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Мускулните влакна се разделят 
на бързи и бавни според два ос-

новни критерия: максимална скорост 
на съкращение и начина на синтез на 
АТФ. Мускулни влакна, съдържащи тип 
І миозин са “бавни” и  гликолизата е 
предимно аеробна, а тези, съдържащи 
тип ІІа и тип ІІх, са “бързи” с анае-
робна гликолиза (1). Хистологично мус-
кулите, съдържащи предимно тип І 
миозин, са червени и това се дължи на 
големия брой митохондрии, необхо-
дим за аеробното разграждане на глю-
козата. Освен това те притежават 
по-развита кръвоносна мрежа, свърза-
на с доставянето на кислород. Бързи-
те мускули са хистологично бели, тъй 
като анаеробният им метаболизъм 
на глюкозата не изисква митохондрии. 
Специфичните тренировки за сила 
или издръжливост водят до различни 
външни промени в мускулите. Сприн-
тьорите имат обемни мускули, дока-
то маратонците – филиформени.

БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ
ТРЕНИРОВКИ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

 
Още преди 30 години бе показано, 

че при плъхове най-бързият миозин 
тип ІІb (неекспресиращ се в човек) 
може да се трансформира в тип ІІх. 

Тип ІІх, който е най-бързият при чо-
век, след достатъчно продължителни 
и интензивни тренировки може да се 
превърне в тип ІІа, който пък се прев-
ръща в тип І. 

Така също в началото на 60-те 
години на миналия век бе демонстри-
рано, че ако бърз мускул получи инер-
вация тип І, то той се превръща в 
бавен. Или казано с други думи, ако 
се приложи електростимулиране от 
бавен тип на моторен нерв от бърз 
тип, то съответният мускул се прев-
ръща в бавен (2). 

През последните години се постиг-
наха значителни успехи в разгадаване 
на молекулните механизми на тези 
процеси. Съществуват два основни 
пътя за регулация на синтезата на 
тежките вериги на миозина. Първият 
път е на “Факторите на миогеннa ре-
гулация” (Myogenic Regulatory factors - 
MRF). Това е група от транскрипцион-
ни фактори, регулиращи експресията 
на гени, кодиращи бързите изоформи 
на леките вериги на миозина  и изо-
форми на тип І и тип ІІb на тежките 
вериги на миозина. MRF са миогенин, 
MyoD, Myf5 и MRF4. Интересното 
е, че в бавните мускулни влакна кон-
центрациите на иРНК на миогенин и  
MyoD е повишена, докато в бързите 

мускулни влакна е ниска. Опитите да 
се управлява генната експресия чрез 
промяна в съотношението на члено-
вете на MRF обаче са неуспешни, ко-
ето предполага взаимодействие на 
други белтъци с MRF (3).

Вторият главен път е този на 
калциневрин-ядрени фактори на ак-
тивираните Т-клетки [calcineurine-NF-
AT (Nuclear factor of Activated T cell)]. 
Широко известна е ролята на калция 
в мускулното съкращение. Този дву-
валентен йон заедно с АТФ са абсо-
лютно необходими за съкратителния 
процес. Калцият се свързва с различни 
калций-свързващи белтъци. Най-разп-
ространеният е калмодулинът. Кал-
модулинът е белтък с молекулна маса 
от 18 кD и има 4 свързващи места за 
калций (4). Калмодулинът е идентичен 
с d - субединицата на фосфорилазоки-
назата, ензима от чиято активност 
зависи разграждането на гликогена. 
Нещо повече, характерният за нап-
речнонабраздената мускулатура тро-
понин С също е калмодулин! По такъв 
начин вътреклетъчното увеличение 
на калция активира разграждането на 
гликогена и оттам анаеробната гли-
колиза, а същевременно, свързвайки се 
с тропонин С, премахва инхибиращия 
му ефект върху мускулното съкраще-

МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

Резюме
Молекулната и клетъчната адаптация на мускула в отговор на 
тренировка включва активиране на различни сигнални пътища. 
Експресията на различни видове мускулни влакна се регулира от 
калций, интегрини, протеин кинази (киназата на фокалните адхе-
зивни контакти), протеин фосфатази (калциневрин), транскрипци-
онни фактори (фактори на миогеннa регулация, ядрени фактори на 
активираните Т-клетки) и други сигнални молекули. Целта на този 
обзор е да изложи сегашните познания за молекулярните механизми 
на мускулния растеж и трансформация.

Summary
Molecular  bases  of  the  muscular  adaptation  while  training
The molecular and cellular adaptation of muscle in response to physical 
training involves activation of multiple signaling pathways. Muscle fibre 
type expression is regulated by calcium, integrins, protein kinases (Focal 
Adhesion Kinase), protein phosphatases (calcineurine), transcription 
factors (Myogenic Regulatory Factors, Nuclear factor of Activated T cell) 
and other signaling molecules. The purpose of the review is to provide 
current knowledge about the molecular mechanisms of muscle growth and 
muscle fibre transformation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: скелетна мускулатура, клетъчна сигнализация, гени.
KEY WORDS: skeletal muscles, cell signaling, genes.

Молекулни основи на 
мускулната адаптация 
при тренировка

Проф. д-р Ваньо Митев



Медицина и Спорт6 �

ние. При рязко, силово натоварване на 
напречно набраздените мускули АТФ 
се доставя първоначално по аеробен 
път (2-3 секунди), след това се изчерп-
ват запасите на креатинфосфат (1-2 
секунди) и по-нататък единственият 
източник за АТФ остава анаеробната 
гликолиза. Тъй като анаеробната гли-
колиза е 18 пъти по-неефективна от 
аеробната, необходимо е масивно 
разграждане на гликоген (1). Калцият 
помага за максималното активиране 
на фосфорилазокиназата, което води 
до неколкостотин пъти стимулира-
не на разграждането на гликогена. 
Повишаването на вътреклетъчния 
калций става по различен начин в 
различните видове мускулни влакна 
и е в зависимост от извънклетъчни-
те стимули. Освен това в бързите и 
бавните мускулни влакна динамиката 
на калциевите промени е различна. В 
бързите мускулни влакна нивата на 
калция се повишават значително, но 
преходно. Обратно, в бавните мускул-
ни влакна повишението на калция не е 
така високо, но е по-продължително и 
отговаря на продължителността на 

мускулното съкращение. Калцият се 
свързва с протеинфосфатазата кал-
циневрин и я активира. Калциневрин 
от своя страна дефосфорилира и ак-
тивира транскрипционните факто-
ри NF-AT. Това води до транслокиране 
на NF-AT в ядрото и свързването им 
с участъци в промотната област на 
гени, кодиращи бавната изоформа на 
тежките вериги на миозина, както и 
на гени, кодиращи белтъци, определя-
щи скоростта на съкращение на мус-
кулното влакно. Тези области в ДНК 
се наричат NF-AT отговарящ елемент 
(NF-AT Response Element - NRE) (фиг. 
1). По такъв начин даже умереното 
повишение на калция, но продължава-
що по време на  цялата тренировка 
за издръжливост води до активиране 
на калциневрина и NF-AT. Многобройни 
гени, кодиращи белтъци, които оп-
ределят качествата на мускулните 
влакна, имат NRE. Интересно е, че ин-
хибирането на пътя калциневрин - NF-
AT води до заместване на бавни мус-
кулни влакна с бързи. Заместването 
не засяга всички бавни влакна и това 
говори за участие на други молекулни 

механизми. 

БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ
ПРИ ТРЕНИРОВКИ ЗА СИЛА

Тренировките за сила увеличават 
мускулната маса чрез хипертрофия 
поради натрупване на съкратителни 
белтъци. Мускулът атрофира много 
по-бързо, ако е в пасивна почивка, от-
колкото в активна почивка. Единично 
разтягане е достатъчно за увеличена 
белтъчна синтеза. Редуващи се разтя-
гания водят до увеличение на иРНКи 
в мускулното влакно (5). По време на 
тренировки за сила нараства отно-
шението между броя на ядрата и обе-
ма на саркоплазмата. Това се дължи на 
сливане на сателитните клетки с мус-
кулните влакна. Сателитните клетки 
(ембрионални клетки) са разположени 
по вътрешността на мембраните, 
обграждащи сноп мускулни влакна и 
служат за репариране на мускулни ле-
зии и увеличение на обема на мускулни-
те влакна. Те донасят своите иРНКи в 
мускулното влакно. Разтягането може 
да увеличи иРНКи в мускулното влакно 

МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА
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и в отсъствите на сателитни клет-
ки. Открити са многобройни про-
теин киназни каскади, активиращи 
транскрипционни фактори, които 
активират експресията на гени, от-
говорни за мускулната хипертрофия. 
Каскада, започваща от интегрините, 
показва връзката между механично-
то разтягане и експресията на гени, 
кодиращи съкратителни белтъци. 
Интегрините са основните рецеп-
тори, осъществяващи захващането 
на клетките за извънклетъчния мат-
рикс. Освен структурно-механична 
роля, осигуряваща трансмембранния 
контакт между извънклетъчния мат-
рикс и цитоскелета, те имат и регу-
латорни функции, като активират 
или потискат много от основните 
сигнални пътища в клетката (6).

Под влияние на разтягането ин-
тегрините се комбинират с други 
белтъци и образуват адхезионни ком-
плекси. Kиназата на фокалните адхе-
зивни контакти (FAK-Focal Adhesion 
Kinase), която участва в адхезионния 
комплекс, се активира и от своя стра-
на фосфорилира и активира каскадно 
транскрипционни фактори, стиму-

лиращи в крайна сметка синтеза на 
белтък. FAK активира и сливането на 
сателитните клетки с мускулните 
влакна, като и в двата случая обемът 
на мускулното влакно нараства (фиг. 
2). Според тази хипотеза пътят кал-
циневрин - NF-AT също участва в хи-
пертрофията. Неговото инхибиране 
не повлиява силно хипертрофията, 
което предполага наличието на ре-
дица трансдукционни пътища, воде-
щи до генна експресия след механичен 
стимул, какъвто е обтягането. Някои 
пътища са калций-зависими, други 
– не. Остава да се проучат техните 
взаимодействия, както и прицелните 
им гени (7).

През последните години биохими-
ците изясниха в голяма степен мо-
лекулните механизми на мускулното 
адаптиране вследствие на специфич-
ния начин на тренировка. Тези позна-
ния в бъдеще могат да се използват 
в областта на фармакологията. Биха 
могли да се подпомогнат хронично 
болни, например със сърдечна или бе-
лодробна недостатъчност с програ-
ми за рехабилитация от адаптирани 
мускулни упражнения.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Изследванията, насочени към 
характеристика на състе-

зателните натоварвания във 
футбола, са значими най-малко по 
две причини. Едната  се свързва с 
определяне на тренировъчните 
натоварвания и контрола върху 
състоянието на двигателните 
възможности на играчите, а вто-
рата  - с профилактика на футбол-
ния травматизъм. Доминиращо-
то число публикации са в първото 
направление (Годик, Шишков, 1983; 
Goal, Gerven, Boutmans-1988; Ogushi 

et all-1993; Lyons-1999, Бъчваров-
1999; Аладжов-2001; Reily, Williams-
2003; Кръстев-2003, 2005 и др.)

Към втората група причис-
ляваме анализи на причините за 
възникване на травми по време 
на футболен мач. Изследователи-
те (Lees–1991, Дагоров-2002 и др.) 
посочват стреса, въздействащ 
на мускулно-скелетната система. 
Той е функция и може да се опише 
като въздействия на:
� величина на физическо натовар-
ване
� сили – мускулни  и реакция на 

опората
� честота на двигателните въз-
действия
� психическо натоварване
� опасностите при игра с глава.

Представеното логично опре-
деля да се направи характеристи-
ка на всяка от тези причини и се 
изведат конкретни количествени 
стойности. Те от своя страна 
формират и изисквания спрямо 
атлетизма на  професионалния 
футболист.

 Ето защо целта на изслед-
ването е да се характеризират 

Резюме
Анализът на причините за възникване на травми по време на 
футболен  мач води до обобщение за значимостта и на фактора 
физическо натоварване. Ето защо неговата характеристика се 
явява необходима не само за определяне на изискванията спрямо 
атлетизма на професионалните футболисти, но и като фактор, 
ограничаващ спортния травматизъм. В тези насоки, на базата 
на обстойно литературно проучване  и собствени експеримен-
тални данни се очертават измененията, свързани с величината, 
характера и насочеността на състезателните натоварвания в 
съвременния футбол. Формулират се също и конкретни изисквания 
по отношение двигателните и функционалните възможности на 
професионалния футболист. Стига се до изводите, че: 
� През последните десетилетия обемът и интензивността  на 
състезателните натоварвания във футболната игра са нараснали  
съществено, като се достига до 13 000 преминати метри в една 
среща, при 10-12% спринтово бягане.
� Значително са се повишили изискванията спрямо скоростно-си-
ловите качества на професионалните футболисти.
� Регистрираните изменения на пулсовата честота и концент-
рация на LA в кръвта определят игровата дейност като аеробно-
анаеробна по характер, с приоритетно субмаксимална интензив-
ност.
� Формираната интензификация поставя много високи изисквания 
спрямо атлетизма на професионалните футболисти. Без тяхното 
изпълнение многократно се увеличават и възможностите за въз-
никване на спортни травми.

Summary
Dynamics  of  the  competitor’s  loading  in  football
The reasons analyses of the soccer injuries involved to the requirements 
about important of the physical load factor. In that cause its characteristics 
are significant of determination of professional soccer player abilities. They 
are factor of injury prevention. 
In that direction, over the literature review and experimental data, are 
established quantitative volumes of dynamics of value, direction and 
character of competitive loads in soccer. Parameters of physical and 
functional abilities of professional soccer player were formed also. Following 
conclusions were established:
� In the last years the volume and intensity of soccer competitive loads 
were significant increase to the 13000 meters in one match, with up to 
10-12 % sprint running.
� Significantly increased requirements to the speed force abilities of 
professional soccer players.
� The obtained changes of heart rate and blood LA concentration defines 
the game activities as aerobic – anaerobic with priority sub maximal 
intensity.
� The determined intensification sets very high requirements to the physical 
fitness of professional soccer players. Failing to meet these requirements 
greatly increases the possibilities of sport injuries.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, състезателни натоварвания, динамика, атлетизъм, профилактика, травми.
KEY WORDS: skeletal muscles, cell signaling, genes

Динамика на 
състезателните 
натоварвания във 
футболаДоц. д-р Вихрен Бачев, д.п.н. 
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динамиката на състезателните 
натоварвания и изискванията към 
атлетизма в съвременния профе-
сионален футбол като фактор, 
ограничаващ спортния травмати-
зъм.

Изпълнението й свързахме със 
следните задачи:
� Характеристика на измене-

нията на показатели, определящи 
игровата дейност на футболисти-
те, функционалните и двигателни-
те качества, свързани със състеза-
телните натоварвания.
� Формулиране на изисквания 

относно атлетизма на професи-
оналните футболисти като фак-
тор за профилактика на спортни-
те травми.

Методи на изследване: Лите-
ратурно проучване – проучени са 
сборници с резюмета и доклади 
от световните научни конгреси 
“Наука и футбол”, специализирани 
списания, докторски дисертации; 
Експериментални изследвания; 

Сравнителен теоретичен анализ 
– систематизираните литератур-
ни и собствени експериментални 
данни, и са получени количестве-
ни характеристики на състеза-
телните натоварвания по време 
на футболни срещи; Моделиране 
– разработени са модели, оценъч-
ни скали и примери за количестве-
ни характеристики на показатели, 
свързани със състезателните на-
товарвания във футбола; Мате-
матически методи.

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
И АНАЛИЗ
Примери за устройството и 

принципа на действие на апара-
турни системи за запис на игро-
вата дейност и регистриране на 
състезателни натоварвания във 
футбола са представени на фиг. 1 
до 8. 

В ретроспективен план за тези 
цели се е преминало от ръчна регис-
трация през кодиран компютърен 

МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

Фиг.3,4,5,6, 7 и 8. Пример за компют-
ризирано разчитане на данни от 
видеозаснемане насочено към ха-
рактеристика на състезателни на-
товарвания във футбола; Фиг.3,4 и 
5-разположение на футболистите в 
игралното поле; Фиг. 6-движение на 
един нападател (ляво крило) в ин-
тервал от 5 мин; Фиг. 7-преминато 
разстояние от същия футболист; 
Фиг.8- скорост (А) и ускорение (В) по 
време на изследваното движение.   

фиг. 3

ф
и

г.
 5

ф
и

г.
 4

ф
и

г.
 6

фиг. 7

фиг. 8

 

Фиг.1,2. SIMI Motions система. Предс-
тавлява шест видеокамери прид-
ружени с компютър и софтуер за 
анализиране на данните. Използ-
ват се Basler 602 F камери, които 
могат да бъдат със стандартния 
Fire-Wire (IEEE-1394) интерфейс.  
Със 100 кадъра в секунда и резо-
люция от 656х492 пиксела, тези 
камери са предпочитани пред 
стандартните DV-камери. В спе-
циални случаи времевата резо-
люция може  да бъде повишена 
заедно с размера на изображение-
то повече от 200 Hz за 400 x 300 
пиксела.

Фиг. 1

Фиг. 2
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запис до запис с дигитализирани 
видеокомпютърни комплектации 
и GPS системи. Това е позволило 
на специалистите да анализират 
състезателните натоварвания 
в една футболна среща по отно-
шение на техните водещи харак-
теристики – величина, характер, 
насоченост .   

Резултатите, свързани с ве-
личината на състезателните на-
товарвания, се отнасят до коли-
чествените стойности на двата 
най-значими показателя “обем” и 
“интензивност”. Във времето са 
настъпили съществени измене-
ния,  които  очертават тяхната 
динамика. 

Систематизираните в табли-
ца 1 данни илюстрират премина-
тите метри в една футболна сре-
ща и относителния дял (в %) от 
тях на спринтовото бягане.

За периода на последните 50 
години се достига до съществено 
увеличение на преминатите мет-
ри, а в същото време се запазва 
относителният дял на максимал-
ните спринтове. Т.е. и обемът, и 
интензивността   на състезател-
ните натоварвания се увелича-
ват почти трикратно.

Към направените сравнения 
прибавяме и резултатите, ха-
рактеризиращи двигателната 
активност и характера на състе-
зателните натоварвания.

1976 г. – Reilly and Thomas уста-
новяват, че по време на футболна 
среща се реализират повече от 
1000 двигателни действия. Като 
честота те са на всеки 6 сек. На 
всеки 30 сек един от футболисти-
те бяга, а на всеки 90 сек. – сприн-
тира.

1991 г. – Dufor изследва, че все-

Показател

Година

Обем(общо пре-

минати метри 

– средни стойнос-

ти)

Показател

Година

Интензив-

ност(спринтово 

бягане от общия 

обем метри , %)

1954
4 500 м

(Dufor – 1991)
1976

11.2%

(Reilly; Thomas)

1986
7 000 м

(Dufor – 1991)
1982

18.8%

(Withers et all)

1991
9 971 м(Ohashi et 

all)
1985

11.3%

(Mayhew et Wenger)

2003
10 000-13 000 

;(Reilly)
1988

7-10%

(Yamanaka et all)

Таблица 1. Динамика на обема и 
интензивността на състе-
зателните натоварвания в 
една футболна среща

фиг. 9

зирайки част от квалификацион-
ните срещи на националния от-
бор на България за Евро – 2004 г. в 
Португалия, установяват, че об-
щият брой игра с топка на един 
от българските футболисти за 
едно полувреме е от 17 до 53 (Х 
= 30.45).

За насочеността на състеза-
телните натоварвания се съди 
по измененията на функционал-
ните реакции на състезателите 
в реална игрова обстановка. Най-
често се регистрират изменени-
ята на пулсовата честота и кон-
центрацията на LA в кръвта.

На фиг. 9 са представени ори-
гинални записи от изследвания на 

ки играч е максимално активен 30 
– 35% от цялото времетраене  на 
мача. Около 50% от двигателни-
те усилия са между 1 – 3 сек (7-20 
м спринтове). Активният фут-
болист контактува с топката 60 
до 120 пъти по време на срещата. 
Времетраенето на контакта е по-
малко от 2 сек – 75% от реализира-
ните пасове са къси.

1999 г. – Василев, Петров конс-
татират, че по време на Светов-
ната купа – САЩ 1994 г., за отбе-
лязване на един гол във вратата на 
противника са били отправени  13-
41 удара през първата фаза и 10,59 
през втората (Х = 11,9 удара).

2004 г. – Цолов, Иванов, анали-
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промените на пулсовата честота 
по време на контролна среща при 
футболисти от младежкия нацио-
нален отбор на България. На фиг.  
10, 11, 12 – компютърна обработка 
на подобни данни при трима тур-
ски футболисти (защитник, халф 
и нападател), играли в един мач. 

Независимо от подчертано 
индивидуалния характер  и вари-
ативност  на посочените по-горе 
два показателя, систематизиране-
то на данни от много изследвания 
от различни автори и от наши 
публикации показват следните съ-
отношения относно измененията 
на пулсовата честота: 18-20% в 
диапазона 135-155 уд./мин, 58-60% 
в диапазона 155 – 175 уд./мин, 12-
14% - над 175 уд./мин. Най-често 
регистрираната концентрация 
на лактат в кръвта е средно 4.5 
– 6.0 ммол/л -1. Посочените факти 

характеризират състезателните 
натоварвания във футбола като 
аеробно-анаеробни, с  приоритет-
но субмаксимална интензивност.

Непосредствена връзка с така 
определената насоченост на 
състезателните натоварвания 
имат и характеристиките на ае-
робните възможности на високок-
валифицирани футболисти.

Резултати от изследвания в 
тази насока сме обобщили в Таб-
лица 2.

Анализът им показва, че стой-
ности на относителна VO2макс 
от 58-60 мл/кг/мин, се очертават 
като моделни изисквания за про-
фесионални футболисти – мъже. 
По-ниските резултати са пред-
поставка за трудна поносимост 
към състезателните натоварва-
ния, което от своя страна същес-
твено увеличава възможностите 

за възникване на травми по време 
и на тренировка, и на футболна 
среща.   

Какво показва систематизи-
рането на резултати от изслед-
ванията, свързани със скорост-
но-силовите качества на елитни 
футболисти? 

а) Силови характеристики
Saggini; Calligaris; Montanari; 

Tjouroudis; Vecchiet - (1991г.) из-
мерват при висококвалифицирани 
италиански футболисти усилия 
при нормална атака в сигитална-
та плоскост на ходилото от 148 
+ 3 % от теглото на футболиста 
(при средна стойност 126 + 4 %), а 
Gamez; Martinez; Astorgano; Cortes; 
Alcantqra - (2003) при изследване 
на кинематични характеристики 
на удара върху топката установя-
ват сравнителните стойности, 
поместени в таблица 3.

МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

Показатели

Година

Отн. VO2 макс.
(мл/кг/мин) Изследвани спортисти 

Автори и година на 
публикуване

Х R

1970 58.6 50-69
Професионални шведс-
ки футболисти

Astrand; Rodhal 
– 1986 по (Agnevik )

1976 58.4 -
Североамериканска 
футболна лига – про-
фесионалисти мъже

Raven; Getmann; 
Pollock; Cooper

1991 56.5+7 до 65
Елитни холандски 
футболисти

Vanfraechem; Tomas

1991 58.4 52.7-62.1
Елитни португалски 
футболисти

Puga; Ramos; 
Adostinho; Lomba

2001 52.07+10.71
Елитни хърватски 
футболисти

Matkovic; Jankovic; 
Heimer

2003 58.3 + 01 56.3 – 61.1
Елитни датски футбо-
листи

Bangabo; Krustrup; 
Mohr

Таблица 2. Характеристика и изисквания по отношение на аеробните възможности 
на професионални футболисти

Група

Показател
Деца Мъже

Скорост на 
кръста 

4.4 м/сек 9.8 м/сек

Коляно 8.8 м/сек 18.1 м/сек

Глезен 18.6 м/сек 22.3 м/сек

Таблица 3

Година 1947 1970 1985 1989

Брой 70 145 185 195

Таблица 5

Година 1991 г. 2003 г.

Автори
Kollath; Quade

Little; Williams - професион.

при професионални 
немски футболисти

английски футболисти ;

Aziz; Тао; Уео; Теh

професионални сингапурски 
футболисти

Спринт Постижение (сек) Постижение (сек.)

5 1.03 + 0.08 1.03+0.05

10 1.79 + 0.09 1.87 + 0.08 (от място)

20 3.03+0.11 3.01 + 0.05

30 4.19 + 0.14 3.58 + 0.15

Таблица 4
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МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

Фиг.10,11 и 12 – процентни разпреде-
ления в различни зони на изменени-
ята на пулсовата честота по вре-
ме на футболна среща при трима 
футболисти-защитник (фиг.10), 
халф (фиг.11), нападател (фиг.12).  

фиг. 10

фиг. 11

фиг. 12

б) Скоростни характеристи-
ки

 Резултати от спринтово бя-
гане в сравнителен аспект, са по-
местени в таблица 4.

Данни, свързани с динамиката 
по отношение броя на спринто-
вете с дължина 10 - 15 м (Dufor - 
1991), са систематизирани в таб-
лица 5.

в) Скорост на футболната 
топка

Rodano, Тауanа - (1991 г.) из-
мерват скорост на футболната 
топка от 22,3 до 30 м/сек. До 
същите резултати достигат и 
Trolle; Aagaard; Simonsen; Bangabo; 
Kvansen - (1991 г.), които предста-
вят резултати за скоростта на 
футболната топка при нанасяне 
на удар от 11,3 м Х = 99,6 - 105,9 
км/час. (Размах 85 -115 км/час.) 
т.е. 25 - 30 м/сек.

г) Рискови граници
Levendusky et аll (1988) посоч-

ват, че при стойности на линей-
ни ускорения, по-големи от 80 g, 
се нарушава съзнанието и същият 
ефект се наблюдава при ротации 
с ъглово ускорение, по-големи или 
равни на 550 rad/ceк/ceк. В тази 
насока след експериментални изс-
ледвания  Bиrslem and Lees - (1988) 
установяват, че при скорост на 
топката от 7 м/сек стойности-
те на линейните ускорения при 
контакт на топката с главата са 
средно 60 g, а ъгловите 200 rad/
ceк/ceк. IIри симулиран директен 
сблъсък стойностите на линей-
ното ускорение са 25g (Townend 
- 1988; Armstrong et аll- 1988), но 
те нарастват с намаляване на 
теглото на състезателя.

Обобщението, до което се 
достига, е за ясно формулираща 
се  тенденция на интензификация 
на футболната игра. Тоталният 
футбол съответно поставя и 
изключително високи изисквания 
към атлетизма на професионал-
ните футболисти. Понятието 
се обяснява от Аладжов К. – 2001 
г., като “съотношение (и състо-
яние според нас) на физическите 
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Показатели 

Оценка на 
състоянието

Отн.VO2 
макс(мл/кг/
мин)

Постижение 
при тест 
“30 м летящ 
старт”(сек)

Постижение 
при тест“10 
м летящ 
старт”(сек)

Постижение 
при тест 
“скок на 
височина от 
място с два 
крака” (см)

Отлична > 64 < 3.56 < 1.74   > 58

Много добра 60-64 3.58-3.56 1.78-1.74 55-58

Добра 56-60 4.00-3.58 1.82-1.78 52-55

Задоволителна 56-52 4.00-4.02 1.82-1.86 49-52

Слаба < 52   > 4.02   > 1.86 < 49

Таблица 6. Моделни характеристики 
на двигателни и функционални 
възможности при професионални 
футболисти

качества, което способства за 
проявата на висока игрова ефек-
тивност, игрово умение и рацио-
налност  в действията по всички 
части на терена”.

Същият автор посочва, че 
“футболният атлетизъм стои в 
основата на съвременния универ-
сален  и тотален футбол. Колкото 
и високи да са технико-тактичес-
ките способности на играчите, 
пише Аладжов – футбол от висока 
класа не може да се играе, ако фи-
зическата подготовка, а оттам и 
атлетизмът на отделните игра-
чи и на отбора като цяло са пос-
редствени”.

Очертаването на моделните 
изисквания по отношение състоя-
нието на двигателните качества 
и основните функционални харак-
теристики на професионалния 
футболист несъмнено позволява 
да се формира и онази база от ко-
личествени стойности на показа-
тели, която се явява и профилак-
тична бариера срещу появата на 
спортни травми.

Опит за разработване на таки-
ва моделни изисквания е направен 
чрез обединяване на публикувани 
литературни данни в таблица 6  
и тяхната математическа обра-
ботка чрез метода на Мартин.

Несъмнено налице са и реди-
ца допълнителни фактори, кои-
то влияят върху възможности-
те за възникването на спортни 
травми. Могат да се посочат: 
генотипната предопределеност 
на опорно-двигателния апарат; 
симетрия на играта; възрасто-
ви особености; метеорологични 
въздействия; климатични усло-
вия; надморска височина; часова 
разлика; други въздействия (фак-
тор домакинство, значимост на 
срещата, лични проблеми) Същес-
твено важно в случая се явява как-

то тяхното анализиране, така и 
анализирането на причините за 
изключителната интензификация 
на състезателните натоварвания 
и съответно – изискванията към 
атлетизма на  футболистите.

Не е възможен еднозначен от-
говор, но несъмнено към първос-
тепенните може да причислим 
процеса на комерсиализация. Сис-
тематизираните от Shelton – 
2003 г., данни показват, че инвес-
тициите по отношение правата 
за телевизионно отразяване на 
футболни срещи се променят във 
времето по следния начин:
1980 г. – Правата могат да се ку-

пят – за времетраене един 
ден

1992 г. – Правата могат да се ку-
пят  за 5 години – цена 304 млн. 
британски лири

1996 г. – Правата могат да се ку-
пят  за 4 години – цена 670 млн. 
британски лири

2000 г. – Правата могат да се ку-
пят  за 3 години – цена 2000 
млн. британски лири.
Данните се отнасят за излъч-

ване  по ИК TV (преди 1990) и  Sky 
Sport (след 1990).

Видно е, че динамиката на на-
растване на инвестициите само 
за последните десет години се 
изразява в седемкратно увелича-
ване. Този най-мощен катализа-
тор върху цялостната система 
на футбола като спорт непосред-
ствено рефлектира върху разви-
тието и характеристиките и на 
игровата дейност. 

ИЗВОДИ
� През последните десетиле-

тия обемът и интензивността  
на състезателните натоварвания 
във футболната игра са нараснали  
съществено, като се достига до 
13 000 преминати метри в една 

среща, при 10-12% спринтово бя-
гане.
� Значително са се повишили 

изискванията спрямо скоростно-
силовите качества на професио-
налните футболисти.
� Регистрираните изменения 

на пулсовата честота и концент-
рация на LA в кръвта определят 
игровата дейност като аеробно-
анаеробна по характер, с приори-
тетно субмаксимална интензив-
ност.
� Формираната интензифи-

кация поставя много високи изис-
квания спрямо атлетизма на про-
фесионалните футболисти. Без 
тяхното изпълнение многократ-
но се увеличават и възможнос-
тите за възникване на спортни 
травми.
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През последните години стре-
чинг-упражненията добиха 

широка популярност в спортна-
та практика. Тяхното системно 
приложение е крайно наложител-
но в спортове с типично скорос-
тно–силов характер, каквато е и 
футболната игра.

Наименованието “стречинг” 
произлиза от английската дума 
“stretching”, което в превод оз-
начава огъвкавяване, разтягане. 
Постепенното бавно и продъл-
жително разтягане на мускулите, 
последвано от задържане в край-
ната фаза – 10-12 сек, има специ-
фично положително въздействие 
върху мускулатурата, ставите 
и сухожилията, при което се усе-
ща прилив на топлина и енергия 
в обтегнатия крайник. Последва-
щото отпускане и разхлабване на 
мускулатурата в рамките на 2-3 
сек има за цел да намали напреже-
нието, след което бавно се раз-
тяга другият крайник или друга 
мускулна група. 

Изследванията, проведени в ня-
колко американски университета, 
показали, че липсата на достатъч-
но гъвкавост води до забавяне на 
мускулната сила и хипертрофия  
(аномалии в растежа). Доказано 
е, че системното използване на 
упражнения с разтягащ характер 
имат определено профилакти-
чен и здравновъзстановителен 
ефект. Това води до подобрява-
не еластичността на мускулите, 
гъвкавостта на ставите, здра-
вината на сухожилията, а също 
така влияе положително и върху 
тонуса на човешкото тяло. 

Данните от литературни из-
точници, както и нашият мно-
гогодишен опит при работа с 
висококласни футболисти показ-
ват, че стречинг-упражненията с 
техния универсален характер на 
приложение са крайно необходими 
при тренировки с футболисти. Те 
трябва да се изпълняват целого-
дишно и всекидневно при всички 
възрастови групи. Мястото на 

тези упражнения е предимно в 
началото на тренировката или 
мача, но подходящ комплекс от 
такива упражнения е редно да се 
изпълнява и в края им като допъл-
нителна тренировъчна работа за 
огъвкавяване и еластичност, как-
то и за разтягане на натоварени-
те от тренировката мускули и 
стави. Тези упражнения са много 
ефикасно средство за поддържане 
на мускулния тонус, когато даден 
футболист се подготвя за учас-
тие (включване) в игра на място-
то на друг играч. 

Стречинг-методиката е мно-
го подходяща за приложение при 
възстановяване на контузени 
футболисти с цел пълноценното 
им включване в тренировъчния и 
състезателния процес.  Известно 
е, че в този случай разтягащите 
упражнения нямат натоварващ 
ефект, а лечебно-възстановите-
лен харктер и те трябва да се 
прилагат доста по-внимателно, 
с по-голям контрол от страна на 

Ключови думи: разтягане, гъвкавост, подготовка, футболисти.
Key words: stretching, flexibility, preparation, footballer (football-player)

Стречингът в 
подготовката на 
футболистите

Доц. д-р Кирил Аладжов

Резюме
В статията се разглеждат въпросите за необходимостта от при-
лагането на стречинг-упражнения в подготовката на футболисти-
те. Тези упражнения, с техния универсален характер на приложение, 
са крайно необходими при тренировки с футболисти при всички 
възрастови групи. Мястото на тези упражнения е предимно в на-
чалото на тренировката или мача, но подходящ комплекс от тях е 
редно да се изпълнява и в края им като допълнителна тренировъчна 
работа за огъвкавяване и тонизиране. 
В статията се набляга на възможността от ефикасното използ-
ване на стречинг-упражненята при възстановяване на контузени 
футболисти.

Summary
Stretching  in  the  preparation  of  the  footballers 
This article discusses the need to utilize stretching exercises in the training 
program of football players. The universal applicability of the stretching 
exercises makes them vital in the preparation of footballers of all ages.  
The proper timing of these exercises is mainly at the beginning of the 
training session or the football game. Nevertheless, a suitable set of 
exercises could be performed at the end of the games as a complementary 
training to achieve suppleness and energy excess.
The current article lays emphasis on the possibility of using stretching 
exercises effectively in the rehabilitation of injured football-players. 

Ключови думи: пренапрежение, микротравматизъм, аддукторна тенопатия, пубисна остеоартропатия, париетална коремна патология.
Key words: overload, microtraumatism, adductor tenopathy, pubis ostheoarthropathy, pariethal abdominal pathology.
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специалиста.
При използването на стречинг-

упражненията в тренировъчния 
процес на футболистите е необ-
ходимо да се проведе  в началото 
на тренировката общо разгрява-
не на организма, преди да се из-
пълни комплексът от тези упраж-
нения. Това разгряване е свързано 
с изпълнението на равномерно 
бягане в рамките на 3-4 минути 
в лицева и странична равнина, 
както и подходящ комплекс от 
8-10 упражнения с общо развиващ 
характер за цялото тяло. 

Примерна схема за разгряване 
и мястото на стречинг-упраж-
ненията в нея:

1. Леко, равномерно бягане в 
лицева и странична равнина – 3-4 
минути.

2. Общо-развиващи упражне-
ния за цялото тяло, изпълнени на 
място или в движение.

3. Комплекс от стречинг-уп-
ражнения.

4. Изпълнение на поредица от 
общоизвестните специално-бего-
ви упражнения (СБУ) за пъргавина 
на краката.

5. Динамични упражнения за 
бързина на реакцията и отскокли-
вост.

6. Изпълнение на упражнения с 
футболна топка индивидуално,по 
двойки или групово, при което 
динамиката трябва да нараства 

все повече.
Упражненията с разтягащ 

характер е необходимо да се из-
пълняват не само когато се про-
вежда игрова подготовка, но и 
тогава, когато се работи върху 
развитието на физическите ка-
чества. Това изискване е особено 
важно при тренировки със скорос-
тно-силов и типично силов харак-
тер. Фиг. 1.

Доказано е, че най-добър ефект 
имат стречинг-упражненията 
при следния режим на трениро-
въчно натоварване: изпълнение 
на скоростно-силови упражнения 
в серии, след което в паузата се 
дава комплекс от 3-4 упражнения 
за огъвкавяване на натоварените 
мускулни групи. След като пулсът 
на футболистите се възстанови 
до необходимото ниво, трени-
ровъчната работа продължава 
по-същия начин – серийно изпъл-
нение на упражнения  със скорост-
но-силов или само силов характер, 
последвано от серия разтягащи 
упражнения, и т.н.

При изпълнение на комплекси-
те от разтягащи упражнения е 
необходимо да се спазват следни-
те условия:
� Не задържайте дишането, 

дишайте спокойно, равномерно.
� Разтягайте мускулите бав-

но, докато почуствате леко нап-
режение, не бива да се стига до 

болка.
� Съсредоточете внимание-

то си върху разтегнатия крайник 
или мускулна група, останалата 
част на тялото е отпусната.
� Избягвайте рязкост и ин-

тензивност на усилията, изпъл-
вявайте разтягането бавно и 
постепенно, със задържане в край-
ната фаза 10-12 сек.
� Правилността на изпълне-

ние на упражненията и разхлаб-
ването след тях 2-3 сек са най-
важните фактори и гаранция за 
вашия успех!

С нарастването на гъвкавост-
та се увеличават подвижността 
на ставите, еластичността на 
мускулите и сухожилията, които 
понасят значително натоварва-
не при резки, нестандартни дви-
жения. Редовното прилагане на 
стречинг-комплексите неизбежно 
ще намали риска от така непред-
видените и неприятни контузии. 
Всичко това в общ план ще се 
отрази много положително върху 
спортната форма и успешните 
изяви на всеки един футболист.
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Терапевтичното поведение при 
травматичните увреди на предна-

та кръстна връзка (ПКВ) на колянната 
става продължава да представлява на-
учен интерес и да предизвиква оживени 
дебати. Честотата на травмирането 
на връзката е сравнително висока. Все-
ки 1 на 3000 в САЩ получава руптура на 
ПКВ  и според данни от 2003 г. рекон-
струкцията й е шестата по честота 
оперативна процедура, извършвана 
от американските ортопеди (2,19) . С 
прогреса на познанията за биомехани-
ката на ставата необходимостта от 
анатомичното възстановяване на ПКВ 
вече не подлежи на дискусия.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ПКВ
Защо руптурата на ПКВ води до се-

риозно и трайно разстройство на ме-
ханиката на колянната става? Връзка-
та има две основни функции в ставата 
– проприоцептивна и механична.

Проприоцептивната функция на 
връзката се потвърждава от хисто-
логичните проучвания, които устано-
вяват в тъканта й нервни окончания, 
посредством които тя взема участие 
в проприоцептивната “feedback” на ко-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: предна кръстна връзка, реконструкция, артроскопия, колянна става.
KEY WORDS: LCA, reconstruction, arthroscopy, knee.

Оперативно лечение на 
увредите на предната 
кръстна връзка

РЕЗЮМЕ
Увредите на предната кръстна връзка (ПКВ) водят до сериозно и 
трайно разстройство на механиката на колянната става пора-
ди отпадането на проприоцептивната и механичната й функция. 
Метод на избор за нейното възстановяване е артроскопската ре-
конструкция с използването на автотрансплантант от lig. patellae 
или сухожилията на mm. semitendinosus et gracilis.
За периода февруари 1999 г. – април 2005 г. сме направили 535 
артроскопски реконструкции на ПКВ. Средната възраст на опери-
раните 132 жени и 403 мъже е 26 (15 – 51) години. От тях 219 
(41%) са професионални спортисти, а 31 са национални състезате-
ли. За реконструкция са използвани споменатите два автотранс-
плантанта. На този етап добрите резултати при оперативното 
лечение на увредите на ПКВ зависят от внимателния подбор на 
пациентите, стриктното изпълнение на оперативната техника,  
за предпочитане под артроскопски контрол и оптимизирането на 
рехабилитационната програма.

SUMMARY
Operative  treatment  of  the  ACL
The untreated, complete injuries of the anterior cruciate ligament (ACL) lead 
to serious disturbance of the knee mechanics, because of the lack of the 
ACL proprioceptive and mechanical role. Two types of grafts are used more 
often for an ACL reconstruction: autogenous bone-ligament-bone graft 
involving the central third of the patellar ligament or an autogenous graft 
involving the hamstring tendons. For a 6 year period (February 1999 – April 
2005) 535 patients with ruptured LCA were operated on – 132 females 
and 403 males, mean age 26 years (15 – 51). Of these 219 (41%) were 
professional athlete. Four hundred sixty seven patients were operated on 
using patellar tendon autograft and sixty eight – using hamstring tendons.
Current evidence supports the concept that the results of the ACL 
reconstruction are improving due to the better selection of the patients, 
the new, arthroscopic, operative techniques, and the optimized operative 
protocols.

 Доц. д-р Антони Георгиев

Фиг. 1  
Макроскопска 
анатомия на 

ПКВ.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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Фиг. 2  Артроскопски образ на ПКВ.

лянната става ( 5, 10).
Механичната функция ня ПКВ се изя-

вява в 4 главни посоки. На първо място 
тя противодейства по време на пъл-
ния обем на флексия и екстензия в ко-
ляното на силите, изместващи тибия-
та напред спрямо фемура и в по-малка 
степен на силите, предизвикващи ро-
тация и абдукция на тибията при флек-
сия на ставата(11). Втора механична 
особеност на ПКВ е, че нормалното й 
ежедневно натоварване е в рамките 
на около 20% от максималната издръж-
ливост, която е от порядъка на 2500 N. 
Натоварвания, които надхвърлят мак-
сималния й капацитет, се получават 
при сравнително необикновени комби-
нации от действащи сили и с участи-
ето на мускулите на крайника (4, 16). 
Третата особеност на ПКВ е, че макси-
малното й ежедневно натоварване се 
получава по време на пълно екстензира-
не на колянната става от 40о флексия 
под въздействието на m. quadriceps, 
както и при хиперекстензия, при екс-
цесивна вътрешна ротация на тиби-
ята или при ексцесивен варус/валгус в 
комбинация със съответно увредена 
колатерална връзка (4). И четвъртата 
механична особеност на ПКВ е, че тя 
има поведението на високоеластична 
структура, което й дава възможност 
да поглъща енергия, да променя дължи-
ната си и да преразпределя натоварва-
нията в зависимост от вида и големи-
ната им (15). Тази особеност трябва да 
се има предвид при избора на матери-
ал за реконструкция на връзката. Той 
трябва да бъде не само много здрав, но 
и със сходни високоеластични свойства. 
В противен случай трансплантантът 
няма да е способен да противостои на 
силите на  елонгация. Това може да бъде 
потенциален механизъм, предизвикващ 
неуспех на реконструкцията на ПКВ, 
която въпреки че не е скъсана поради 
разтягането си води до рецидив на 
нестабилността.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПКВ
Анатомичните особености на кръ-

воснабдяването на вътреставно и ед-
новременно с това екстрасиновиално 

разположената ПКВ (фиг.1,2) предоп-
ределят съдбата й при травматичен 
инцидент. Тя не може да  възстанови 
целостта си независимо от това дали 
крайникът е имобилизиран, или не. Ето 
защо при тотална руптура на връз-
ката се проявяват симптомите на 
ротаторната колянна нестабилност 
(“pivot-shift”, “giving way”), водещи до 
следващи капсулолигаментарни  увре-
ди, лезии на на менисците и хрущяла и 
развитието на артроза (18). Проявите 
на колянна нестабилност и съпътства-
щите увреди налагат да се реконстру-
ира ПКВ оперативно. 

Оперативното третиране на руп-
турите на ПКВ изисква вземането на 
правилно решение относно подбора 
на пациентите, показани за реконст-
рукция, избора на оперативна техника 
– шев на връзката - открита или ар-
троскопска реконструкция, избор на 
материал за трансплантанта, избор 
на фиксация и постоперативната ре-
хабилитация.

ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ, 
ПОКАЗАНИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ПКВ
Правилният подбор на пациенти-

те, показани за реконструкция на ПКВ, 
е от изключително значение за успеха 
на оперативната процедура. Няма 
съмнение, че много от хората с увре-
дени връзки са без оплаквания и тези 
увреди остават недиагностицирани. 
От друга страна, при голяма част от 
пострадалите, особено млади, занима-
ващи се със спорт хора руптурата на 
ПКВ създава сериозни проблеми в ежед-
невния живот. Въпреки че досега няма 
проучвания с достатъчно дълъг период 
на проследяване, които да доказват, 
че реконструкцията на ПКВ директно 
ограничава артрозните промени в ко-
лянната става (8), сигурно е, че стаби-
лизацията на ставата намалява риска 
от нови капсулолигаментарни увреди 
и най-вече от менискални лезии, които 
форсират дегенеративните изменения 
на хрущяла (17). Така представени, кри-
териите за подбор на пациентите, 
показани за реконструкция на ПКВ, са 
доста противоречиви. Затова подхо-
дът към всеки от тях трябва да бъде 
строго индивидуален, като решението 
за операция се взима след внимателна 
преценка на всички “за” и “против” и 
непременно с активното участие на 
пациента.

ИЗБОР НА ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Преди операцията хирургът тряб-

ва да реши каква техника ще използва 
– шев на разкъсаната връзка с или без 
подсилване или отстраняване на връз-
ковите фрагменти и заместване с 

друга структура (биологична или син-
тетична ).

Въпреки че ранните резултати 
след шев на прясно скъсаната ПКВ са 
окуражаващи, по-продължителното 
проследяване показва, че 40% - 50% 
от зашитите връзки стават функци-
онално негодни в рамките на 5 годи-
ни . Малко по-добри са резултатите, 
когато зашитата връзка е подсилена, 
особено с биологичен трансплантант, 
но няма проучване, което да доказва, 
че резултатите при използването на 
тази комбинация са по-добри, отколко-
то при използването само на трансп-
лантанта (12,14). 

Поради високия процент на рециди-
ви на нестабилността гореспоменати-
те оперативни техники днес нямат 
широко приложение. Предпочитани 
са реконструкциите на ПКВ с авто- 
или алотрансплантанти, извършвани 
с миниартротомия или артроскопс-
ки. Използването на артроскопската 
едно- или двуинцизионна техника нама-
лява оперативната травма в предния 
отдел на колянната става, подпомага 
точното позициониране на тунелите 
в тибията и фемура и намалява ранни-
те следоперативни симптоми като 
болка, затруднени движения в ставата 
и затруднена мускулна функция (3,7).

ИЗБОР НА ТРАНСПЛАНТАНТ
Изборът на трансплатат е един 

от най-спорните моменти при рекон-
струкцията на ПКВ. Резултатите от 
използването на синтетични неолига-
менти за заместване на връзката при 
изолираните й разкъсвания са обезку-
ражаващи. Те дават много по-често 
усложнения (6,12). Може би синтетич-
ните трансплантанти са по-подхо-
дящи при третиране на комплексни 
нестабилности и при случаи, в които 
хирургът няма друг избор на тъкан за 
трансплантант.

Използването на алотрансплантан-
ти също не е широко застъпено. Въпре-
ки че при тях се избягват проблемите, 
възникващи с донорните места, тряб-
ва да се имат предвид промените, ко-
ито настъпват в тъканта по време 
на стерилизацията и вероятността 
все пак да се предаде някаква инфекция. 
Съвременното схващане е, че алот-
рансплантантите са реална алтерна-
тива на автотрансплантантите за 
реконструкция на ПКВ, при условие че  
не са преносители на вирусни инфек-
ции, третирани са предоперативно 
по подходящ начин (замразени или сухо-
замразени) и са стерилизирани, без да 
се увреждат механичните им качества 
и без да съдържат токсични агенти 
(14).

Най-популярните автотрансплан-
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Фиг. 3 А/ Автотрансплантант от Lig. Patellae.
 Б/ Автотрансплантант от MM. SemiT/Gracilis.

А

Б

танти, използвани днес за реконст-
рукция на ПКВ, са трансплантантът, 
оформен от средната трета на lig. 
patellae, с костни блокчета от пате-
лата и tub. tibiae (ВРТВ), определян 
доскоро като “златен стандарт” при 
заместване на връзката и четирисно-
повия трансплантант, оформен от 
сдвоените и прегънати сухожилия на 
mm. semitendinosus et gracilis (ST/G) (фиг. 
3 А,Б).  Реконструкцията с ВРТВ допре-
ди няколко години беше метод на избор 
поради сигурността на фиксацията и 
възможността за ранна и агресивна 
рехабилитация. Усложненията обаче, 
възникващи в областта на донорното 
място (синдром на предна колянна бол-
ка, тендинити, бавното възстановява-
не на силата на m. quadriceps ), както 
и усъвършенстването на методите на 
фиксация на ST/G, особено във фемурал-
ната инсерция, в последно време прави 
тази техника все по-често употре-
бявана, тъй като трансплантантът 
притежава необходимите механични 
качества и болезнеността и усложне-
нията от страна на донорното място 
са минимални (1,9).

ИЗБОР НА ФИКСАЦИЯ
Видът на фиксацията на реконст-

руираната ПКВ е от не по-малко зна-
чение от избора на трансплантант. 
Докато различните модификации на 
интерферентния винт на Kurosaka в 
метален или резорбируем вариант ос-
тава най-често прилаганият фиксацио-
нен метод при ВРТВ техниките, то за 
фиксация на ST/G има създадени повече 
системи. Най-добри от тях са тези, ко-
ито фиксират трансплантанта вът-
ре в костния тунел така, че точката 
на фиксация да бъде близо до ставните 
повърхности. По този начин се пре-
дотвратява т. нар. “bungee” ефект, 
изразявящ се в разтягане на  ST/G тран-
сплантанта, поради отдалечеността 
на точките на фиксация и се постига 
по-голяма стабилност на ставата. Сис-
теми, позволяващи такава фиксация, 
са RIGIDfix, EndoButton, TransFix, Bio-ин-
терферентни винтове .

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Важността на рехабилитационно-

то лечение за крайния успех на опера-
тивната реконструкция на ПКВ не под-
лежи на дискусия. Независимо, че много 
от специфичните аспекти в рехаби-
литационните протоколи остават 
спорни, общоприета е концепцията, че 
ранната и интензивната рехабилита-
ция помагат да се предпази ставата 
от развитието на ограничаваща дви-
женията ранна артрофиброза и спома-
га за бързото възстановяване на обема 
на движения в ставата и на силата на 

мускулатурата (20,22,23). Други основ-
ни принципи на рехабилитационните 
програми са максимално ранно, още в 
деня на операцията, възстановяване 
на пълната екстензия и задължително 
трениране на проприорецепцията с 
цел възстановяване на “feed back”-a на 
колянната става.

ПРЕДПОЧИТАН ОТ АВТОРА 
ОПЕРАТИВЕН ПОДХОД ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПКВ
За периода февруари 1999–април 

2005 г. сме направили 535 артроскопс-
ки реконструкции на ПКВ на колянната 
става. Средната възраст на оперира-
ните 132 жени и 403 мъже е 26 (15 – 51) 
години. От тях 219 (41%) са професио-
нални спортисти, а 31 са национални 
състезатели. Срокът на проследяване 
е 38 (1–74) месеца.

Подборът на пациентите е правен 
след диагностициране на руптурата 
на връзката, обикновено по време на 
клиничния преглед и евентуално вери-
фициране на увредата и съпътстващи-
те я капсулолигаментарни и менискал-
ни лезии с помощта на MRI. Решението 
за операцията е вземано с активното 
участие на пациента, след като са му 
разяснени същността на интервенци-
ята, “за” и “против” извършването й, 
времето и рехабилитационните про-
цедури, необходими за пълното му възс-
тановяване, както и процентът на ус-
певаемост. Обикновено оперираните 
са професионални спортисти или хора, 
които държат да могат да спортуват 
без ограничения на натоварванията.

Изборът на време за извършване на 
оперативната интервенция е от изк-
лючителна важност за нейния успех. В 
случаите, когато няма менискална увре-

да, изискваща незабавна операция, като 
например лезия тип “дръжка на ведро” 
или пациентът не е професионален 
спортист, при когото се търси макси-
мално бързо възстановяване, ние пред-
почитаме реконструкцията да бъде 
направена 6 до 8 седмици след травма-
та. През това време се провежда кон-
сервативно лечение (медикаментно, 
електро- и ЛФК), целящо възстановя-
ване на обема на движения в ставата, 
преодоляване на посттравматичния 
синовит и подобряване на състояни-
ето на мускулатурата, както и възс-
тановяването на налични периферни, 
капсулолигаментарни лезии. По този 
начин се облекчава следоперативното 
рехабилитационно лечение и намалява 
рискът от развитие на артрофиброза 
и трудно преодолимо ограничение на 
движенията в колянната става.

Всичките 535 реконструкции са 
извършени под артроскопски конт-
рол. От тях при 467 е използван ВРТВ 
автотрансплантант и при 68 е използ-
ван ST/G автотрансплантант.

При реконструкциите с ВРТВ в 461 
от случаите е приложена двуинцизи-
онна, артроскопска, оперативна тех-
ника с фиксация на трансплантанта с 
интерферентни или АО винтове в ти-
биалния тунел и винтове или “press fit” 
във фемуралния тунел.

При реконструкциите със ST/G в 25 
от случаите е използвана двуинцизион-
на техника, при 22 – Endo Button  и при 
21-фиксационната система RIGIDfix.

Бихме искали специално да се спрем 
на този вид фиксационна система. 
RIGIDfix е разработка на фирмата 
Mitek. Тя дава възможност за фикса-
ция във фемуралния тунел по схемата 
“cross pin”- с два успоредни, резорбиру-
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BIO-INTRAFIX™ BIOCRYL (TCP/PLA) Tibial Soft Tissue Fastener
BIO-INTRAFIX is intended for use in soft tissue tibial fixation during ACL reconstruction. 
To create it, DePuy Mitek combined bioabsorbable BIOCRYL material (osteoconductive TCP*
and absorbable PLA) with the proven INTRAFIX™ System used by surgeons globally since
1999. This deice provides maximum strength (1067N of pull-out strength*) 
and stiffness with 360º of tissue-to-bone contact — making BIO-INTRAFIX the strongest 
tibial fixation device on the market.* BIO-INTRAFIX provides optimal graft compression 
for circumferential tibial fixation.

Its ground-breaking design and composition
have a number of other valuable benefits: 30%
Tricalcium Phosphate (TCP) provides the
osteoconductive bioceramic material necessary
to promote bone growth. The patented screw
and sheath design ensures circumferential,
intra-tunnel graft-to-bone contact, enhancing
graft consolidation and strength. 

RAPIDLOC™ Meniscal Repair System
The RAPIDLOC System from DePuy Mitek 
provides flexible fixation for simple, 
reproducible repair of meniscal tears. Its
design enables controlled compression, flexible 
fixation and ease of use — all of which may
enhance procedural results. RAPIDLOC’s PDS
and PLA components make it a fully resorbable
system, while it’s available with both
PANACRYL™ long-term braided, absorbable
suture and ETHIBOND™ non-absorbable suture.

RAPIDLOC’s innovative design features benefit
both surgeon and patient. As a second-generation
"all-inside" system, it offers
several advantages over
current systems, includ-
ing “inside-out" suture
repair techniques and
current "all-inside" rigid
implants. This System is
quick, simple, repro-
ducible and reliable.

MILAGRO™ Interference Screw
MILAGRO is the first implant comprised of
DePuy Mitek's unique proprietary composite
material, Biocryl Rapide, which is made up of
osteoconductive TriCalcium Phosphate (TCP)
and a faster-resorbing polymer (PLGA). Using
Micro-Particle Dispersion (MPD) Technology,
DePuy Mitek created a homogeneous blend of
30% TCP and 70% PLGA throughout the implant,
optimizing strength. In animal studies, Biocryl
Rapide has demonstrated accelerated material
absorption and bone replacement as compared
to a pure PLA material*. MILAGRO is available
in an extensive range of sizes (including
35mm), ensuring a
screw for all graft
types in primary or
revision procedures.

RIGIDFIX™ ACL
Cross Pin System
Celebrating more than
five years of clinical
excellence, the RIGIDFIX ACL Cross Pin
System is for use with either soft tissue or
bone-tendon-bone ACL procedures. This System
is intended for use as femoral or tibial fixation
of autograft or allograft materials. Like all of
DePuy Mitek’s innovative surgical devices,
RIGIDFIX is designed to enhance procedures.

RIGIDFIX is comprised of bioabsorbable PLA,
giving orthopaedic surgeons an absorbable 

IT’S ABOUT RESULTS

™

Procedural Solutions in ACL Reconstruction
ADVERTISEMENT

means of graft fixation at the graft-tunnel interface. RIGIDFIX also delivers 360º of bone-to-graft
contact in both bone-tendon-bone and soft tissue procedures, while its instruments virtually 
eliminate intra-operative measuring during the ACL reconstruction process.

COR™ Cartilage Repair System
Developed by DePuy Mitek for use in ACL cartilage repair, the COR System
surgically treats full-thickness femoral articular cartilage lesions via 
autograft transplantation. COR's tubular cutting instruments optimize intact
osteochondral graft harvesting from non-weight-bearing donor sites; the
plugs are then press-fit into a precisely drilled socket within the defect site.

The System has several advantageous design features: its reproducible
three-step technique is simple to use in both arthroscopic or open procedures. Its patented cutting tooth
ensures consistent graft harvesting, while its clear guide offers graft visualization during repairs. COR is
currently available in 4,6 or 8mm diameter cutters for OCD use. Surgeons have a choice of variable 
(up tp 25mm) or finite (8mm length graphs).

RIGIDFIXRIGIDFIX
ACL Cross Pin System

• Bioabsorbable 
(PLA) fixation at the 
graft-tunnel interface

• Delivers 360˚ of 
bone-to-graft contact

• Instruments virtually eliminate  
intra-operative measuring

DePuy Mitek offers comprehensive technology for knee reconstruction procedures
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For more information, call your DePuy Mitek representative at 1-800-382-4682 or visit 
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• Bioabsorbable

• Comprised of 
osteoconductive TCP* 
(Tricalcium Phosphate)

• 1067N pull-out strength*

• Intra-tunnel graft compression

• 360° of tissue-to-bone contact

Each tendon sits on its own separate
sheath channel. This ensures concentric
placement of the screw, while maximizing
tendon-to-bone contact as the tapered
screw expands and compresses the sheath.

BIO-INTRAFIXBIO-INTRAFIX
™™

BIOCRYL (TCP/PLA)
Tibial Soft Tissue Fastener

a leading developer and manufacturer of arthroscopic surgical products, DePuy
Mitek offers a comprehensive array of pioneering procedural solutions for ACL
reconstruction. Providing the latest in innovations and techniques, DePuy Mitek’s

unique port-folio of materials, devices and instruments are expertly engineered to facilitate 
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Фиг. 4  Артроскопски реконструирана ПКВ със ST/G и фиксация с RIGIDfix.

еми, минаващи през трансплантанта 
пирона. Натоварването, което може 
да издържи конструкцията, е от по-
рядъка на 868 N. От декември 2004 до 
април 2005 г. ние сме направили 6 ре-
конструкции с ВРТВ и 21 реконструкции 
със ST/G, като фемуралната фиксация 
е извършена с RIGIDfix, а тибиалната 
с резорбируем, интерферентен винт. 
Нашите начални впечатления са, че ин-
струментариумът дава възможност 
за много прецизно и сигурно позициони-
ране и фиксиране на трансплантанта, 
което намалява турникетното време 
(~45 мин.) и ограничава оперативната 
травма.

Повлияни от собствените си наб-

людения и от по-новите публикациии 
и съобщения на конгреси, през послед-
ната година ние увеличихме броя на 
реконструкциите със ST/G (Фиг. 4) за 
сметка на тези с ВРТВ. Докато за пери-
ода февруари 1999-февруари 2004 съот-
ношението е 1:10 (32:325), то за пери-
ода март 2004-април 2005 е 1:2 (36:72). 
Нашите впечатления са, че пациенти-
те, оперирани със ST/G, прекарват по-
леко ранния следоперативен период и 
срещат по-малко затруднения по вре-
ме на рехабилитационното лечение.

По отношение на рехабилитаци-
онното поведение ние се придържаме 
към гореспоменатите принципи, като 
не сме привърженици на много агре-

сивните рехабилитационни програми. 
Впечатленията ни са, че понякога фор-
сирането на раздвижването има нега-
тивен ефект. Като се има предвид, че 
спортните натоварвания не могат да 
започнат преди края на 6-ия месец има 
достатъчно време за пълноценно, но 
по-плавно възстановяване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Базирайки се на резултатите от 

оперативното лечение на руптурите 
на ПКВ на колянната става, е трудно 
да се посочи кой метод на реконструк-
ция е най-добър. Дори да е много подхо-
дящ даден автотрансплантант, той 
никога няма анатомично, физиологично 
и биомеханично напълно да наподоби 
оригиналната ПКВ. Това най-вече се 
отнася за нейната проприоцептивна 
функция. Ето защо според нас на този 
етап подобряване на резултатите 
при реконструкцията на ПКВ може да 
се постигне, ако се работи в следните 
направления. Най-напред, като се пра-
ви внимателен подбор на пациенти-
те, показани за такъв тип хирургична 
интервенция. Следва стриктното 
изпълнение на оперативната техни-
ка, която е за предпочитане да се из-
вършва под артроскопски контрол. И 
на трето, но не по важност място, 
е задължителното оптимизиране на 
рехабилитационния протокол, който 
трябва да бъде съобразен с индивидуал-
ните особености, цели и очаквания на 
пациента.
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Д-р Георги Дамянов

Резюме
Пубо-аддукторният синдром е едно от най-честите страдания при 
спортистите. Наличието на множество патологични процеси в 
ингвиналната област води до появата на диагностични и терапев-
тични трудности.  Пациентът често търси помощ от различни 
специалисти, което забавя поставянето на точна диагноза, про-
веждането на адекватна терапия и в крайна сметка връщането 
към активна спортна дейност.

Summary
Pubo – adductor   syndrome
The pubo-adductor syndrome is one of the most common sports injuries.
The variety of pathologic conditions in this region leads to many diagnostic 
and therapeuthic difficulties.The patient is often consulted by different 
medical specialists . This is one of the reasons for late diagnosis and 
slowing down the treatment and return to active training.

В ингвиналната област се намират 
множество важни анатомични 

структури. При спортисти те са под-
ложени на въздействия с висока честота 
и интензитет, което ги  прави  особе-
но податливи на увреди. Пубо-аддук-
торният синдром (Футболна болест, 
La pubalgie, ARS complex) е страдание  
на слабинната област и на мускулите 
и сухожилията около нея. Дължи се на 
пренапрежението и хроничния микрот-
равматизъм в областта на коремните 
мускули и аддукторите при спортисти. 

Футболната болест е една от най-
често срещаните мекотъканни увреди 
при спортисти, която води до про-
дължителна спортна неработоспособ-
ност. Между 2 – 4 % от всички спортни 
травми са  локализирани в ингвиналната 
област. Съчетанието на множество па-
тологични  процеси в тази област е при-
чина за диагностични и терапевтични 
трудности. Много често спортистът 
се консултира с различни  специалисти,  
получава различни диагнози и методи за 
лечение. Пубо-аддукторният синдром 
покрива следните заболявания:

- аддукторна тенопатия, 
- пубисна остеоартропатия,   
- париетална коремна патология.
В голяма част от случаите този 

синдром е резултат от комбинираната 
проява на посочените нозологични еди-
ници.  Съществуват множество други 
патологични състояния, даващи подоб-
ни оплаквания. Основната разлика между 
тях и пубо-аддукторния синдром се из-
разява в етиопатогенезата на процеса, 
а именно пренапрежението и хроничния 

микротравматизъм, засягащ аддуктори-
те и коремните мускули при спортисти. 
Сн. 2 и 3 І.

 
АДДУКТОРНА ТЕНОПАТИЯ
Аддукторната група се състои от m. 

adductor longus,  m. adductor magnus,  m. 
adductor brevis, m. pactineus и m. gracilis. 
Най-повърхностно разположен и лесен за 
палпация е m. adductor longus. Той, заедно 
с m. gracilis, се уврежда най-често. Инте-
ресна анатомична особеност е, че m. 
adductor longus има влакна, произхожда-
щи двустранно от рами осис пубис и над 
и под симфизата. Това може да бъде едно 
възможно обяснение за мигриращите и 
понякога двустранни симптоми при ув-
реда на m. adductor longus.   

  Аддукторните мускули най-често 
се увреждат при спортове с наличие 
на усукване, завъртане и удар. По-рядко 
при спринтови дисциплини, като уско-
рението е основен фактор на увредата. 
Често се наблюдава повишен мускулен 
тонус на аддукторите, който може да 
стане причина за разтежение и дори за 
скъсване.  При спортисти аддукторите 
стават хипертрофични и хипертонич-
ни, сухожилията не се променят в съща-
та степен и напрежението върху тях и 
инсерциите нараства многократно. Кли-
ничната изява на пренапрежението и 
хроничния микротравматизъм, засягащ 
сухожилията, респ. инсерциите, е поява-
та на болевия синдром.  Локализация на 
увредата:

� в областта на сухожилната инсер-
ция – инсерционит;

� в областта на сухожилието –  тен-

динит;
� в областта на свързването сухо-

жилие-мускул – мускулотендинозно раз-
късване. 

   Пациентът с разтежение или раз-
късване обикновено си спомня точно оп-
ределен момент на травмата, свързан 
със спринт или рязко завъртане. Усеща се 
болка в залавното място на аддуктора 
или 2 – 3 см по-надолу. Способността за 
спортуване е нарушена, може да се на-
руши и походката. Често травмата е 
предшествана от ингвинална или корем-
на болка седмици преди това. Поради 
възможен рефлексен механизъм корем-
ната болка може да доведе до спазъм в 
аддукторната група и последващо скъс-
ване.  Голямо значение за поставянето на 
точна диагноза има екзактното клинич-
но изследване:  

� Тест за мускулна сила срещу съпро-
тивление. Трябва да се изследва в три 
позиции – при 0°, 45° и 90° флексия в ко-
лянната става, тъй като при остри 
скъсвания е възможно при някоя от пози-
циите да не се усеща болка.

� Палпация – определя се мястото 
на най-силната болка. Палпира се двуст-
ранно. Палпира се целият мускул, за да се 
търси реактивен спазъм.  

� Внимателен преглед на съседните 
стави, лумбалния отдел на гръбначния 
стълб.

Световен стандарт при диагности-
ката на това страдание е използването 
на MRI. Висока диагностична стойност 
има и ултразвуковото изследване.

Лечението е комплексно. Първона-
чално то включва селективна почивка, 

Пубо-аддукторен синдром

Ключови думи: пренапрежение, микротравматизъм, аддукторна тенопатия, пубисна остеоартропатия, париетална коремна патология.
Key words: overload, microtraumatism, adductor tenopathy, pubis ostheoarthropathy, pariethal abdominal pathology.
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особено при остра болка. В случай че 
не възбуждат обичайната болка, могат 
да се практикуват без натоварване 
плуване, каране на колело, фитнес. Ме-
дикаментозната терапия се състои в 
прилагането на НСПВС, миорелаксанти. 
При персистиране на болковия синдром 
се прилагат локални апликации с кор-
тикостероиди. Според литературата 
консервативното лечение води до ус-
пех в 80% от случаите. Връщането към 
състезателна дейност става след около 
8-10седмици. Не са изключени рецидиви. 
При неуспех на консервативната тера-
пия в срок от 3-6 месеца или рецидив на 
оплакванията се пристъпва към хирур-
гична намеса.

ОСТЕИТИС ПУБИС
Това възпалително заболяване на 

костта е резултат от механичното на-
товарване при травма, ексцесивни усук-
вания и завъртания или повтарящи се 
странични натоварвания при спортове 
като футбол, хокей и др. Среща се често 
при спортуващи бременни жени и след 
раждане поради нестабилност на симфи-
зата. Болката рядко започва от симфи-
зата, най-често произхожда от перине-
ума, ингвиналната област или бедрото. 
При прегледа се установява болезненост 
върху симфизата, при пасивна абдукция 
или активна аддукция срещу съпротив-
ление. Рентгенографските промени са 

видими след 2 – 3 седмици.  Сцинтигра-
фията е метод, особено ефективен за 
ранна диагноза.

Лечението обикновено включва от-
носителен покой, лед и НСПВС, последва-
но от упражнения за стречинг на аддук-
торите. Ако оплакванията продължат, 
се прилагат локално кортикостероиди. 
По време на почивката пациентите 
могат да се занимават с фитнес. Връ-
щането към спорт става след 8 – 12 с., 
въпреки че това състояние е хронично и 
може да рецидивира. 

ПАРИЕТАЛНА 
КОРЕМНА ПАТОЛОГИЯ 

Разтежение на m. rectus abdominis 

– среща се най-често при вдигане на 
тежести. Болката е локализирана в  за-
лавното място на мускула и се усилва 
при повдигане на краката или трупа от 
легнало положение. Понякога трудно се 
прави диференциална диагноза с интра-
абдоминален процес. Основната разлика 
е, че оплакванията  изчезват при покой. 
Лечението е като при тенопатията на 
аддукторите.

СПОРТНА ХЕРНИЯ 
Среща се при атлети, практикува-

щи спортове с резки движения. Най-чес-
то се среща при футболисти, хокеисти, 
баскетболисти и при спортове, при 
които има рязка абдукция. Тази увреда 
трудно се идентифицира при физикал-
но и образно изследване. Различава се от 
ингвиналната херния по това, че няма 
клинична херния.  Специфичната увреда 
е разкъсване във fascia transversalis в зад-
ната стена на ингвиналния канал. Като 
една от вероятните причини за това се 
изтъква вродената слабост на съедини-
телната тъкан.

Обикновено страданието е с посте-
пенно начало, но може да бъде свързано с 
определена травма, последвана от хро-
ничен болков синдром. Болката може да 
ирадиира към тестиса или горната част 
на бедрото. Усилва се при резки движе-
ния – спортуване, секс, кихане и т.н.

С напредване на процеса дори обик-
новени, ежедневни дейности  могат да 
предизвикат клинична изява. 

Трябва да се отбележи, че тази увре-
да е абсолютно резистентна на консер-
вативно лечение.

Оптималното лечение е отворена 
херниопластика, базирайки се на идеята 
на Нешович.

Подвид на спортната херния е така 
нар. “Синдром на хокеиста”. Представя 
се с атипична долна абдоминална бол-
ка. При него се включва разкъсване на 
апоневрозата на  m. obliquus externus 
abdominis, асоциирана с притискане на 
илиоингвиналния нерв. Проявява се с мус-
кулна болка, която започва постепенно и 
се усилва при ипсилатерална екстензия 
в тазобедрената става. Предполага се, 
че за това увреждане допринасят вроде-

ната слабост на коремната стена, мус-
кулно-скелетна преумора и неподходяща 
екипировка. При преглед не се устано-
вяват признаци на херния, но има болез-
неност на външния ингвинален пръстен 
при палпация. Хирургичната експлорация 
е единственият метод за доказване 
на диагнозата. Хирургичното  лечение 
включва възстановяване на нормалната 
анатомия.  

Пубо-аддукторният синдром е пато-
логия с висок риск от нова поява. Когато 
спортистът вярва, че е напълно излеку-
ван, оплакванията могат да се появяват 
отново седмици или месеци след лечени-
ето. Ето защо огромно значение имат 
някои профилактични мерки:

� загряване преди тренировка и със-
тезание;

� стречинг преди и след спортното 
упражнение;

� прогресия в тренировките и със-
тезанията, особено при младите хора;

� упражнения за поддържане на крем-
ната мускулатура;

� избор на терен: твърдата почва  
би могла да бъде причина за началото на 
смущенията;

� избор на подходящи пособия – обув-
ки, топки и др.

В заключение можем да кажем, че 
футболната болест е едно често сре-
щано страдание, за което е необходима 
ранна диагностика, позволяваща про-
веждането на адаптирано и ефикасно 
лечение. В някои случаи се налага хирур-
гично лечение, но винаги при наличие-
то на точни индикации. Различините 
програми за превенция трябва да бъдат 
прилагани стриктно и по този начин 
рискът от появата на тази патология 
на пренапрежението ще бъде сведен до 
минимум.
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Спортният масаж е неделима 
част от тренировъчния про-

цес. Той оказва благоприятно вли-
яние на работоспособността и 
на възстановителните процеси. 
Използва се и като лечебно средс-
тво  при различни спортни трав-
ми, най-често в съчетание с други 
физикални процедури. Действайки 
чрез кожата на рецепторните сис-
теми, масажът тонизира цент-
ралната нервна система, намалява 
възбудимостта на периферните 
нерви, усилва лимфо- и кръвообръ-
щението, благодарение на което 
се подобрява храненето на мускул-
ните тъкани и по-бързо се повиша-
ва обмяната на веществата, на-

маляват мастните натрупвания. 
Кожата става по-еластична, бол-
ката в мускулите, ако има такава, 
изчезва, а излишната мастна маса 
намалява.

В зависимост от целта на маса-
жа се използват различни прийоми, 
с които се постига желаната цел 
от въздействието му върху орга-
низма. Използват се различни видо-
ве масаж, които по правило, ако са 
дозирани добре, допринасят полза 
за организма във всички части на 
деня и във всички фази на подго-
товката на спортиста. Например 
в допълнение към утринните хиги-
енни процедури се препоръчва хи-
гиенен масаж, преди тренировка-

та се прави предварителен масаж, 
а след нея – възстановителен. По 
време на състезания се правят два 
вида масаж: предварителен, който 
се прави преди старта, и възста-
новителен (между два старта или 
полувремена на мача) с цел възбуж-
дане на нервно-мускулния апарат и 
бързо възстановяване на мускулни-
те сили. 

У нас в спортната практика се 
прилагат едновременно класичес-
кият ръчен масаж, в съчетание с 
рефлекторния масаж. Последният 
е с висока ефективност, чрез него 
се пестят и силите на масажиста, 
тъй като изпълнението му изиск-
ва по-малко физическо напрежение. 

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

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

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

Проф. д-р Иван Топузов, д.п.н.

Мaсажът в 
спортната практика
( I част - общи принципи )
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От апаратните масажи особено 
популярни са вибромасажът, ваку-
уммасажът, колановият масаж и 
др. При необходимост класически-
ят, точковият или апаратният 
масаж могат да се съчетаят с дру-
ги кинезитерапевтични и физикал-
ни процедури като криотерапия, 
постизометрична релаксация, ул-
тразвук, нискоинтензивно лазерно 
облъчване и др. 

В зависимост от вида спорт, 
периода на подготовката и конк-
ретните цели при спортистите 
се прилага преди всичко класически 
масаж с различна интензивност. 
При лечение на травми и заболява-
ния, особено в острия или в ранния 
стадий се предпочита лек, щадящ 
масаж, а в други случаи за предпочи-
тане е интензивният масаж. Прин-
ципите, прийомите, правилата и 
методите за провеждане на кла-
сически масаж при спортистите 
са добре изяснени, а положителни-
те ефекти категорично доказани 
през изминалите десетилетия (А. 
Бюрюков, 1978). Основните похва-
ти (поглаждането, разтриването, 
омачкването, ударните и вибраци-
ите) са наистина общоприети и са 
станали класически. Всеки от тях 
има своето въздействие. Още  на-
чалното повърхностно и дълбоко 
поглаждане води до ответни реак-
ции от страна на нервната, съдо-
вата и имунната система.  При из-
пълнение на разтриването става 
разтягане и размесване на кожата с 
близколежащите миофасциални об-
разувания, отстраняват се рефлек-
торните изменения в подкожната 
съединителна тъкан, подобрява се 
кръвообръщението в съответния 
дерматом, активизират се нерв-
ните процеси (Д. Костадинов и съ-
авт., 1985). Основната цел на раз-
триването е въздействието върху 
съединителната тъкан. Ритмични-
ят механичен натиск води до по-
бързото “разтопяване” на съедини-
телно-тъканните ръбци, особено в 
тъканите, които нямат механич-
ни функции /например подкожната 
мрежа/. В близост до кожните рани 
и травмите става усилване проли-
ферацията на фиброобластите, 
биосинтезата и фибрилогенезата 
на колагена, получава се оптимал-
ното ориентиране в разположени-
ето на клетъчните и влакнестите 
съединително-тъканни елементи. 

Доказано е и намаляване на неут-
рофилната и фибриновата инфил-
тррация и подобряване нивото 
на киселите глюкозаминогликани в 
истинската кожа – дермата. Из-
вестно е, че оптималната функ-
ция на вътрешните органи зависи 
не само от добрата им регулация 
от страна на нервната система, 
но и от микроциркулацията в тях. 
Масажното въздействие върху съ-
ответстващия миомер /мускулно 
снопче, инервирано от едно нерв-
но окончание/ рефлекторно води 
до нормализация на микроцирку-
лацията в съответстващия вът-
решен орган. Омачкването усилва 
хиперемията в подлежащите мус-
кули. Получаващата се функцио-
нална вазодилатация е зависима 
от характера на мускулното на-
товарване. Притискането на ар-
териалните съдове през време на 
съкращаването понижава тонуса 
на артериолите в скелетните мус-
кули, което се последва от обилно 
нахлуване на кръв към тях. Изпомп-
ването (изпразването) на вените 
при съкращението, последвано от 
обилно напълване, също увеличава 
кръвотока в съответстващата 
зона. При самото съкращение на 
мускула, поради притискането, 
кръвотокът към съдовете се пре-
късва, поради което във време на 
натоварването кръвотокът се 
поддържа на ниско ниво. Затова 
пък веднага след натоварването се 
получава разширение на съдовете 
и обилно кръвооросяване, което е 
значително по-дълго като време, 
отколкото при свободен кръво-
ток. Постепенното увеличаване на 
продължителността на притиска-
нето до 1 минута води до послед-
ващо увеличаване на максималния 
кръвоток (Mc Crory, P., 2002).

Вибрирането чрез колебателни 
движения с различна скорост, чес-
тота и амплитуда е един от ос-
новните прийоми на класическия 
масаж. То води до променящо се 
налягане и разтягане на тъкани-
те, разпространяващо се във вид 
на вълнообразни движения на всич-
ки страни и далече от масирания 
участък. Вибрационните движения 
предизвикват фазови изменения 
в регионалното кръвоснабдяване: 
първоначалните снижаване на кръ-
вотока и спазъм на съдовете се 
сменят с фазово усилване на кръ-

вотока и вазодилатация. Тук ще 
споменем, че апаратно-предизви-
каната вибрация с ниска звукова 
честота /10 Хц и натиск 1 кг/ се 
явява много ефективно средство 
при мускулен спастицитет. Тя сни-
жава болевата чувствителност 
на кожата и повишава болковия 
праг, като по време на процедура-
та болковата чувствителност се 
снижава до нула – почти като при 
анестезия (А. Креймер, 1988). 

При интензивен класически 
масаж О. Кузнецов и сътр., (1998) 
установяват снижение на имуно-
логичните показатели още след 
първите 2-3 процедури, като в 
края на курса това снижение е още 
по-отчетливо – Т-лимфоцитите 
намаляват с 23%, а В-лимфоцити-
те с 35%. Това се обяснява с нас-
тъпващото преразпределение на 
формените елементи към масира-
ните тъкани и регионерните лим-
фни възли. Интензивният масаж 
предизвиква по-изразена стрес-
реакция, отколкото умерения, а 
известно е, че при стрес става 
снижаване на Т- и В-лимфоцитите 
и имунитета като цяло.  Следова-
телно интензивният, в сравнение 
с умерения класически масаж, оказ-
ва по-изразено въздействие върху 
организма. Той води до увеличава-
не на кръвообръщението и пови-
шаване на фибринолитичната ак-
тивност на кръвта и тъканите на 
вътрешните органи и пренасочва 
клетъчните елементи, като усил-
ва миграцията на лимфоцитите 
към възпаленото огнище.

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ МАСАЖ 
при спортистите се провежда 
непосредствено преди трениров-
ката или състезанието. Целта на 
този масаж е да подготви орга-
низма на спортиста за предсто-
ящото физическо натоварване. 
Продължителността му е от 5 до 
20 минути. Той води до преразп-
ределение на кръвта към масира-
ните мускули, подобрява техните 
съкратителни способности и огъв-
кавяването на ставния апарат. 
Според Д. Крайджикова (1997) пред-
варителният масаж може да бъде 
предимствено загряващ, мобилизи-
ращ, тонизиращ и успокояващ (3). 

ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ МАСАЖ
се провежда с цел допълване или 
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заместване на тренировката. Тре-
нировъчният масаж може да замес-
ти дадена тренировка, стига да е 
достатъчно силен и продължите-
лен. Той е особено ценен, приложен 
в подходящ за спортиста момент 
– например на преумора, неразпо-
ложеност, намален тонус, липса на 
настроение за тренировка и т.н. 
Интензивният масаж, прилаган в 
такива случаи, предизвиква по-го-
леми изменения в показателите 
на хемодинамиката, електричес-
ката активност на мускулите, 
параметрите на тъканния мета-
болизъм и създава условия за нама-
ляване на застойните явления в 
съдовото русло. Под негово влия-
ние се увеличават нивата на гама-
амино-маслената киселина /основ-
ния задържен медиатор на главния 
мозък/, допамина и серотонина в 
кръвта, което неутрализира в из-
вестна степен засилените ефек-
ти на катехоламините и другите 
възбудни медиатори, увеличени 
под влияние на физическото на-
товарване и съпътстващият го 
физически и емоционален стрес. 
Интензивното въздействие върху 
кожата и подкожието включва по-
добре техните невро-ендокринни 
механизми, което се отразява вър-
ху целия организъм. 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯТ МАСАЖ
се прилага след проведената тре-
нировка и състезание, като целта 
му е да подпомогне бързото възс-
тановяване на спортиста и да уве-
личи възможността му да проведе 
пълноценно поредната трениров-
ка или състезание. Той е част от 
комплексната програма за възста-
новяване на спортистите, която 
наред с масажа включва и други 
физикални и фармакологични средс-
тва. Ранното прилагане на масажа 
нормализира микроциркулацията и 
храненето на тъканите, подобря-
ва кръво- и лимфооттичането в 
натоварваните зони на тялото. 
Възстановителният масаж тряб-
ва да бъде лек, неговата продължи-
телност не трябва да е повече от 
10 – 15 минути.

Наред с това, целта на възс-
тановителния масаж е да предиз-
вика обща релаксация на цялото 
тяло, която да облекчи функци-
ята на всички системи – и тези, 
които са били интензивно нато-

варени, и тези, които по време 
на физическите усилия остават 
на втори план, но също търпят 
неблагополучия. Лекият и уме-
реният по интензивност масаж 
имат релаксиращ ефект. Това се 
дължи на проприорецепторите, 
разположени в мускулите и сухо-
жилията. Те се дразнят при масаж 
и изпращат импулси до централ-
ната нервна система - сензорна-
та мозъчна кора. Изпращайки им-
пулсите си към кората, пътьом 
те повлияват и ретикуларната 
формация, лимбичната система и 
хипоталамуса. Започващата от 
тук еферентна система провеж-
да импулси по обратния път - до 
периферията на тялото, в т.ч. 
до мускулите, сухожилията, ста-
вите, т.е. до проприорецепто-
рите. Големият стрес /например 
по време на състезания/, свързан с 
върхово емоционално напрежение, 
зараждащо се в мозъчната кора, 
емоциогенните зони на хипотала-
муса и лимбичната система дос-
тига периферията и се съпровож-
да с активиране на ефекторните 
органи, т.е. мускулите и сухожи-
лията. Това означава напрежение 
в опорно-двигателния апарат, 
стегнатост, напрегнатост, кои-
то водят до вазоконстрикция и 
ограничаване на кръвооросяване-
то в мускулите. Това напрежение 
чрез аферентните пътища отно-
во се изпраща до центъра. Меха-
низмът включва положителната 
обратна връзка - създава се нещо 
като порочен кръг.  Едно посто-
янно и взаимно-поддържащо се 
напрежение между централната 
нервна система и скелетната мус-
кулатура, което повишава тонуса 
на симпатиковата нервна систе-
ма и засяга неблагоприятно тро-
фиката на много органи, в т.ч. на 
сърцето, съдовете, стомаха и ос-
таналите вътрешни органи. Чрез 
лимбичната система то се отра-
зява неблагоприятно и на емоцио-
налната сфера, може да се стигне 
до агресивност и последваща деп-
ресия. Масажът в подобни случаи 
на пренапрежение прекъсва този 
порочен кръг и води до релаксация 
на мускулатурата, а чрез нея и на 
централната нервна система (Ив. 
Топузов, 2002, 2003).  

От всичко казано дотук следва, 
че масажът, наред с директното 

си влияние върху кожата и подкож-
ните структури, в т.ч. опорно-
двигателния апарат, има и общо 
въздействие върху организма. Той 
играе ролята на пусков фактор, 
който чрез въздействието си пре-
дизвиква включване и развитие на 
дълготрайна адаптация с повиша-
ване на клетъчната, органната и 
организмовата резистентност. 
Задействал веднъж адаптивните 
механизми на организма,  масажът  
повлиява върху хомеостазата му 
многопосочно, въздействайки бла-
гоприятно върху цялостния орга-
низъм на спортиста. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
класическият масаж, изпълнен са-
мостоятелно или в комбинация с 
други видове масаж или подходящи 
физикални средства, е задължите-
лен елемент при съвременната 
спортна подготовка. Той допри-
нася за повишаване работоспо-
собността на спортистите, за 
ускоряване на възстановителните 
процеси и за по-високите спортни 
резултати. Извършван редовно и 
прилаган разумно, съобразно нуж-
дите на спортиста, той удължа-
ва състезателната му кариера и 
запазва здравето му и за периода 
след прекратяване на активния 
спорт.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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Възможност за оптимизиране 
физическото натоварване чрез 
лактатно измерване

Д-р Д. Данчев, ВМА, София

КЛЮЧОВИ ДУМИ:  лактат, елитни футболисти, апарат с капилярна кръв.
KEY WORDS: lactate, elite footballers, whole blood analyzer..

Резюме
Представена е възможността  лактатната концентрация да се 
използва като обективен критерий за оценка на физическото на-
товарване при елитни футболисти. Измерването й е извършено 
с Lactate Pro, който е удобен, бърз и сигурен при работа. Промя-
ната в лактатното съдържание като индикатор за анаеробния 
метаболизъм на глюкозата може да се използва за индивидуално 
контролиране на тренировъчния процес и провеждане на адекватен 
възстановителен период.

Summary
Possibility  of  betterment  of  the  physical  loading  by means  of  
measuring  of  the  lactate
The possibility to use lactate concentrations in whole blood as an objective 
criterion for evaluation of elite footballers physical exercises, has been 
presented. The assessment was performed on a convenient, rapid and 
reliable Lactate Pro analyzer (Arkray Inc., Japan). The changes in lactate 
concentrations, as an indicator of anaerobic metabolism of glucose, could 
be used as a criterion for individual control of the training process, and for 
performing an adequate recovery period.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Лактатната концентрация в кръв-
та е биохимичен индикатор за 

анаеробния метаболизъм на глюкоза-
та. Чрез нея се проследява преходът 
от аеробна към анаеробна актив-
ност.  Тя се повишава при физическа 
работа и промяната й се използва за 
оценка на физическото натоварване 
и оптимизиране ефекта от интен-
зитета му. (Karlsson J. 1986). Същес-
твуват много методи и апарати за 
измерването й. 

Целта на проучването беше прос-
ледяване лактатната концентрация 
при елитни футболисти преди и след 
физически натоварвания в хода на 
тренировъчния процес.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Изследвани бяха група елитни фут-

болисти  (n=16) от различни отбори, 
на възраст 24,2±3.4 преди и след на-
товарване с различен интензитет и 
характер.

Лактатната концентрация е оп-
ределяна в капилярна кръв с Lactate 
Pro.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изходните изследвания бяха прове-

дени на гладно в състояние на актив-
на почивка след нощен сън. Лактат-
ната концентрация беше измерена 
след тест за физическо натоварване, 
проведен с футболистите, и след ин-
тензивна специфична тренировъчна 
дейност.

Изходните нива са в границите на 
референтната област. Резултатите, 
получени след теста, корелират със 
смесен тип на гликолиза с повишаване 
нивото на лактата. При добре тре-
нирания организъм е важно запазване 
баланса между аеробна и анаеробна 
гликолиза. Лактатната концентрация 
при продължителната интензивна 
тренировъчна дейност показа високи 
стойности. Интензитетът на тре-
нировъчното натоварване е висок. 
Кислородното насищане е нарушено. 
Това е сигнал за забавяне на мускулна-
та работа и достигане предела на 
работоспособност. При такива стой-
ности на лактата трябва да се нама-
ли интензитетът на физическото на-
товарване и да се проведе адекватен 
възстановителен режим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използваният апа-

рат е лесен, бърз, удо-
бен и сигурен за работа. 
Необходимото коли-
чество капилярна кръв 
е 5 мкл. Резултатът е 
готов до 60 секунда с 
добра възпроизводи-
мост. Измерването на 
лактатното съдържа-
ние в кръвта е обекти-
вен критерий, който 
може да се използва за 
проследяване на  физи-
ческото натоварване 
на футболистите, ин-
дивидуално контроли-
ране на тренировъчния 

процес и провеждане на адекватен 
възстановителен период.
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1. УВОД
Интензивните и/или продъл-

жителни упражнения водят до 
умора, представляваща невъзмож-
ност за незабавно повторение на 
упражнението със същия интен-
зитет и продължителност. Това 
състояние води до загуба на вода, 
изтощаване на енергийните за-
паси, диспропорция в статуса на 
различни нутриенти и хомеоста-
тични хормонални и дори имунни 
смущения. Възстановяването след 
определено упражнение е физиоло-
гичен процес на регенериране на 
енергийните и физикалните ре-
сурси. Храната, течностите, по-
чивката, сънят и времето са все 
елементи, необходими за успешно-
то възстановяване на физикомен-
талните качества на организма. 
Храненето, разбира се, е само една 
част от възстановителния про-
цес, но е жизненоважно за рехидра-
тирането, възстановяването на 
изтощените енергийни запаси и 
протеините, претърпели морфо-
биохимични промени по време на 

упражнението.
Възстановяването е активна 

фаза, по време на която анаболни-
те стимули, инициирани от мус-
кулното съкращение, започват да 
развиват ефектите си, въвличай-
ки в този сложен процес различни 
трансдукционни системи (1-5). 

Настоящият обзор е фокусиран 
основно върху възстановяването 
на мускулните гликогенни запаси 
след упражнение и хранителните 
препоръки, получени от научни 
проучвания, целящи оптимизиране 
на този процес.

2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
МУСКУЛНИЯ ГЛИКОГЕН
Възстановяването на мускул-

ния гликоген след упражнение про-
тича по-бързо, когато гликогенът 
е напълно изчерпан, отколкото ко-
гато не е. Освен това не толкова 
нивото на изчерпване, колкото ко-
личеството остатъчен гликоген 
оказва решаващо влияние върху 
скоростта на гликогенния ресин-
тез (6).

Тоталният ресинтез на мускул-
ния гликоген протича бифазично. 
Първата фаза е кратка (по-малко 
от 1-2 часа), бърза и е инсулин не-
зависима. Втората фаза е инсулин 
зависима, а скоростта й се опре-
деля от приема на въглехидрати. 
Количеството на въглехидратите 
и времето на приема им след края 
на дадено упражнение (трениров-
ка) са най-важните фактори. Дру-
гите фактори, влияещи на глико-
генното възтановяване, са видът 
на въглехидратите (комплексни, 
лесноусвоими), формата на прием 
(течна, твърда) и накрая дали се 
съчетават с други хранителни ве-
щества.

2.1. КОЛИЧЕСТВО НА ПРИЕТИТЕ 
ВЪГЛЕХИДРАТИ
Количеството на приетите 

след упражнение въглехидрати е 
основен фактор за възстановява-
нето на чернодробните и мускул-
ните гликогенни резерви. Уста-
новено е, че приемът на 7 до 10 г 
въглехидрати на кг телесна маса 

Значението на вида, количеството 

и формата на въглехидратния 

прием за оптималния ресинтез 

на мускулния гликоген в първата 

възстановителна фаза Д-р Владимир Нейчев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: гликоген, въглехидрати, възстановяване.
KEY WORDS: glycogen, carbohydrates, recovery

Резюме
Настоящият обзор цели проучване на най-новите научни схващания 
относно ролята на вида, количеството, времето и формата на 
въглехидратния прием за оптималния ресинтез на мускулния глико-
ген в бързата възстановителна фаза. От ретроспективния анализ 
на Medline данните, а също така и на електронната база данни 
PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov) за периода 1966-2005 г. бе направен 
следният основен извод: напитки, съдържащи комплексни захари 
с висок гликемичен индекс, приети болусно непосредствено след 
приключване на тренировката с последващ прием на малки порции 
на равни интервали в следващите 4 часа, са препоръчителни за 
оптималното попълване на гликогенните резерви в ранната въз-
тановителна фаза.

Summary
The  significance  of  the  type,  quality  and  form  of  the  carbohydrate  
intake  for  the  optimum  resynthesis  of  the muscular  glycogen  during  
the  first  restorative  phase
The current review aims investigating of recent scientific understandings of 
the role of type, amount, timing and form of carbohydrate supplementation 
for the optimal resynthesis of muscle glycogen during first recovery phase. 
Retrospective analysis of Medline and PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov) 
database lead us to the following conclusion: bolus ingestion of high 
glycemic index glucose polymers as soon as possible after the end of 
exercise, preferably as a drink followed by consumption of carbohydrates 
at regular intervals for at least 4 hours is most suitable for the optimal 
replenishment of muscle glycogen during the early phase pf recovery.

Проф. д-р Николай Желев
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(г/кг) след тренировка максимал-
но ускоряване възстановяването и 
дори води до свръхсинтез на гли-
когена (7). Авторите показват, че 
консумирането на въглехидрати 
в количество 10 г/кг на ден води 
до мускулна свръхгликогеногенеза 
в рамките на 24 часа дори след 
кратки, спорадични субмаксимални 
натоварвания. Следователно та-
кива кратки натоварвания в деня 
след тренировката, съчетани с 
прием на съответното количест-
во въглехидрати, биха помогнали 
за пълното възстановяване на мус-
кулните гликогенни резерви.

2.2. ПОДБИРАНЕ НА 
ПОДХОДЯЩИЯ МОМЕНТ ЗА 
ПРИЕМ НА ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ
Вторият фактор, от който 

зависи пълноценното възстановя-
ване на телесния гликоген, е вре-
мето на въглехидратния прием. 
Ако следващият тренировъчен 
процес предстои след по-малко 
от половин ден от последната 
тренировка, то тогава приемът 
на въглехидрати трябва да започ-
не веднага след приключването й. 
Така се използват предимствата 
на първата (бърза) фаза на глико-
генно възстановяване, която, не 
трябва да се забравя, трае само ня-
колко часа. Ако поради някаква при-
чина приемът се забави (отдава се 
приоритет на рехидратирането, 
липса на апетит или неглижиране), 
то и гликогенното възстановява-
не се забавя почти наполовина. В 
едно проучване е било установено, 
че усвояването на глюкоза в муску-
лите на долните крайници, което 
е в правопропорционална зависи-
мост с гликогенната синтеза, е 
било повишено трикратно в срав-
нение с базалните нива, когато 
въглехидратите са приети неза-
бавно след тренировката, но само 
с 40%, когато приемът е отложен 
с три часа (8). Количеството на 
въглехидратите, необходимо за 
оптималното възстановяване на 
гликогена по време на първите 1 
до 4 възстановителни часа, е 1,2 
– 1,5 г/кг на час (9).

Препоръчителната стратегия 
е заедно с въглехидратите да се 
приеме болусно течност, колкото 
е възможно по-скоро след края на 
тренировката с последващи мал-
ки порции на всеки 30 минути. Тъй 
като обемът на течностите в 
стомаха е в  правопропорционал-

на зависимост с изпразването му, 
това ще доведе до бързото дос-
тигане на значителни количества 
въглехидрати до тънките черва, 
където протича абсорбцията на 
хранителната глюкоза.

2.3. ВИДЪТ НА 
ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ
Друг фактор, който трябва да 

бъде разгледан, е видът на въгле-
хидратите. В едно интересно про-
учване са били сравнени ефектите 
на два еквивалентни енергийно 
еквивалентни, концентрирани 
въглехидратни напитки, едната, 
съдържаща глюкозни полимери с 
осмоларитет (84 мосмл/л), а дру-
гата, съдържаща глюкозни мономе-
ри и олигомери (350 мосмл/л) върху 
мускулния гликогенен ресинтез (10). 
Средната скорост на гликогеноге-
незата в първите 2 часа от при-
ема се оказала значително по-ви-
сока при полимерните напитки в 
сравнение с моно и олигомерните, 
съответно 10 срещу 6 ммол глико-
ген/кг телесна маса в час. Автори-
те показват също, че осмоларите-
тът на въглехидратните напитки 
не е от съществено значение, тъй 
като глюкозната и инсулиновата 
плазмени концентрации след при-
ема на двете напитки не са се 
различавали (10). Тази находка про-
тиворечи с широкоразпростране-
ното мнение, че хипотоничните 
напитки са по-подходящи от хи-
пертоничните.

2.4. ТЕЧНИ ИЛИ ТВЪРДИ 
ФОРМИ НА ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ
Тъй като непосредствената 

посттренировъчна възстанови-
телна фаза изисква достигането 
на пълно рехидратиране, най-под-
ходящата форма на въглехидрати-
те в този момент са спортните 
напитки, съдържащи въглехидра-
ти с висок гликемичен индекс, при-
емани на кратки интервали. Още 
повече след тежки тренировки 
течните форми се приемат много 
по-лесно от храносмилателната 
система, отколкото твърдите и 
могат поради тази причина да са 
единственият подходящ начин за 
ефективно въглехидратно снабдя-
ване.

Когато има достатъчно време 
за възстановяване (ден или пове-
че) на формата, под която се при-
емат, видът и гликемичният ин-
декс на въглехидратите не са от 

такова значение.

3. ИЗВОДИ
Ако след тренировка се цели 

пълно възстановяване на глико-
генните запаси в рамките само 
на един ден, е добре да се консу-
мират напитки, съдържащи ком-
плексни захари с висок гликемичен 
индекс (1 до 1,5 г/кг час), колкото 
се може по-скоро. След което при-
емът им е добре да продължи в 
рамките на следващите 4 часа на 
равни интервали.
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