехура. 
За да се понижи рискът от образу-
ване на були, спортистите трябва 
да поддържат кожата си омазнена, 
което намалява триенето. Профи-
лактиката на травматичните меху-
рите включва носене на сухи чорапи, 
нанасяне на подсушаваща пудра или 
други локални антиперспиранти, 
носене на два чифта чорапи, които 
са от различен материал, намазване 
с вазелин, носене на обувки, които 
да съответстват по размер, носе-
не на чорапи, които да абсорбират 
влагата, задебеляване на кожата с 
10% разтвор на танинова киселина. 
Нанасянето вечер, преди сън на ан-
типерспирант, съдържащ 20% алуми-
ниев хлорид, осигурява по-ефективно 
подсушаване. Препорьчва се ползва-
нето на акрилни чорапи, защото те 
елиминират триенето и дренират 
потта от кожата,  запазвайки я суха. 
Употребата на стелки с подплънки 
също намалява степента на триене.

Необходимо е използването на обув-
ки, специфични за дадения спорт. Когато 
се пробват обувки, трябва да се носят 
същите чорапи или стелки, които се из-
ползват по време на тренировки. Пре-
порьчително е обувките да се пробват 
вечер, тъй като стъпалата леко оти-
чат през деня. Тесните обувки причиня-
ват мехури на големия и малкия пръст. 
Плитките обувки водят до формиране 
на мехури по горната повърхност на 
пръстите на краката, а широките обув-
ки – на върха на пръстите.

За намаляване на механичната 
травма на ръцете се носят ръкави-
ци, поставят се пластири върху зо-
ните на триене, нанася се пудра или 
антиперспирант, постепенно се уве-
личава  физическата активност.

МАЗОЛИ, ОМАЗОЛЯВАНЕ

Мазолите представляват хипер-

ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СПОРТИСТИ

кератотични и хипертрофични зони 
в областта на стъпалата. Те са за-
щитна реакция кьм повтаряща се ме-
ханична травма (фиг. 4). Необходимо 
е да се диференцират от веруките 
(брадавици), по чиято повърхност 
се наблюдават черни точки в резул-
тат на перикапилярни хеморагии. 
Мазолите се образуват върху проми-
ниращи костни повърхности, често 
по метатарзофалангеалните стави 
на големия пръст и вътрешната му 
повърхност. Омазоляването често 
се среща в области със структурен 
или функционален дефект на крака. 
Преди механично отстраняване на 
мазолите краката се киснат за ня-
колко минути в сапунена вана. След-
ва нанасяне на абразивни или локални 
средства - салицилова киселина, урея.

МЕХАНИЧНО АКНЕ

Механичното акне се среща при 
атлети в резултат на топлина, на-
тиск, оклузия и триене. Най-често 
се наблюдава по рамене, гръб, гла-
ва, които са покрити от защитни 
дрехи (фиг. 5). Тясното синтетично 
облекло или екипировка – шлемове и 
подплънки за рамене, са причина за 
вьзникване на механично акне при 
хокеисти и ръгбисти. Профилакти-
ката и лечението включват носене 
на чисти тениски от памук или ма-
териал, който да абсорбира влагата 
от кожата, измиване на засегнатите 
области непосредствено след тре-
нировка, нанасяне на кератолитичен 
разтвор, съдържащ салицилова кисе-
лина или резорцин.

ЧЕРНА ПЕТА (ПЕТЕХИИ НА 
КАЛКАНЕУСА).

Черната пета (кръвоизливи на 
петата) се причинява от повтаря-
ща се многократно, странично на ко-
жата травма, която уврежда капи-
лярите в папиларната дерма и води 
до интраепидермални кръвоизливи 
(фиг. 6). Състоянието е описано за 
първи път сред баскетболисти. Няма 
голямо клинично значение, но трябва 
да се познава поради приликата с 
меланома малигнум. Подобна лезия, 
наречена черна длан, е описана върху 
тенера при вдигане на тежести, при 
гимнастици, тенисисти, катерачи. 
Заболяването протича безсимп-
томно и отзвучава спонтанно след 
отстраняване на причината. Черна 
пета се наблюдава по-често при под-
растващи спортисти, заниманията 

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

А

Б

Зърна на бегачите. А. Ерозии в ре-
зултат на триенето. Б. кървене 
от наранена повърхност на зърна-
та със зацапване на дрехите.

Травматична була.

Мазол в област на проминиращ кос-
тен участък.
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на които са свързани с често стар-
тиране и спиране - баскетболисти, 
футболисти и др.

 
ПРЪСТ НА БЕГАЧА

Хроничното травмиране на го-
лемия пръст от обувките води до 
субунгвален хематом, или т. нар. 
“пръст на бегача”. Клинично се про-
явява с черно оцветяване, онихолиза, 
периунгвални хеморагии, едем и ери-
тем на големия пръст, втория пръст 
или вьрху латералната повьрхност 
на трети, четвърти и пети пръст 
(фиг. 7). Прьстьт на бегача трябва 
да се диференцира от онихомикоза 
и от субунгвален малигнен меланом. 
Нативен препарат с калиева основа 
диференцира пръста на бегача от 
онихомикоза, а биопсичното изслед-
ване - от малигнен меланом. Лечение 
на субунгвалните хематоми не е не-
обходимо, тъй като те отзвучават 
спонтанно за няколко месеца. Адек-
ватно подбрани обувки профилакти-
рат появата на хематом. Препорь-
чително е ноктите да се изрязват 
в права линия, което осигурява рав-
номерно разпределение на натиска и 
предпазва околонокътните тькани 
от увреждане. 

ВЪЗЛИ НА АТЛЕТА

Възлите (нодули) на атлета са 
дискретни колагенови маси, които 
се появяват при участие в много 
спортове - сърф, бокс, футбол и др. 
Най-често се формират върху места 
на хронична травма или триене и са 
с големина 0,5см-4 см (фиг. 8). Проти-
чат безсимптомно. Съществуват 
няколко метода на лечение. Локално 
се прилагат кератолитици при нали-
чие на масивна хиперкератоза. Подо-
брение се получава от приложението 
на локални и интралезионални кор-
тикостероиди. Профилактично се 
поставят предпазващи подплънки. 
Рядко се налага хирургична ексцизия.

 
ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ 

ОТКРИТИ СПОРТОВЕ

Слънчево увреждане
Много спортове се практику-

ват, когато слънчевото греене 
достига своя пик. Проучванията 
посочват тясна връзка между 
спортуването на открито и по-
явата на кожни карциноми (фиг. 
9). Атлетите, които спортуват 
в планини с голяма надморска ви-

сочина, са с повишен риск от сльн-
чево увреждане поради по-високи-
те нива на ултравиолетова (УВ) 
радиация. Географската ширина 
също оказва влияние – колкото тя 
е по-близо до Екватора, толкова 
по-интензивно е УВ облъчването. 
Изпотяването при сльнчево гре-
ене повишавава риска от изгаряне 
на кожата. Бегач може да развие 
сльнчево изгаряне само за 15 мин. 
Предпазването от вредното вли-
яние на слънцето се извършва с 
носене на сльнцезащитно облекло, 
шапки, очила и често нанасяне на 
фотозащитен крем.

Освен кожните заболявания, 
дьлжащи се на хронично излагане 
на слънце, при спортисти често 
се наблюдават фототоксични и 
фотоалергични реакции. Много 
медикаменти имат фотосенси-
билизиращо действие - тетра-
циклин, доксициклин, сулфонамиди 
и др. Фототоксичните реакции 
се предизвикват от дългите УВА 
лъчи. Поради това прилаганите 
фотозащитните средства тряб-
ва да покриват този спектър на 
УВ-льчи. Препорьчват се водоус-
тойчиви фотопротективни кре-
мове. При фототоксична реакция 
се засягат откритите области - 
лице, деколте, врат, предмишни-
ци и др. Лечението включва охлаж-
дане на кожата сьс студена вода, 
ледени компреси, нестероидни 
противовъзпалителни средства. 

Професионалните спортисти, 
както и аматьорите трябва да 
бъдат добре информирани от-
носно рисковете и последствия-
та от излагане на УВ радиация. Те 
трябва да бъдат информирани за 
средствата за УВ-защита - водо-
устойчиви слънцезащитни кремо-
ве, облекло, планиране на трени-
ровките извьн пиковите часове 
на сльнчево греене между 10 и 16 
часа.

Измръзване
Измръзвнето е повърхностна 

деструкция на кожата и подкож-
ните тъкани. Рискови групи са 
скиори, джет-ски състезатели, 
бегачи, колоездачи. Най-често из-
мръзвания се получават по лицето 
и врата. Кожата придобива сивкав 
отеньк, със загуба на сетивнос-
тта. След затопляне се наблюда-
ват еритем, едем и болезненост. 
В някои случаи чувството за паре-
не е вьзможно да персистира до 2 

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Механично акне.

Черна пета

Пръст на бегача. 

Възли на атлета
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седмици. Образуването на мехури 
през първите 24 -36 часа е обичай-
но и се последва от крусти, кои-
то отпадат за около 2 седмици 
без образуване на цикатрикси.

Вода
Ксерозата (сухотата) на кожа-

та при плувците е обичаен про-
блем и се дължи на дехидратиране 
на повърхностния слой на кожата 
по осмотичен градиент. Вземане-
то на душ преди и след плуване 

допълнително изсушава кожата. 
Лечението включва намаляване на 
душовете до „бързо изплакване”, 
последвано от нанасяне на емо-
лиент (хидратиращ и омазняващ 
крем) след подсушаване на кожа-
та. Използването на крем сапун 
(измиващи блокчета, синдети) 
предпазва от допълнително изсу-
шаване.

Зелена коса
Зелената коса е състояние, 

което представлява козмети-
чен проблем. Среща се само при 
плувци и се дължи на дългото из-
лагане на косата вьв водата на 
басейни. Засяга хора със светла, 
сива или бяла коса. Оцветяване-
то на косата не се дължи на хло-
рирането, а на сьдьржанието на 
медни йони във водата, които 
се срещат естествено в нея или 
попадат от стари медни тръби. 
Лечение се провежда с приложени-
ето на 2%-3% водороден пероксид 
за около 30 минути върху косата 
за отстраняване на цвета. Прила-
гат се и хелатиращи агенти, кои-
то се нанасят след плуване.

Фиг. 9

Базоцелуларен карцином в резул-
тат на хронично УВ облъчване в 
областта на лицето.
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