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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

РЕЗЮМЕ

През последните години нараства честотата на фрактурите на 
горния крайник, особено при придружаваща остеопороза. В проуч-
ването е направена функционална оценка на ефекта от приложе-
нието на трудови дейности в комплексната рехабилитационна 
програма на 106 пациенти с фрактура на дисталния радиус, раз-
пределени в контролна и експериментална група, с или без услож-
нението M. Zudeck, с травмиран доминантен или недоминантен 
горен крайник.
Установен бе положителен ефект от приложението на различни 
естествени и преформирани физикални фактори и трудотерапия 
върху възстановяване обема на движение в карпо-метакарпал-
ната става на палеца. Включването на ерготерапия като за-
дължителен елемент в комплексната рехабилитация стимулира 
функционалнотo възстановяване на пациентите с fractura radii in 
loco  typico. 

SUMMARY

Recovery of range of motion in the carpometacarpal joint of thumb in 

patients after  fracture of the distal radius

Ultimately the frequency of fractures of the upper extremity increases, 
especially in case of osteoporosis. The aim of current research was a complex 
evaluation of the efficacy of the application of occupational therapy in the 
complex rehabilitation programme, in 106 patients with fractura radii in loco 
typico, divided in control and experimental groups, with or without Zudeck of 
the dominant or non-dominant upper extremity.  The analysis of results proved 
the positive effect of the application of the physical modalities and occupational 
therapy on the functional recovery after fracture of the distal radius and range 
of motion of carpometacarpal joint. The inclusion of occupational therapy as 
an obligatory element of the complex rehabilitation stimulates the functional 
recovery of patients after fractura radii in loco typico. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: рехабилитация, ерготерапия, фрактура на дисталния радиус.
KEY WORDS: rehabilitation, occupational therapy, fractura radii in loco  typico. 

Възстановяване обема на 

движение в карпо-метакарпалната 

става на палеца при пациенти след 

фрактура на дисталния радиус
Данелина Вачева, дм

През последните години нара-
ства честотата на фрактурите 
на горния крайник, особено при 
придружаваща остеопороза.

Цел на настоящото проуч-
ване е функционална оценка на 
ефекта от приложението на 
трудови дейности в комплекс-
ната физиотерапевтична и ре-
хабилитационна (КФР) програма 
при пациенти след фрактура на 
дисталния радиус.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В проучването са включени 
106 пациенти, лекувани в Клини-
ката по физикална и рехабили-
тационна медицина при УМБАЛ 
– Плевен, разпределени в кон-
тролна (КГ) и експериментална 
група (ЕГ), с или без усложнение 
M. Zudeck, с травмиран доми-
нантен (ДК) или недоминантен 
(НДК) горен крайник. На всички 

пациенти при започване и за-
вършване на рехабилитацион-
ния курс бяха направени различ-
ни тестове и измервания, един 
от които е измерване обема на 
движение (стандартният ме-

тод гониометрия) в карпо-ме-
такарпалната става (КМКС) на 
палеца – в сагиталната равнина 
(флексия) и във фронталната 
равнина (абдукция и аддукция).

Комплексната физиотерапев-

Фиг. 1 Обем на движение – флексия в КМКС на палеца при пациентите 
от КГ и ЕГ преди и след рехабилитация
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тична и рехабилитационна про-
грама включва: подводна гим-
настика, кинезитерапия (КТ), 
нискочестотно импулсно маг-
нитно поле (НИМП), интерфе-
рентни токове (ИФТ), като при 
пациентите от експериментал-
ната група бяха добавени и тру-
дови дейности (ТТ).

Статистическата обра-
ботка на резултатите се из-
върши с компютърна програма 
STATGRAPHICS.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Флексия в КМКС на палеца
На фиг. 1 са представени ре-

зултатите от измерването на 
флексия в КМКС на палеца, които 
в началото на рехабилитацията 
нямат различия в подгрупите 
(Р > 0,01) и обемът на движение 
(36,070 – 390) е близък до мак-
сималния (около 500). При при-
ключване на рехабилитационния 
процес пациентите от всички 
подгрупи имат пълно функцио-
нално възстановяване (Р > 0,05, 
а Coeff. of variation е много нисък 
– 6,31% до 7,33%), което показ-
ва, че флексията на палеца при 
тази травма не е сериозно огра-
ничена. 

Таблица 1 представя разлики-
те от края и началото на реха-
билитация на измерената фле-

Група Експериментална група Контролна група Р

n –X S Coeff. of 
var. %

N –X S Coeff. of 
var. %

Без 
усложение 

34 10,6 7,0 36,54 25 10,4 3,2 30,78 > 0,05

С 
усложнение 

29 12,5 5,8 26,82 18 12,2 5,5 34,86 > 0,05

Група Експериментална група Контролна група Р

n –X S Coeff. of 
var. %

n –X S Coeff. of 
var. %

Без 
усложнение 

34 21,5 9,5 26,03 25 19,0 4,2 21,23 > 0,05

С 
усложнение 

29 27,3 10,5 28,41 18 21,2 5,5 28,65 < 0,05

Taбл. 1 Разлики от края и началото на рехабилитационния процес 
при двете групи от гониометрия на флексия в КМКС на палеца

Taбл. 2 Разлики от края и началото на рехабилитационния процес при двете 
групи от гониометрия на абдукция в КМКС на палеца

Фиг. 2 Обем на движение – абдукция в КМКС на 
палеца  при пациентите от КГ и ЕГ преди и след рехабилитация

ксия в КМКС на палеца, от която 
се вижда липсата на разлика в 
подобрението при изследвани-
те групи (без усложнение ЕГ – 
10,60 и КГ – 10,40; с усложнение 
ЕГ – 12,50 и КГ – 12,20), което 
се дължи на доброто начално 
състояние на всички пациенти, 
независимо дали са с или без ус-
ложнение.

Абдукция в КМКС на палеца
От фиг. 2 се виждат резул-

татите от направената гони-
ометрия на абдукция в КМКС 
на палеца, които в началото 
на лечението нямат съществе-
ни разлики между изследваните 
групи (Р > 0,05), като пациен-
тите с усложнение имат по-ма-
лък обем на движение (48,210 – 
50,220), в сравнение с тези без 

усложнение (57,060 – 58,80). В 
края на лечението при групите 
без усложнение също няма съ-
ществени различия (F = 5,05; Р > 
0,05), което се дължи на добро-
то първоначално състояние на 
това движение и максималното 
функционално възстановяване 
(77,790 – 78,60 при норма 800). 
При пациентите с усложнение 
резултатите имат разлика по 
три от направените статис-
тически тестове (Р < 0,05) и са 
близки до нормалните стойно-
сти (71,390 – 75,540).

На таблица 2 са показани 
разликите от крайните и на-
чалните измервания на гонио-
метрия в КМКС на палеца при 
движението абдукция, от коя-
то се вижда, че при пациенти-
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те с усложнение подобрението 
е съществено (F = 5,42; Р < 0,05), 
което най-вероятно се дължи 
на значително ограниченото и 
болезнено движение на палеца 
непосредствено след сваляне на 
имобилизацията, докато при па-
циентите без усложнение това 
движение несъздава затрудне-
ние и разлики в подобрението 
няма (Р < 0,05).

Аддукция в КМКС на палеца
На фиг. 3 са представени ре-

зултатите от направената го-
ниометрия на аддукция в КМКС 
на палеца, от която се вижда, че 
при започване на рехабилитация 
няма съществени различия (Р < 
0,05) между изследваните групи 
с и без усложнение (7,670 – 8,60). 
В края на възстановителния 
процес при пациентите без ус-
ложнение отново не се устано-
вяват разлики (Р > 0,05), но при 
пациентите с усложнение има 
съществена разлика (F = 2,47; Р< 
0,05).

От таблица 3, на която са 
представени разликите от на-
чалото и края на рехабилитация 
на аддукция в КМКС на палеца, 
се вижда, че в подобрението 

на пациентите от групите с и 
без усложнение няма разлика (Р > 
0,05; ЕГ – 5,560 и 5,720 и КГ – 4,50 
и 4,550), но между ЕГ и КГ подо-
брението е значимо (Р < 0,05), 
като при пациентите с услож-
нение е по-голямо (ЕГ – 5,720 и 
КГ – 4,550).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получените резултати и 
анализът им доказаха положи-
телния ефект от комплексното 
приложение на различни естест-
вени и преформирани физикал-
ни фактори и ТТ върху възста-

новяване обема на движение в 
КМКС на палеца, което позволи 
възстановяването на юмручния 
захват на ръката. 

При пациентите с усложне-
ние M. Zudeck възстановяване-
то изисква по-дълъг период на 
рехабилитация в сравнение с па-
циентите без усложнение. 

Включването на трудотера-
пия като задължителен елемент 
от комплексната физиотера-
певтична и рехабилитационна 
програма стимулира функци-
оналното възстановяване на 
пациентите след фрактура на 
дисталния радиус. 
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Група Експериментална група Контролна група Р

n –X S Coeff. of 
var. %

n –X S Coeff. of 
var. %

Без 
усложнение 

34 5,56 2,7 28,13 25 4,5 2,8 33,64 > 0,05

С 
усложнение 

29 5,72 2,4 26,59 18 4,55 2,8 28,26 > 0,05

Taбл. 3 Разлики от края и началото на рехабилитационния процес при двете 
групи от гониометрия на аддукция в КМКС на палеца

Фиг. 3 Обем на движение – аддукция в КМКС на палеца при пациентите от 
КГ и ЕГ преди и след рехабилитация

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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Пубо-аддукторният синдром 

изисква превенция и мултидис-

циплинарна помощ във всички 

видове здравна и физическа под-

готовка и е обект на екипна 

работа на всички специалисти, 

участващи в тенировъчно-със-

тезателни дейности.

След анализ на  характеристи-

ката на двигателната дейност 

по време на футболната игра 

категорично се убедихме, че е 

дейност с подчертано скорост-

но-силов характер и обективно 

рискова по отношение на преу-

мора, репетиторни движения и 

микротравматизъм.

Заключенията от литера-

турните данни и клиничните 

наблюдения са за ясно проявява-

ща се тенденция за увеличена 

интензификация на футболна-

та игра и високи изисквания към 

атлетизма на професионалните 

спортисти.

Екстремното натоварване 

във футбола, хроничната пре-

умора и травматизмът, наред 

със засилването на интензив-

ността и комерсиализацията на 

играта изискват разширяване и 

оптимизация на комплексната 

подготовка на състезателите. 

Според голям процент от спе-

циалистите акцентът трябва 

да падне върху превенцията и 

профилактиката на травма-

тизма. Кинезитерапията като 

направление в спортната меди-

цина предоставя големи възмож-

ности за прецизна диагностика, 

прогресивно възстановяване и 

навременна профилактика.

Настоящото съобщение има 

за цел да представи клинични 

констатации от приложението 

на специализирани кинезитера-

певтични методи за превенция 

и профилактика на пубо-аддук-

торния синдром. Обобщените 

изводи са на базата на целенасо-

чени наблюдения върху 137 атле-

ти от различни възрастови гру-

пи за период от 7 години.

Анализирайки получените ре-

зултати, стигнахме до заклю-

чението, че превенцията на 

пубо-аддукторния синдром чрез 

кинезитерапия се базира в след-

ните насоки :

� Обща физическа подго-

товка, в която се включват :

�  Свободни активни уп-

ражнения в аеробен режим за 

адаптация на организма към 

РЕЗЮМЕ

Целта на съобщението е да представи клинични констатации от 
приложението на специализирани кинезитерапевтични методи за 
превенция и профилактика на пубо-аддукторния синдром.
Обект на наблюдението са 137 пациенти в разични възрастови 
групи за период от 7 години.
Обобщено кинезитерапевтичните насоки за превенция и профи-
лактика са: прилагане на специализирана кинезитерапия в общата 
физическа подготовка; целенасочена тренировка за подобряване и 
поддържане еластицитета и контрактилоспособността на мус-
кулатурата и системен спортно-медицински контрол.
Заключение: Профилактиката на пубо-аддукторния синдром пред-
полага изграждането на цялостна система от методи и сред-
ства с участието на всички специалисти, която да обхваща мно-
гогодишния тренировъчен процес от детско-юношеските школи 
до високоразрядните професионални състезатели. 

SUMMARY

Role of kinesitherapy in prophylaxis and prevention of chronic 

microtrauma causing in ARS-complex.

The aim of the current report is to represent the clinical findings from the 
application of specialized kinesitherapeutic methods of prevention and 
prophylactics of ARS - complex.
The object of the observation were 137 patients in different age groups over 
a period of 7 years.
Basically the kinesitherapeutic guidelines for prevention and prophylaxis are 
applying specialized physical therapy in general physical training, targeted 
training to improve and maintain elasticity, and medical supervision of the 
muscle and sports system.
Conclusion : The prevention of the ARS - complex involves the drafting of a 
complete system of methods and means to involve all professionals, covering 
many years of the training process from youth academies to professional 
players.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия; превенция; пубо-аддукторен синдром.
KEY WORDS: kinesitherapy, prevention, ARS-complex. 

Място и роля на кинезитерапията 

за профилактика и превенция на 

хроничния микротравматизъм, 

водещ до пубо-аддукторен синдром
Бойко Петров

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
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контролира възстановяването. 

 � Упражнения с махов и 

пружиниращ характер, чрез ко-

ито се увеличава амплитудата 

на движението. Изпълняват се 

от различни изходни положения, 

като трябва да се избягват дви-

женията, завършващи с удар в 

крайния сектор от тоталния 

обем на движение. 

� Автоасистирани пасив-

ни упражнения на основата на 

релаксационни и енергийни мус-

кулни техники. Тяхната насоче-

Фиг. 1

Фиг. 2

спортните изисквания.

�  Упражнения за аналитич-

но засилване на отделни мускули 

и мускулни групи в изометричен, 

изотоничен и изокинетичен ре-

жим.

�  Аналитични упражнения 

за права и коса абдоминална мус-

кулатура, чиято сила е в пряка 

корелация с болките в ингвинал-

ния регион.

�  Специални игрови и бего-

ви упражнения с профилактична 

насоченост.

Подскоци – вертикални, хо-
ризонтални, специфични. 
� Тренировка за подобрява-

не и поддържане еластицитета 

и контрактилноспособността 

на мускулатурата чрез :

� Пасивен и активен стре-

чинг, целенасочено за точно оп-

ределени мускулни групи (аддук-

тори в тазобедрената става, 

глутеална мускулатура основно 

m.piriformis; ишиокрурална муску-

латура, флексори и екстензори в 

колянна става).

 

Препоръчваме стречинг-

упражненията, които се из-

пълняват с профилактична 

насоченост, да са с ниска интен-

зивност и по-голяма продължи-

телност, които да се увелича-

ват пропорционално на стречиг 

интензитета. Специфичният 

стречинг задължително трябва 

да се извършва след общо заг-

ряване на организма, но преди 

специалните упражнения за гъв-

кавост. Целесъобразно е елемен-

ти от специфичния стречинг да 

се включват във всички фази на 

тренировката (подготвитерна, 

основна и заключителна), като 

се акцентира върху отделни 

сегменти, които са най-натова-

рени и съответно са рискови за 

травмиране. Стречинг упражне-

нията е необходимо да са еже-

дневна рутинна практика, като 

се прилагат и след приключване 

на спортната дейност. Основно 

методично правило е да не се до-

пуска болкова провокация при из-

пълнението на стречинг и да се 

Прилагаме свободни антигравитационни упражнения, 

упражнения с аналитично обременяване, упражнения в 

кинематично взаимодействие

Специфични бегови, препятствени и 

подскочни упражнения.
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ност е към развиване на физи-

ческите качества гъвкавост и 

подвижност, които е необходи-

мо целенасочено да се развиват 

още от най-ранните етапи на 

спортуването, защото пости-

гането им е важна предпостав-

ка за предпазване от травми.

� Спортно -медицински 

контрол, включващ:

� Скринингово проучване 

– регулярно и етапно, насоче-

но към изследване на типични 

морфологични характеристики 

и генотипни предиспозиции на 

опорно-двигателния апарат, 

които улесняват появата на 

пубо-аддукторния синдром 

(хиперлордоза, инклинация на 

таза, пубисна антеверзия и т. 

н.).

� Контрол върху етиопа-

тогенетичните симптоми: сис-

темна проверка и регистрация 

на позициите на таза и лумбал-

ния гръбнак; тонус на мускула-

турата; сила и издръжливост на 

абдоминалната стена; мускулен 

дисбаланс; поява на болка и ней-

ният характер, локализация и 

продължителност.

� Контрол върху психоемо-

ционалните фактори: възрасто-

ви особености, лични проблеми; 
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процес на комерсиализация.

� Контрол върху ангажира-

ността в спортната дейност.

� Контрол върху странич-

ните фактори, които имат от-

ношение към етиопатогенезата 

на синдрома: диетични навици; 

правилен режим на хранене и сън; 

подбор на игрови терен и екипи-

ровка; климатични и метеороло-

гични условия.

Заключение: регулярният и 

цялостен контрол върху фак-

торите, които са предпостав-

ка за отключване на пубо-ад-

дукторния синдром, са основен 

момент, който води до нама-

ляване риска от травматизъм 

и до елиминиране всички несъ-

ответствия в тренировъчния 

процес. Неговата роля е изклю-

чително важна, тъй като до 

голяма степен определя ефек-

тивността от дейността на 

футболистите във всички ета-

пи на кариерата им.

Обобщеният извод е, че про-

филактиката на пубо-аддуктор-

ния синдром предполага изграж-

дането на цялостна система от 

методи и средства с участието 

на всички специалисти, която 

да обхваща многогодишния тре-

нировъчен процес от детско-

юношеските школи до високо 

разрядните професионални със-

тезатели.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Аналитичен стречинг

Aвтостречинг за аддуктори в тазобедрената става.
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Според данни на Националния 

статистически институт през 

2009 г. главна причина за смърт-

ност сред българското население 

са болестите на сърдечносъдова-

та система (71 306 случая – 34 987 

мъже и 36 319 жени). Артериал-

ната хипертония заема водещо 

място сред рисковите фактори 

за болестност и смъртност от 

сърдечносъдови заболявания. Тя 

е причина за преждевременна 

смърт на 7,1 млн. души годишно. 

Това определя артериалната хи-

пертония не само като здравен 

проблем на отделния  пациент, 

но и като проблем със същест-

вена икономическа значимост. 

Около 44% от европейците на 

възраст между 35 и 74 години 

страдат от артериална хипер-

тония. По последни данни на 

няколко проучвания в България 

артериалната хипертония във 

възрастовата група над 45 г. се 

среща при над 50% от население-

то. Всички тези факти ни насоч-

ват към използване на природ-

ните климатични фактори за 

профилактика и лечение на това 

социално значимо заболяване.

Въздействието на климатоп-

рофилактиката и климатолече-

нието е насочено към:

1. Подобряване на функционал-

ното състояние на централната 

нервна система, на вегетатив-

ната и хуморалната регулация 

на дейността на сърдечносъ-

довата система, на процесите 

на саморегулация в системата 

на кръвообръщението, водещи 

до промени в хемодинамичната 

структура и до намаляване на 

артериалното налягане.

2. Подобряване на хемоди-

намиката, намаляване на хи-

перфункцията на миокарда и 

повишаване на неговата съпро-

тивителна способност.

3. Коригиране на нарушените 

обменни процеси в организма.

4. Подобряване на адаптаци-

онните възможности на орга-

низма към разнообразни клима-

тични въздействия, намаляване 

и коригиране на някои рискови 

фактори.

Всички тези въздействия 

могат да се реализират при 

морското и планинското (сред-

но висока планина - 1200–1800) 

климатолечение и климатопро-

филактика. Климатичният фон 

на море през удължения летен 

сезон, април-ноември, и на сред-

но висока планина, целогодищ-

но, позволява да се провеждат 

различни форми на двигателна 

активност, аеротерапия, хели-

отерапия при най-благоприятни 

термометеорологични условия 

на приятно топло, комфорт, и 

хладно, подкомфорт.

РЕЗЮМЕ

Изтъква се, че морското и среднопланинското климатолечение 
(1200-1800 м надморска височина) са най-подходящи за болните с 
артериална хипертония. Препоръчват се подкомфортни, прохлад-
ни, термометеорологични условия за провеждане на хелитерапия 
в суберитемни дози и двигателна активност. Подчертава се по-
ложителната роля на редица кинезитерапевтични процедури като 
теренно ходене, общоукрепваща физкултура, утринна хигиенна 
гимнастика и различни видове спорт без състезателен характер. 
Аеротерапията се назначава под формата на сън на открито и 
въздушни бани при комфортни, приятно топло и подкомфортни 
термометеорологични условия. 

SUMMARY

Climatoprophylaxis and climatherapy of arterial hypertension

It is explained, that the seaside and middle mountain climatetherapy /1200-
1800m over sea high/ are very suitable for arterial hypertension patients. 
There are recommend sub comfort/cool/ thermometeorologyc environment 
for implementing of ultraviolet radiation therapy in doses suberitema  and 
moving activity. It is underlined the positive role of some kinesitherapeutical 
procedures. Air therapy is recommend like sleep on open air and air bath in 
comfort /suit warm/ and sub comfort thermometeorologyc environment .

КЛЮЧОВИ ДУМИ: артериална хипертония, морско климатолечение, среднопланинско климатолечение.
KEY WORDS: arterial hypertension, seaside climatetherapy, middle mountain climatetherapy.

Климатопрофилактика и 

климатолечение на артериалната 

хипертония

Доц. д-р Румяна 

Бахчеванджиева, дм

КИНЕЗИТЕРАПИЯ



Медицина и Спорт   � 13



14� Медицина и Спорт 

АЕРОТЕРАПИЯ

Аеротерапията се назначава 

под формата на сън на открито 

– дневен, нощен, в стая с широко 

отворени прозорци, на веранди, 

на морския бряг и под формата 

на въздушни бани при комфорт-

ни и подкомфортни термомете-

орологични условия, ежедневно с 

продължителност 2 -3 часа. При 

провеждане на аеротерапия при 

нашите климатични условия на 

море - бризово време, и на сред-

но висока планина не съществу-

ва опасност от получаване на 

прегряване.

ХЕЛИОТЕРАПИЯ

Болните с артериална хи-

пертония могат да провеждат 

хелиотерапия, слънчеви бани - в 

суберитемни дози, без зачервя-

ване на кожата. През първите 

4–6 дни облъчванията трябва да 

бъдат внимателни и съобразени 

с индивидуалния тип кожа, за да 

се избегне появата на еритем. 

След получаване на пигментация  

при подкомфортни термоме-

теорогични условия слънчевите 

бани могат да бъдат с продъл-

жителност до 2 часа, като се 

избягва времето между 11 и 16 

часа. Общо за 20–25-дневен курс 

лечение се назначават 13-18 слън-

чеви процедури. Установено 

е, че при еднократна слънчева 

експозиция, проведена при про-

хладни термометеорологични 

условия, настъпва намаление на 

систолното и диастолното ар-

териално налягане при хипер-

тонично болните, забавяне на 

пулса, намаление на минутния 

обем на сърцето и кислородна-

та консумация се увеличава. При 

същата по продължителност 

експозиция, но проведена в усло-

вия надкомфорт - топло, арте-

риалното налягане се повишава, 

пулсът и минутният обем на 

сърцето се увеличават. Болни-

те с артериална хипертония не 

понасят прегряване под каквато 

и да било форма. Освен неблаго-

приятните въздействия върху 

хемодинамиката, прегряването 

предизвиква намалена физическа 

и умствена работоспособност с 

влошаване на показателите на 

висшата нервна дейност. Необ-

ходимо е да се избягват и охлаж-

дащите термометеорологични 

условия, тъй като се увеличава 

периферното съдово съпроти-

вление, настъпва повишение на 

артериалното налягане и реф-

лекторно свиване на коронарни-

те съдове.

Къпанията в морето са ефек-

тивен метод за лечение на болни 

с артериална хипертония I и II 

стадий. Провеждат се два пъти 

дневно, с продължителност 3–5 

минути, при температура на 

морската вода над 20° С и при 

вълнения на морето до 2 -3 бала. 

При температура на морската 

вода над 23° С продължителнос-

тта на къпанията в морето се 

увеличава на 10–15 минути. Мор-

ските къпания се провеждат 

ежедневно, тогава, когато тер-

мометеорологичните условия са 

подходящи за това. 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Физическата активност на 

открито под формата на общо-

укрепваща физкултура, утринна 

хигиенна гимнастика, теренно 

ходене, различни видове спорт 

без състезателен характер - ко-

лоездене, волейбол, баскетбол, 

художествена гимнастика, кала-

нетика, плуване, каране на ски, 

водно колело и др., намира широ-

ко приложение в кинезитерапия-

та. Двигателната активност 

включва комплекси с различна 

продължителност в зависимост 

от стадия на артериалната хи-

пертония. Най-благоприятни за 

провеждането са комфортните 

и подкомфортните термоме-

теорологични условия. Препо-

ръчват се леки до средно тежки 

натоварвания. При артериална 

хипертония II стадий, коронар-

ни смущения, нарушения в ре-

поларизацията се налага пред-

варително велоергометрично 

тестуване за преценка на капа-

цитета на болните за физическо 

натоварване. Установена е по-

вишена екскреция в урината на 

метаболитите на адреналина и 

норадреналина и едновременно 

намаление на артериалното на-

лягане при ежедневно провеж-

дане на кинезитерапия и слън-

чево-въздушни процедури на 

1870 м надморска височина при 

хипертонично болни, И. Ангелов, 

2004. Счита се, че при тези усло-

вия вероятно настъпва усилено 

разграждане на натрупаните в 

тъканите и органите катехола-

мини и последните не могат да 

проявят своя биологичен ефект 

върху съдовата система. Про-

хладните слънчево–въздушни 

процедури и физическата актив-

ност увеличават мастната мо-

билизация при болните с арте-

риална хипертония. В условията 

на морски и среднопланински 

курорти при комплексно използ-

ване на факторите физическа 

активност, редуциращи диети 

и слънчево-въздушни процедури 

в зона подкомфорт се получава 

значимо подобрение на мастна-

та обмяна  при хипертонично 

болни, И. Ангелов, 2006 г. Уста-

новено е, че една и съща физи-

ческа активност, проведена в 

подкомфортни и надкомфортни 

термометеорологични условия 

с хипертоници, тя се изпълнява 

по-икономично в зона подком-

форт. Под влияние на физическа-

та активност се намалява кате-

холаминовата концентрация в 

миокарда, подобрява се актино-

миозинната АТФ активност, по-

добряване на сърдечния контра-

ктилитет, забавя се пулсовата 

честота, понижава се количе-

ството на пре-бета полипроте-

ините и триглицеридите и се 

повишава фибринолитичната 

активност на кръвта. При из-

пълнение на кинезитерапията 

трябва да се избягват силовите 

упражнения и упражненията с 

напъване и задържане на дишане-

то. Изометричните упражнения 

се прилагат внимателно при ар-
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териална хипертония I стадий и 

съвсем ограничено във II стадий 

на заболяването. Не се включ-

ват натоварвания, свързани с 

резки движения и навеждане на 

главата надолу. Предпочитат се 

маховите упражнения, изпълня-

вани с пълна амплитуда със спо-

койно и бавно темпо при пълно 

отпускане на мускулатурата. 

Желателно е процедурите да са 

групови, на двойки с уреди и на 

уреди, например на гимнасти-

ческа стена. Да не се включват 

сложни координационни и асиме-

трични упражнения, тъй като 

водят до напрягане на нервната 

система. Необходимо е перио-

дично да се измерват пулсът и 

артериалното налягане - преди 

процедурата, при върховото 

натоварване, както и след нея. 

Добра представа за натоварва-

нето на сърцето дава т. нар. 

двойно произведение, сърдечна 

честота х систолно артериално 

налягане. Целта е оптимално по-

вишаване на емоционалния то-

нус, без да се стига до възбуда. 

Докато при I стадий на артери-

алната хипертония физическите 

упражнения се правят от най-

различни изходни положения, то 

при II стадий кинезитерапията 

се изпълнява предимно от седна-

ло, полуседнало и легнало положе-

ние.

Релаксиращите упражнения 

заемат централно място при 

всички стадии на заболяването. 

Необходимо е упражненията за 

отпускане на мускулатурата 

системно да се сменят и да се 

редуват с мускулни съкращения. 

Дихателните упражнения са 

главно средство за релаксация. 

Могат да се прилагат и самос-

тоятелно.

Теренното ходене е предпо-

читано профилактично и лечеб-

но средство при болните с ар-

териална хипертония. Прилага 

се дозирано по теренни пътеки 

с определени наклони и свободни 

разходки. Обръща се внимание 

на интензитета, продължител-

ността на натоварването и 

метеорологичните условия, при 

които то се извършва.

Масажът на главата, врата, 

гърба и крайниците, главно сег-

ментарният под формата на ма-

сажна яка – с бавно поглаждане и 

разтриване, стабилна и лабилна 

вибрация е неделима част от ки-

незитерапевтичната програма.

ДИЕТОЛЕЧЕНИЕ

Храненето на болните с ар-

териална хипертония в услови-

ята на климатичния курорт се 

подчинява на два основни прин-

ципа:

� намаляване на калоража 

с ограничение на мазнините и 

въглехидратите;

� ограничение на солта.

При наднормено тегло и про-

веждане на активни двигател-

ни програми се препоръчва общ 

дневен калораж от 1600–1800 

kcal. Редуциране на калоража под 

1500 kcal се понася трудно при 

изпълнение на двигателни про-

грами в условията на климати-

чен курорт.

Медикаментозното лечение се 

прилага в същите дози както пре-

ди климатолечението. При добър 

ефект със запазване на лечебния 

резултат може да се прави коре-

кция на дозите на 7-10 дни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Препоръчва се продължител-

ността на лечението да е 20-25 

дни, въпреки че при настоящите 

условия в България това е трудно 

постижимо. Показани за климато-

лечение са болни с артериална хи-

пертония I и II стадий и при липса 

на хипертонични кризи. Болни с 

артериална хипертония и прека-

ран инфаркт на миокарда също са 

подходящи за климатолечение, но 

едва 5-6 месеца след началото на 

острия стадий, и то при неуслож-

нени форми. Противопоказания-

та се отнасят за болни с чести 

стенокардни пристъпи, артери-

ална хипертония III стадий, сър-

дечна недостатъчност, тежки 

ритъмни и проводни нарушения, 

прекаран инсулт и усложнен ин-

фаркт на миокарда. По време на 

климатотерапията болните при-

викват към нов начин на живот, 

с нов стереотип на двигателна 

активност при най-благоприят-

ни климатични условия. Този ре-

жим трябва да се спазва и в до-

машни условия след завършване 

на лечебния курс и да стане стил 

на живот. Най-добри резултати 

се получават, когато лечението 

се провежда в профилирани ре-

хабилитационни болници и цен-

трове под медицински контрол 

и стриктно спазване на климато-

терапевтичната програма от 

страна на болните.
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Увредите на ахилесовото сухожилие са чес-
то  срещани в съвременната травматологич-
на практика. Засягат предимно млади активно 
спортуващи, но и спортно неактивни хора. 
Ахилесовото сухожилие е най-голямото и най-
натовареното в човешкото тяло. Ежедневно 
е подложено на редица стресови и нестресови 
натоварвания. Образува се от (mm.gastrocnemmi 
et m.soleus), инсериращи се проксимално върху 
калканеуса.

Разнообразни и комплексни са причините за 
неговоата патология. Две са основните пато-
генетични теории - ,,дегенеративна’’ и ,,меха-
нична’’. Дегенеративните промени са резултат 
на много фактори – пол, микротравма, лечение 
с медикаменти, асоциации с различни болести 
и др. Несистемното практикуване на различни 
видове спорт, екстремни натоварвания в сво-
бодното време са водещи причини за съвремен-
ната му патология. 

Kannus and Josa /31/ през 1991 г. публикуват 
серия от 891 направени от тях биопсии. Уста-
новяват  следните хистопатологични промени, 
водещи до спонтанни руптури на АТ - над 97% 
дегенеративни процеси, като хипоксия - 45%, 
мукоидна дистрофия - 19%, липоматоза - 6%, 
тендопатия с калцификати- 3%.

Съвременните методи на лечение включ-
ват оперативни и неоперативни техники. Лип-
сата на универсалност в терапевтичния под-
ход определя все още неразрешения спор „за” и 
„против” оперативното лечение. Оперативно-
то лечение  на ахилесовите руптури е свързано 
с усложнения /18, 19,21/ – оперативни цикатрикси, 
локални инфекции, кожни некрози, абсцеси, ув-
реждане на n.suralis, следоперативни болки.

Неоперативното лечение /26, 27/ води до  
висок процент реруптури и различен по степен 
функционален дефицит.

Всичко това, последвано от имобилизация 
с различна продължителност и рехабилитация 
с различна последователност, още повече за-
труднява неговото възстановяване.

Нашето съвремие налага индивидуалния и 
миниинвазивния подход, интегриращ предим-
ствата на оперативните и неоперативните 
методи в комплексното лечение на травмите 
на ахилесовото сухожилие. Вече съществуват 
голям брой  центрове в Европа, САЩ, Азия, 
прилагащи различни миниинвазивни методики. 
Нараства и броят на публикуваните научни съ-
общения и клинични серии над 7000 за периода 
/1999-2007/. 

Първата ,,миниинвазивна техника’’, прило-

Mиниинвазивни техники при 

травматичните увреди на 

ахилесовото сухожилие

РЕЗЮМЕ

Травматичните увреди на ахилесовото сухожилие са често среща-
ни особено през последните деситилетия във връзка с повишената 
физическа активност и пополяризирането на различните  видове 
контактни и екстремни спортове. Това е причината да се търсят 
различни и по-ефективни методики за лечение и постоперативно 
възстановяване. През 1977 г. Ma – Griffith първи прилагат миниин-
вазивна техника (перкутанен шев), давайки нови  възможности в 
оперативното лечение. 
В заключение малкото усложнения, краткото оперативно време, 
липсата на оперативни цикатрикси правят перкутанния миниинва-
зивен шев на ахилесовото сухожилие приложим и ефикасен метод в 
травматологичната практика. 

SUMMARY

Overview of miniinvasive techniques in traumatic Achiles ruptures

Traumatic ruptures of Achiles tendon become more frequent in the last 
few decades because of the increased sport activities. This fact urges the 
orthopaedics  to search for  more effective methods with lower patient 
morbidity and shorter period for recovery. 
The following study presents  the recent more or less popular miniinvasive 
approaches in the post traumatic Achiles surgery. Beginning with     Ma 
– Griffith (1977),  who  first described their mininvasive approach and  
established the new principles for Achiles treatment,  the authors  present  
few other methods, giving the choice to every surgeon to choose  his 
own and easiest method.  
The conclusions of the study prove  very low complication rate, short 
period for recovery and patient satisfaction after  any of the presented 
miniinvasive techniques . It makes  percutaneous miniinvasive Achilles 
tendon suture preferable method in the daily traumatology practice. 

Д-р Мартин 

Бърнев

Д-р Димитър 

Райков

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ахилесово сухожилие, перкутанен шев, миниинвазивна техника
KEY WORDS: Аchilles tendon, percutaneal suture, miniinvasive techniques

Фиг. 1

Перкутанен шев по Ma Griffith 1977г.

жена при лечението на ахилесовите руптури, 
е перкутанният шев на Ma Griffith 1977г. (19, 21 ). 
Прилага техниката при 18 пациенти с ахилесови 
руптури с цел да се избегнат усложненията, по-
лучавани при отворения сухожилен шев (фиг. 1).
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Описаният от него метод той използва 
под местна анестезия в няколко последовател-
ни етапа.
� 2.5 см над травм. бразда с права 

игла и нерезорбируем конец /Дексон 1/ се пре-
карва през проксималния край на сухожилието
� Малки инцизии двустранно по хода 

на иглата с хемостат освобождаване от по-
дкожна тъкан
� Прекръстосване в дистална посока 
� Двустранно инциизии на ниво 

дистален край на сухожилието
След фиксацията следва гипсова имоби-

лизация в еквинус позиция на ходилото за 4-6 
седмици и физиотрапия за възстановаяване на 
мускулната сила.

Други автори - Hockenbury RT, Johns JC, . 
Rowley DI, Scotland TR (14, 22) съобщават за ви-
сока честота на увреда на n.suralis при използ-
ването на техниката. Няколко проучвания на 
Aracil J, Pina A, Lozano JA (1) дори са показали 
висока честота (7-33%) на реруптури след пер-
кутанна фиксация.

Проф. Токмаков пръв в България въвежда 
методика  за миниинвазивмо лечение на ахи-
лесови руптури чрез външен фиксатор. Извад-
ката, включваща 162 болни съотношение ♂/♀ 
7:1 при средна възраст 34 години. Техниката 
представлява двоен полурингов фиксатор с 
използуващ К-игли към проксималната (над 
руптурата) част на сухожилието, а дистално 
фиксаторът се захваща към петната кост при 
продължителност на лечението 30 дни, следва 
раздвижване и активно натоварване.

Методиката се прилага и при застарели 
руптури, но след опресняване на сухожилните 
краища през минимална кожна инцизия. Авто-
рът посочва като основно предимство липса-
та на външна имобилизация, както и съкрате-
ните срокове на функционално възстановяване. 
Общо наблюдаваните усложнения са в 2,7% от 
пациентите, докато в контролна група (n 60), 
лекувана по открита методика, компликации-
те са 17.24%. (5, 6, 7, 8, 9, 10). 

R. Gupta ES Ng F Lim, E Mah. (11, 29, 30) 
прилагат,,double-ended needle‘’. Това е минимал-
ноинвазивна процедура, при която се използва 
двувърха игла с отвор в средата. Избягват се 
суралната невралгия, както и мекотъканните 
усложнения. Според авторите техниката е 
приложима до 7-ия ден след травмата, но под 
обща или спинална анестезия.

През напречна инцизия на нивото на руп-
турата се фиксира с инструмент и се прите-
гля сухожилието, след което се вкарва иглата в 
дисталния фрагмент и излиза през кожата от 
другата страна на сухожилието.

 Другият край на иглата не излиза през 
кожата, а се насочва дистално, следват 2-3 хода 
,,зигзаг’’ в това направление. Кожните отвори, 
образувани от преминаването на иглата, са на 
15 см отстояние. Следва обръщане на иглата в 
проксимална посока и повторение на стъпките. 
Единият от краищата на иглата остава винаги 
в ,,паратенона’’ при прекръстосването и това 
според авторите и предпазва суралния нерв 
от фиксация.

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Поставяне на външен фиксатор при лечение на ахил.руптури Проф.Токмаков

Схема double-ended needle, техника по R. Gupta ES Ng F Lim, E Mah

Последователни етапи на въвеждане на иглата през централната инцизия

Етапи в техника на Webb, G. C. Bannister на преминаването на иглата през 
три напречни инцизии на, под и над нивито на разкъсването

,,Харпун техника’’ с Tenolig на Delponte1992 г., въвеждане на първия “харпун” прок-
симално от увредата затегляне и фиксиране от двете страни на петата

 Assal M, Jung M, Stern R през (2002) Achillon устройство и въвеждането му през 
средиен разрез, прекарване на иглата през страничните отвори
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През 1993 г.  и 1997 г. J. M. Webb, G. C. Bannister/
From Southmead Hospital, Bristol, England/ (26, 27, 
28) предлагат нова техника, която прилагат 
под обща или местна анестезии. Правят се три 
напречни инцизии на под/над нивото на руп-
турата. След захващането и издърпването на 
сухожилито с инструмент през средната инци-
зия се прошива с извита игла в проксимална по-
сока, която излиза през проксималната инцизия. 
Прави се напречен шев и насочване на иглата 
дистално, излиза отново през средната инцизия, 
прошива се дисталният сухожилен фрагмент и 
конецът преминава през дисталния отвор.

Постоперативно се препоръчва гипсова 
имобилизация в плантарна флексия до 6 седми-
ци. Неутрална позиция - 2 седмици. Повдигач 
на петата/ток за още 2 седмици с натовар-
ване. Използването на задни напречни инцизии 
предотвратява увредата на суралния нерв. Ос-
вен това възелът се погребва в сухожилието, 
при което се избягват подкожните възпаления 
от другите техники. През 1992 г. Delponte (4) 
и сътрудници популяризират нова перкутанна 
техника ,,харпун техника’’ с Tenolig®. 124 пациен-
ти са лекувани с тази методика. Операцията е 
извършвана под спинален блок. След определяне 
и маркиране на браздата през малък разрез в 
проксималния край от едната страна на сухо-
жилието се прекарва първият тел ,,харпун’’ и 
се избутва дистално през дистално сухожилие, 
като пробива на кожата, обхващаща петата. 
Втори тел “харпун” се въвежда по подобен на-
чин (фиг. 2). И двете ,,жици’’ се натягат едно-
временно под напрежение, като глезенът е в 
максимална плантарна флексия. Следва блокира-
не на шев дистално (фиг. 3). 

Втората седмица зпочва активно движе-
ние на глезена. Частично натоварване от 15-ия 
постоперативен ден с  повдигане на пета 2-3 
сантиметра. След три седмици - пълно нато-
варване. Недостатъци на техниката авторите 
посочват - повторно разкъсване (10%), кожна 
некроза (3%) и увреда на суралния нерв (1%). Ав-
торите приемат, че ограничената отворена 
техника е по-надеждна, защото позволява ди-
ректна визуализация на сухожилните краища.

Ограниченaта отворена техника е описана 
за първи път от Kakiuchi през 1995 г. (15). Пра-
ви се ограничен разрез през руптурата, което 
позволява директна визуализация на сухожилни-
те краища. Комбинират се предимствата на 
отворената техника (анатомично адаптация, 
визуализация) и на перкутанна техника (ми-
нимално увреждане на съдовото оросяването 
(паратенона) (23 ,25). Тази техника е популяризи-
рана от  Assal M, Jung M, Stern R през  (2002 г.) 
Използва се  Achillon устройство. Изработено 
е от стомана, а впоследствие изработено от 
полимер за еднократна употреба. Achillon напо-
добява по формата на ахилесовото сухожилие, 
а именно V-образна ъгъл 8° и средна площ на 
напречното сечение от 8,1 mm в най-тънката 
част. Състои се от двойка вътрешни клонове, 
свързани с чифт външни клонове, които имат 
отвори на едно и същото ниво, за да позволи 
лесно и точно преминаването на конците през 
всичките четири части (фиг. 8). Винтът позво-

Фиг. 8

Фиг. 9

Етапи на техниката въвеждане разперване на вътрешните клонове, фикси-
ране към тях на сухожилието, прекарване на конците през страничните 
отвори и издърпване на устройството през инцизията заедно с конците. 
Това се повтаря и за другия сухожилен край, като възлите остават на ниво-
то на инцизията върху сухожилието.

Последователност на техниката с ,,пръстенов форцепс” Stern R, Haji A, Sahai 
A, Symes A, Vyas JK - въвеждане през инцизия на нивото на руптурата 
проксимално, прекарване на конеца с игла, която преминава през ринговете 
двустранно и издърпване през инцизията.

лява отварянето на клоновете в зависимост 
от сухожилната морфология. Като противо-
показания за използването на техниката авто-
рите определят болни от деменция, КС след 
бъбречна трансплантация, както и руптури в 
мускулната част. След спинална анестезия и под 
Есмарх протекция чрез параахилерна инцизия на 
нивото на руптурата се определя и издърпва 
проксималният край с инструмент. Вкарва се 
Achillon, следва фиксация на сухожилието чрез 
притягане на вътрешните клонове с помощта 
на винта. Прекарват се конците през отво-
рите, следва изваждане на устройството през 
инцизията. Всичко се повтаря в дистална посо-
ка, като се получават по три възела от всяка 
страна на сухожилието. Натягането на възлите 
се прави при ходило в еквинус.

През 2002 г. и 2004 г. Stern R, Haji A, Sahai A, 
Symes A, Vyas JK прилагат техника, осъществена 
с ,,пръстенов форцепс‘’, дава резултати, сравни-
ми с тези при техниката с Achillon (3, 13). През 
1-1,5 см разрез се прекарва форцепсът прокси-
мално, защипва се сухожилието и с иглата се 
прекарва конецът през пръстените, след което 
през разреза се извеждат конците (фигура А). 

Праваят се няколко преминавания, които се 
повтарят проксимално и дистално (обикновено 
3 или 4). При изтеглянето форцепсът дърпа кон-
ците от околните меки тъкани така, че те да 
останат само в сухожилието (фигура Б).  

Тази стъпка се повтаря за другия край на 
разкъсаното сухожилие. Възлите се погребват в 
сухожилието и следва затваряне на оператив-
ната рана. Авторите предлагат този метод 
като функционална и евтина техника.

ИЗВОДИ

При неоперативното лечение с функцио-
нален брейс няма следоперативни усложнения, 
както и риск от увреда на суралния нерв, но 
има висок процент от повторни разкъсвания 
17-33% /26, 27/.

Хирургичното лечение при руптурите на 
ахилесовото сухожилие е с предимство пред не-
оперативните. Води до намаляване на процента 
на реруптурите (3-5%)/13/ и дава възможност 
за по-бързо достигане на обичайните нива на 
функционална активност. Чести са следопера-
тивните усложнения като – инфекции (3-5%), 
цикатрикси, сраствания, неврална увреда(1-2,5%) 
/13, 14, 16/. Минимално инвазивните хирургични 
техники намаляват риска от следоперативни 
усложнения, както и възможността за реруп-
тури на сухожилието. Перкутанната фиксация 
е разумна алтернатива при лечение на трав-
матичните увреди на ахилесовото сухожилие. 
Макар и рядко в (1-2%) /2, 3, 13,/ се наблюдават 
увреди на суралния нерв.

ДИСКУСИЯ

В днешно време сме свидетели на бурно-
то развитие на миниинвазивните хирургически 
техники. Те запазват целостта на паратенона 
и кожата и дават възможност за сонографско 
и ендоскопско проконтролиране в пре, пери и 
постоперативния период. Перкутанната фикса-
ция се прави за по-малко оперативно време и е 
свързана с по-малък риск от инфекция.

Повечето автори /1, 2, 13, 14, 16, 21/ отчи-
тат до 30% намалемие на риска от усложнения 
като инфекции, кожни некрози, цикатрикси не-
врални увреди. И все пак изборът на конкретна 
оперативна процедура и следоперативен ре-
жим остава противоречив.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ

Скоростта на провеждане 
на възбуждането по мускулни-
те влакна (СП) е физиологична 
характеристика, която отра-
зява процесите, извършващи 
се в мускулната мембрана. Тя 
зависи от вида на мускулните 
влакна, съставящи двигателни-
те единици (ДЕ), които участ-
ват във формирането на мус-
кулната сила (Gantchev и съавт. 
1992, Karlsson, Gerdle 2001), от 
диаметъра и дължината на мус-
кулните влакна (Kossev и съавт. 
1992), от честотата на импул-

сация на ДЕ (Christova и съавт. 
1998) или от стимулацията им 
(Gydikov и съавт. 1982). При про-
мяна на функционалното състо-
яние на мускулите настъпват 
промени в мембраната на мус-
кулните влакна, които се отра-
зяват директно върху СП. Чрез 
измерване на нейните стойно-
сти могат да се оценят про-
мените във функционалното 
състояние на мускулите вслед-
ствие на: периферна мускулна 
умора (Lindstrom и съавт. 1970, 
Mortimer и съавт. 1970, Bigland 

- Ritchie и съавт. 1979, Zwarts, 
Arendt-Nielsen 1988, Enoka, Stuart 
1992, Christova и съавт. 1999, 
Kristev и съавт. 2000, Kristev, 
Kossev 2001), нервно-мускулни 
заболявания (Zwarts и съавт. 
1988, Christova и съавт. 2006), в 
условия на хипоксия (Mortimer и 
съавт. 1970, Gatev и съавт. 1981, 
Merletti и съавт. 1984, Zwarts 
и съавт. 1987, Zwarts и съавт. 
1988, Христова 1992, Rongen и 
съавт. 2002), при моделирана и 
реална микрогравитация (Хри-
стова и съавт.1986, Христо-

Неинвазивен метод за анализ 
и оценка на двигателната 
активност на периферните 
мускули чрез мобилна апаратура

РЕЗЮМЕ

Скоростта на провеждане на възбуждането по мускулните 
влакна (СП) е физиологична характеристика на мускулните влак-
на, която отразява процесите, извършващи се в мускулната 
им мембрана. При промяна на функционалното състояние на-
стъпват промени в мембраната на мускулните влакна, които 
се отразяват директно върху СП, и чрез нейното измерване мо-
гат да се оценят промените във функционалното състояние на 
мускулите вследствие на: периферна мускулна умора (МУ), нерв-
но-мускулни заболявания, състояние след хипоксия, моделирана и 
реална микрогравитация и специфична двигателна активност. 
Чрез създадената уникална портативна апаратура могат да 
се измерват: скоростта на разпространение на възбуждането 
по мускулната мембрана на акционните потенциали на отделни 
двигателни единици (АПДЕ) и на усреднения потенциал на ин-
терферентната електромиограма (УПИЕМГ), скорост на нара-
стване негативната фаза и времетраене на АПДЕ и УПИЕМГ и 
мощностният спектър на ИЕМГ. 
Оценката на СП е извършена при нормално и променено функционал-
но състояние на мускулите (периферна МУ, родова травма на plexus 
brachialis, моделирана микрогравитация - суха иммерсия, реален кос-
мически полет и тренировъчен процес – академично гребане). 

SUMMARY

Noninvasive method for analyses and estimsation of the peripheral 

muscles motor activity by mobile equipment

Conduction velocity of excitation along the muscle fibre (CV) is a 
physiological parameter which reflects the muscle membrane processes. 
CV can be successfully used for estimation of different changed 
functional state of muscle as a peripheral muscle fatigue, neuro-muscular 
disorders, modeling and real weightlessness and specific motor activity. 
The created unique equipment permits the estimation of CV of motor 
units action potentials (MUAPs) and average potentials of interference 
electromyogram (AvPIEMG) the velocity of increasing of negative phase 
and duration of MUAPs and AvPIEMG and the power spectra of IEMG. 
By estimation of CV are established the changes of propagation of 
excitation along the muscle fibre in peripheral muscle fatigue, modeling 
and real weightlessness, trauma of plexus brahialis and specific motor 
activity –rowing.

Доц. д-р Василис 

Диафаз

Доц. д-р Лилия 

Христова

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Скорост на провеждане на възбуждането по мускулни влакна, периферна мускулна умора, усреднен потенциал на интерферент-
ната ЕМГ
KEY WORDS:  Muscle fibre conduction velocity, peripheral muscle fatigue, average potentials of interference EMG.
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ва и съавт.1988) и при специ-
фична двигателна активност 
(Angelova и съавт. 2008). 

Оценката на СП може да 
бъде направена чрез акционни 
потенциали на отделни мускул-
ни влакна (АПМВ), акционни по-
тенциали на отделни ДЕ (АПДЕ) 
и посредством усреднения по-
тенциал на интерферентната 
електромиограма (УПИЕМГ), 
чрез спектъра на ИЕМГ. 

Повърхностно отведеният 
миоелектричен сигнал (електро-
миограма - ЕМГ) при повишава-

не на мускулното усилие наред с 
повишената честота на импул-
сация на вече активните ДЕ се 
активират и нови ДЕ и отведе-
ният сигнал има по-силно изра-
зен интерферентен характер. 
Поради обемното провеждане 
на тъканите директно измер-
ване на СП чрез повърхност-
ни конвенционални електроди 
води до съществена грешка в 
оценката и (Dimitrov, Dimitrova 
1974, Dimitrova, Dimitrov 1974). 
На базата на изследвания, свър-
зани с обемното провеждане 

Фиг. 1

А Б

Портативен прибор за регистриране и обработка на електроми-
ографски сигнал - А 1- и специализиран датчик за регистрация на 
електромиографска активност – А - 2 и (Б), принципна схема на 
специализирания датчик, състоящ се от два разклонени електрода 
(1 и 2) с малка отвеждаща площ (1 mm2), с разстояние между отдел-
ните полюси (а = 5 mm) и двата електрода (с = 10 mm).

Фиг. 2 Главен прозорец от управляващата програма, за нагласяване на 
електрода, състоящ се от основен екран с две трасета за първи 
(1) и втори канал (2), на които е показано тригериращото ниво 
(3), екран (7) за визуализиране на усреднените потенциали на съ-
ответните сегменти от ЕМГ и екран (8) за визуализиране на съ-
ответните площи на усреднените сегменти на ЕМГ (на фигурата 
16 сегмента).

на миопотенциалите, са разра-
ботени методи, които позво-
ляват оценка на СП и нейните 
промени (Arabadzhiev и съавт. 
2003). Създадени са отвеждащи 
електроди за ЕМГ, чрез които 
отведената интерферентна 
ЕМГ може да бъде използвана 
за оценка на промените в СП 
(Gidikov и съавт. 1984, Kostov 
и съавт. 1984, Kristev и съавт. 
2000 a, б). 

В настоящата работа е 
описана методика и констру-
иран по изискванията на тази 
методика малък портативен 
прибор, даващи възможност 
за ориентация на сензора вър-
ху кожната повърхност на из-
следвания мускул за коректно-
то измерване на СП .

Чрез портативен прибор 
(Танев и съавт. 2010) регистри-
рането на електромиограмата 
(ЕМГ - акционните потенциали 
на ДЕ) се извършва по два кана-
ла чрез сензор за неинвазивно 
отвеждане от кожната повърх-
ност при приложено постоянно 
мускулно усилие. Приборът се 
състои от четири основни мо-
дула: 

1. Двуканален електроми-
ограф с регулируем коефицент 
на усилването, който включва 
вградени предусилватели в сен-
зора за регистриране на сигна-
ла.

2. Регистратор на прило-
женото усилие, състоящ се от 
блок динамометър, изпълнен по 
стандартна мостова схема с 
тензодатчици. 

3. Управляващ модул за съх-
раняване, първична обработка 
и предаване на данните към 
персонален компютър. 

4. Специализиран датчик 
(сензор) (фиг. 1 – А - 2 и Б), със-
тоящ се от два повърхностни 
разклонени електрода (фиг. 1 Б 
– 1 и 2) с малка отвеждаща площ 
(1 mm2) (Gydikov и съавт. 1986, 
Christova и съавт. 2007, Christova 
и съавт. 2008). 

Сензорът за отвеждане на 
ИЕМГ се поставя върху кожна-
та повърхност на изследвания 
мускул така, че посоката на 
инервация да бъде от първият 
електрод (канал) (фиг. 2, осно-
вен екран, горно трасе - 1) към 
втория (канал) (фиг. 2, основен 
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екран, долно трасе - 2). 
След прилагане на съответ-

ното мускулно усилие, като про-
цент (фиг. 2, син маркер 6) от 
максималното възможно (фиг. 
2, червен маркер 4) за дадения 
индивид, създаден за целта ал-
горитъм, се проверяват накло-
ните на фронтовете (фиг. 2, 
екран 7) на нарастване на нега-
тивните максимуми на усред-
нените за двата канала акцио-
нни потенциали (обикновено 16 

отрязъка с продължителност 
25 ms), с праг (тригерно ниво 
- (фиг. 2, - 3) 2/3 от максимал-
ната регистрирана амплитуда 
на сигнала (Christova и съавт. 
2008). Големината на приложе-
ното мускулно усилие се визу-
ализира на екрана на компютър 
под формата на подвижен бар 
(фиг. 2 - 5), а степента на не-
обходимото постоянно мускул-
но усилие се визуализира със син 
маркер (фиг. 2, син маркер - 6).

Обработката на сигнала се 
извършва по определен алгори-
тъм (Танев и съавт. 2010). Ско-
ростта на разпространение 
на УП на ИЕМГ се изчислява от 
зависимостта: където S е раз-
стоянието между двата от-
веждащи електрода, а t е вре-
мето за изминаване на това 
разстояние, т. е. времевото 
отместване на негитивните 
максимуми на двата УП.

С помощта на описания при-

Фиг. 3 Фиг. 4Средните стойности на СП на УПИЕМГ, от-
ведена от m.biceps brachii и m. deltoideus при 
деца от 1 месец до 4 години. Със * са означени 
значимите разлики в СП между 1 и 3 месеца и 
останалите до 4 години в двата изследвани 
мускула.

Средните стойности на СП на УПЕМГ, отве-
дена от m.biceps brachii при 43 деца с родова 
травма на plexus brachialis, разделени в две 
групи в зависимост от степента на увреда. 
Със * са означени значимите разлики в СП 
спрямо съответната в здравата ръка.

Средните стойности на 
СП на УПЕМГ, отведена 
от m.biceps brachii за три 
групи изследвани лица: 
нетренирани юноши, ат-
лети на възраст от 15 до 
17 години и нетренирани 
възрастни от 25 до 35 го-
дини, при различни нива 
на мускулно усилие (25, 50, 
75 и 100% от максимално-
то мускулно усилие). Със 
* са означени значимите 
разлики в СП спрямо гру-
пата от нетренирани 
деца.

Фиг. 5
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бор могат да бъдат направени 
и други допълнителни анализи 
на сигнала като определяне на 
интегралната площ на всеки 
един от регистрираните епи-
зоди, честотен анализ на реги-
стрирания сигнал и др. 

Чрез описаната по-горе ме-
тодика беше оценена скорост-
та на провеждане на възбужда-
нето при нормално и променено 
функционално състояние на мус-
кулите:
� периферна мускулна умо-

ра (Angelova и съавт. 2008)
� тренировъчен процес – 

академично гребане (Angelova и 

Мускулно усилие
[% МВУ]

Атлети Нетренирани 
деца

Възрастни

100% 4.33± 0.10* 3.35± 0.08 3.76 ± 0.10*

75% 4.22±0.11* 3.35±0.08 4.21 ± 0.17*

50% 4.23±0.11 3.29±0.10 4.18 ± 0.18*

25% 3.94±0.12* 3.35±0.09 4.47 ± 0.21*

Средни стойности на СП на УПИЕМГ преди периферна мускулна умора между 
групите на нетренирани деца и възрастни и тренирани деца. Със * са означени 
статистически достоверните разлики спрямо групата на нетренирани деца.

Табл. 1

Фиг. 6

Средни стойности ± SE за CП на УПИЕМГ, 
отведена с разклонен електрод, при раз-
лични нива на мускулни усилия вследствие 
на периферна мускулна умора при нетре-
нирани възрастни лица (А), нетренирани 
деца (Б) и тренирани деца (В). Със * са 
означени статистически достоверните 
разлики.

Нормирани стойности на СП на УПИЕМГ и усреднени потенциали на ниско 
и високо прагови двигателни единици, отведени от m.biceps brachii спрямо 
съответните преди имерсия. Със * са означени значимите разлики в СП.

Фиг. 7

съавт. 2008)
� родова травма на plexus 

brachialis (Christova и съавт. 
2006)
� моделирана микрограви-

тация - суха имерсия (Christova и 
съавт. 1986, 1988)
� реален космически по-

лет 
При изследване на 90 здра-

ви деца на възраст от 1 месец 
до 4 години беше установено 
градуално нарастване на СП по 
мускулните влакна на m.biceps 
brachii и m. deltoideus до 3 го-
дини, след което СП остава 
непроменена до 4 -годишна въз-
раст (фиг. 3). 

При проследяване на въз-
становителия процес при 43 
деца с родова травма на plexus 
brachialis, разделени в две групи 
в зависимост от степента на 
увреда, изчислената СП беше 
достоверно по-висока в болна-

та ръка от тази в здравата 
при тежката форма на увреда 
(фиг. 4). 

От направеното проучване 
за средните стойности на CП 
на УПИЕМГ между три групи: 17 
нетренирани юноши на възраст 
от 15 до 17 години, 17 атлети 
на същата възраст и нетрени-
рани възрастни от 25 до 35 го-
дини, при различни нива на мус-
кулно усилие, беше установено 
че CП е статистически значимо 
по-ниска (p<0.05) за групата на 
нетренираните деца от съот-
ветните за останалите две 
изследвани групи (атлети и въз-
растни нетренирани лица) при 
всички мускулни усилия (табл. 1, 
фиг. 5).

При промяна на функционал-
ното състояние на мускула, пе-
риферна мускулна умора, беше 
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установено, че средните стой-
ности на СП намаляват, като 
отново промените за групата 
на атлетите и възрастните 
лица са подобни (фиг. 6).

Оценката та СП на УП на 
ИЕМГ и усреднени потенциали 
на тонични и фазични двигател-
ни единици при 32-ма добро-
волци в условия на имерсионна 

хипокинезия (суха имерсия) по-
каза, че още на втория ден след 
имерсията СП на УПИЕМГ и на 
тоничните двигателни едини-
ци е значимо по-ниска от тази 
преди имерсия (фиг. 7).

В заключение можем да ка-
жем, че предложената мето-
дика и приборът, създаден по 
нейните изисквания, успешно 

могат да бъдат приложени за 
обективна оценка за скорост-
та на разпространение на по-
тенциалите в повърхностно 
разположените мускули както 
при нормално, така и при про-
менено физиологично състо-
яние. Тя е приложима както в 
лабораторни, така и в полеви 
условия. 
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

РЕЗЮМЕ

По време на походка координацията на движенията е основна 
проява на двигателната дейност в пространството. С цел оп-
тимизация и/или възстановяване на координацията на походка-
та се прилага функционален инструментален анализ. Основните 
принципи, определящи координацията на походката, се изследват 
на базата на този анализ. Установява се и се проследява функ-
ционалното “работно” състояние на двигателната система. Ин-
терпретирайки резултатите от анализа на походката, можем да 
дадем отговори на въпроси колко бързо, колко надалече, с какво 
времетраене е възможно да осъществим дадена координация 
на движенията в пространството. Коректното провеждане на 
функционален анализ на походката дава възможност да поста-
вяме краткосрочни и дългосрочни практични цели за оптимизи-
рането на двигателната дейност, както и за възстановяване 
на намаления функционален капацитет на човека. Инструмен-
талният функционален анализ на походката е основна част в 
съвременните подходи за анализ и възстановяване капацитета 
на организма. На базата на този анализ правим коректна оценка 
и изработваме адекватни двигателни програми за пасивна и ак-
тивна инструментална рехабилитация.

SUMMARY

During gait, the coordination of movements is the main event of Motor 

Control activity in the space

With the main goal of optimization and/or restoration of the coordination of 
gait, functional instrumental analysis is applied. The fundamental principles 
governing coordination of gait are studied on the basis of this analysis. The 
present state and follow-up of functional "working" state of Motor control 
activity is established. Considering the results of gait analysis we can provide 
answers to questions how fast, how far, with what duration, it is possible to 
undertake a coordination of movements in the space. Correct performence 
of functional gait analysis makes it possible to set short-term and long-term 
practical goals on a purposes to optimize Motor Control activity as well as 
for the reconstruction of impaired functional capacity of man. Gait functional 
instrumental analysis is a major part in modern approaches for analysis 
and recovery of the organism capacity. On the basis of this analysis we 
can propose a correct assessment and elaborate appropriate motor control 
programs for passive and active instrumental rehabilitation.

Пoдходи, методи и техники на 

функционална инструментална 

оценка на двигателната дейност

Анализ на координацията на походкатаД-р Николай Ганчев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Двигателна дейност, функционален инструментален анализ, координация на походка, стъпка, движение с цел, фази на нор-
малната походка, цикъл на походка.
KEY WORDS: Motor Control, Functional Instrumental Analysis, Gait Coordination, Step, Goal Directed movement, phases of normal gait, Gait cycle

Първа част

КООРДИНАЦИЯ НА ПОХОДКАТА – 
ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА ДВИГАТЕЛ-

НАТА ДЕЙНОСТ

Анализирането на координа-
цията по време на походка пред-
ставлява определяща част от 
количествената и качествена-
та оценка на двигателната дей-
ност. На базата на управлението 
на начална бипедална поза се осъ-
ществяват инициация и послед-
ващо ритмично движение с цел в 
пространството – походка. Този 

сложен процес е планиран, осъ-
ществяван и контролиран от цен-
тралната нервна система (ЦНС). 
Способността да се придвижват 
в пространството в серия от по-
следователни, ритмично повтаря-
щи се координирани в динамичен 
контрол бипедални пози е специ-
фична за хората. Изучаването на 
биомеханичните характеристики 
на процеса как се движим в прос-
транството от началото на он-
тогенезата до дълбока старост 
е представлявал и представлява 
основен интерес. Появата на все-

ки, дори незначителен, проблем в 
общото състояние на организма 
води до определена функционална 
промяна на координацията на по-
ходката. Отразява се в различна 
степен върху способността да се 
движим в пространството. На-
стъпилите промени в капацитета 
на двигателната система се ком-
пенсират до дадено функционал-
но ниво по специфичен начин. Ако 
промяната в общото функционал-
но състояние на организма не бъде 
установена навреме, се създават 
условия за хронифициране на по-
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тенциално патологичния дефект. 
Това забавяне усложнява оптимал-
ния подход за възстановяване на 
организма. На базата на получе-
ните данни от инструментален 
функционален анализ на походката 
се изработва оптимално терапев-
тично поведение за възстановя-
ване на променения функционален 
капацитет на организма. Приложе-
нието на адекватни диагностич-
ни и последвали терапевтични 
процедури и техники, базирани на 
коректен инструментален анализ, 
прави процеса на функционалното 
възстановяване на организма въз-
можно оптимален и ефективен. 
Изработването и приложението 
на терапевтично поведение на 
анализ, водещо до функционално 
възстановяване на походката, е 
обект на различните области на 
медицината като неврология, ор-
топедия, протезиране, класическа 
физикална медицина, функционална 
инструментална рехабилитация. 
В съвременните подходи за анализ 
и възстановяване на капацитета 
на организма инструменталният 
функционален анализ на походката 
е основна част от процеса на изра-
ботване на адекватни двигателни 
програми за пасивна и активна ин-
струментална рехабилитация.

КООРДИНАЦИЯ НА ПОХОДКА - 
РИТМИЧНО ДВИЖЕНИЕ С ЦЕЛ 

Естествен процес в ежедневи-
ето е да променяме позицията си 
(управляваме позата си), за да се 
движим в пространството с оп-
ределена цел. На базата на нервно-
мускулно-скелетната си структура 
човешкото тяло е в състояние да 
поддържа стабилност, да развива 
определена сила, да осъществява 
определен обем на движения. В еже-
дневието и/или при извършване на 
дадена специфична спортна актив-
ност, за да оптимизираме движе-
нията си с цел в пространството, 
е необходимо да познаваме как раз-
личните системи, които го изграж-
дат, се координират.

Движението ни в простран-
ството е толкова естествено, че 
почти съзнателно преставаме да 
мислим как протича този процес. 
Ако за момент си представим, че 
се налага за осъществяването на 
всяко движение да концертираме 
нашето внимание, това би пред-
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Естест-
вен процес в 

ежедневието 
е да проме-

няме позици-
ята си при 

координация 
на походката

ставлявало изключително сложна 
задача за планиране, координиране 
и изпълнение от ЦНС. 

Отговорът на въпроса как-
во ни стимулира да се движим в 
пространството е директен и 
неособено сложен. Стимулира ни 
мотивацията да достигнем да-
дена желана цел в пространство-
то и/или да избегнем контакт с 
нежелан обект в пространство-
то! Коректен въпрос, зададен 
по отношение на механизма на 
придвижване в пространството, 
е по какъв начин се осъществява 
походката: Как се осъществява 
процес на координация на контро-
лирано нарушение и изграждане на 
серия от пози в пространството 
за определено време по пътя на 
достигане или избягване на даден 
обект. При придвижването си в 
пространството не фокусираме 
вниманието си как се движим, а 
накъде се движим? При проява на 
проблем от различно естество в 
нас самите или в околната среда, 
който повлиява начина ни на прид-
вижване в пространството, се 
появява въпрос как отново да оп-
тимизираме движенията си с цел?

Двигателната дейност, която 
осъществяваме по време на по-
ходка, усвояваме в началните ета-
пи на двигателното си развитие. 
Това е автоматизиран процес за 
достигане на определена цел в 
пространството (goal directed 
movement in the space). При бол-
шинството от нас усвояването и 
обучението, на изкуството да се 

придвижваме в пространството 
е завършен до 2-годишна възраст. 
В началото на изработването на 
бипедалния стоеж (вертикализаци-
ята в бипедална поза) се осъщест-
вява процес на походка от ходене 
на пръсти (digitgrate walking). В 
процеса на нашата онтогенеза на-
стъпва оптимизация на координа-
цията на походката и достигаме 
до използване на целия капацитет 
на плантарната повърхност на хо-
дилата (platigrade walking). 

КАК СЕ ДВИЖИМ?

Отговор на този въпрос оз-
начава да можем да предложим 
оптимизиране и/или адекватно 
възстановяване на двигателната 
дейност на базата на двигателни 
програми. Затова е необходимо да 
познаваме и анализираме механи-
змите на създаване на движенията 
в пространството, манифести-
рани като походка. Това означава 
отчитането на законите на меха-
никата, на базата на които се съз-
дава движението, състоянието на 
мускулно-скелетния апарат като 
система на осъществяване на дви-
женията, специфичните взаимо-
отношения на човешкото тяло с 
околната среда като цяло. Всички 
тези фактори имат отношение 
до формирането на походка. Раз-
личните по произход нарушения 
на двигателната дейност се про-
явяват като увреда на походката 
(gait disorder). Ето защо трябва да 
се познават характеристиките 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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на нормалната походка. На база-
та на тези познания може да бъде 
проведен функционален адекватен 
анализ на настъпили промени в дви-
гателната дейност, изразени чрез 
различна патологична промяна на 
нормалната походка.

За да осъществим анализа и да 
разберем как се движим, разделяме 
походката на периоди с определена 
функция. По този начин осъзнаваме 
как в света на константна сила на 
гравитацията и реакционните зем-
ни сили началната бипедална поза 
контролирано се трансформира в 
ритмично, елегантно, координира-
но и балансирано движение с опре-
делена цел в пространството.
� Кога започва координацията 

на походката е въпрос с особено 
значение, отговорът на който ни 
дава информация за момента на 
установяване ритмичност на дви-
женията.
� Как нашето желание се тран-

сформира в реално движение с цел. 
Централната нервна система на 
базата на вътрешни и външни сти-
мули планира характеристиките 
на движение с цел. Впоследствие 
за осъществяване на желаното 
движение с цел се изработват и 
изпращат необходимите команди 
до мускулно-скелетната система. 
В случай че искаме да достигнем 
дадена цел (да отидем до масата, 
да се придвижим до колата), жела-
ното движение се изразява да по-
ставяме в определена ритмична 
повтаряемост долните крайници 
(един след друг), за да се предви-
жим от позицията, в която се на-
мираме, до тази, в която сме по-
желали да бъдем.
� Как самото движение се из-

вършва: След осъществяването на 
инициация на първата стъпка по-
ставянето на долните крайници 

(един след друг) в определена рит-
мична последователност създава 
движение на цялото тяло. Прието 
е да се нарича цикъл на походка. 
Когато кракът влиза в контакт с 
земната повърхност, цялото тяло 
приема поведение на затворена 
верига. Това означава, че движе-
нието на една част от тялото 
ще води до движение на всички 
останали части! По време на ци-
къла на походка ходилото чрез раз-
лично позициониране в pronation 
или supination “води” движенията, 
осъществявани от цялото тяло. 
Последователност от ритмични 
движения до определената цел в 
желаната посока се изгражда, кое-
то се определя от константната 
сила на гравитацията и функцио-
налното състояние на организма.
� Как се ориентираме, като 

се движим в пространството: 
Централната нервна система на 
базата на непрекъснато обновя-
ваща се информация (feedback) 
“знае” разположението на всички 
сегменти в пространството. При 
необходимост ЦНС допълнително 
“настройва” разположението им. 
По този начин пространственото 
ни поведение за достигане на жела-
ната цел се изработва, отчитайки 
непрекъснато потока от информа-
ция от различни сензорни системи. 
Пространственото ни поведение, 
въз основа на зрителна информа-
ция включва изместване вляво или 
дясно с различна амплитуда и ско-
рост на осъществяване на рит-
мичните движения, за да избегнем 
нежелан контакт с препятствие 
от различен произход. Разбираме 
защо успяваме да не се “блъскаме” 
в другите хора, как футболист из-
вършва ефективен слалом, “дриб-
лира” между група от играчи, за 
да достигне до удобна позиция за 

нанасяне на удар по топката или... 
ето автобусът бързо потегля и се 
налага да преустановим движение-
то с цел.

ПОХОДКАТА - ПЕРИОДИЧНО 
ПОВТАРЯЩИ КООРДИНИРАНИ 

БИПЕДАЛНИ ПОЗИ

Оптималното придвижване в 
пространството с определена цел 
се осъществява на базата на пери-
одично повтарящи се оптимално 
координирани бипедални пози, как-
то и на взаимоотношението на 
различните сегменти на тялото, 
представени като походка. При на-
личието на адекватно управление 
на позата (stable pelvis) теглото на 
тялото е оптимално разпределено 
върху скелетната система, която 
го “носи”. Походката като процес 
на поддържане и координация на 
ритмично повтарящи се бипедал-
ни пози с цел преместване от една 
в друга точка на пространството 
представлява енергийно оптими-
зиран процес. Планирането, изра-
ботването и осъществяването на 
оптимален координационен процес 
на походка в пространството е ос-
нован на управлението на корект-
на поза. Създаването на оптимал-
ни условия за инициация на походка 
(start walking, demare la marche) се 
постига при оптимална регулация 
на началната поза, от която за-
почва процесът на придвижване 
в пространството с определена 
цел – походка. Да осъществим ини-
циация на походка, независимо от 
желаната посока, е нужен процес 
на контролирана дестабилизация 
на началната поза. Процесът на 
придвижване от една до друга 
точка в пространството е съста-
вен от ритмично повтарящо се 
изграждане на поза и последваща 

Моменти с раз-
лично функционал-

но значение при 
координация на 

походка
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и контролирана дестабилизация, 
осъществявана на базата на дина-
мична координация. По този начин 
походката като процес е предста-
вена като сбор от последователно 
повтарящи се пози.

НОРМАЛНА СТРУКТУРА И 
ФУНКЦИЯ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ 

- НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОХОДКА

Долните крайници представля-
ват сложно изградена анатомична-
та структура, която е в състояние 
да поддържа едновременно опреде-
лена поза и да осъществява прид-
вижване на цялото тяло в прос-
транството. В еволюционото си 
развитие човешките долни край-
ници са се адаптирали към изпълня-
ваната от тях локомоторна функ-
ция. Наблюдавайки координацията 
на походката, на движението на 
краката, един след друг можем да 
я сравним с “начално планирано 
хвърляне и последващо контроли-
рано хващане и задържане с цел” 
на обект в пространството при 
определени параметри като дис-
танция, амплитуда, ритмичност, 
скорост и т. н. Началната функция 
на краката “да достигат, хващат 
и манипулират обект” е запазена, 
но функционално адаптирана. Про-
явена е по адекватен начин, отго-
варящ на поставената двигателна 
задача: тялото да се придвижва с 
цел по дадена повърхност, а не по 
въздуха (от даден клон на дърво на 
друг!). Повърхността като среда, 
върху която се осъществява прид-
вижването, може да бъде с различ-
ни специфични характеристики. 
Естествено е начинът на прид-
вижване по пясъчна повърхност, 
каменни плочи или по трева да 
бъде различно. Допълнително пре-
дизвикателство към координация 
на походката е промяна не само на 
релефа на повърхността, а и на на-
клона. Специфично предизвикател-
ство е и ситуацията, когато, за да 
достигнем желаната цел, е необхо-
димо да ускорим или забавим прид-
вижването си в пространството 
(като функция на възможните гра-
ници на нашата анатомия), тичай-
ки, катерейки се или слизайки с раз-
лична скорост.

От направените разсъждения 
осъзнаваме, че анатомичното и 
функционалното състояние на до-
лните крайници и основно на кон-

Фиг. 1

Начална-
та функция 
на Краката 
“да дости-

гат, хващат 
и манипули-

рат обект” е 
запазена, но 

функционално 
адаптирана

тактната повърхност на ходила-
та има определящо влияние върху 
осъществяването на двигател-
ната дейност на цялото тяло. 
Ходилата на човека са система 
с определяща важност при регу-
лацията на позата и осъществя-
ването на походката. Ето защо 
при функционален анализ трябва 
да се проявява специален интерес 
към състоянието на ходилата 
на човека. Плантарната повърх-
ност на ходилата отразява спе-
цифичността на управление на 
бипедална поза. Всеки дори незна-
чителен проблем на ходилата се 
отразява директно и индирект-
но върху многозвенната струк-
тура на тялото и се компенсира 
до дадено ниво по специфичен 
начин. Ако настъпилият проблем 
не бъде диагностициран навреме 
и не бъдат приложени адекват-
ни лечебни процедури, се създава 
предпоставка за хронифициране 
на патологичния дефект, което 
усложнява функционалното въз-
становяване.

При нормално раждане долните 
крайници са с подходяща анато-
мия, която във времето ни позво-
лява да изградим бипедална поза. 
Моментът на първия контакт със 
земната повърхност е от особена 
важност. Започва процес на въ-
веждането на долните крайници 
в тяхната основна изпълнителна 
функционална роля на поддържане 
на изправен стоеж (управление на 
бипедална поза) и придвижване в 
пространството с цел (координа-
ция на походка). Оптималното раз-
витие и коректното усвояване на 
този процес определя качеството 
на двигателната ни дейност по 
време на целия ни живот.

ФУНКЦИИ НА ДОЛНИТЕ 
КРАЙНИЦИ 

Долните крайници, по-специ-
ално ходилата, формират основа-
та на цялото тяло и всяко тяхно 
движение от пасивен или активен 
произход има ефект върху цялата 
биомеханика на тялото. Двата 
основни компомпонента на функ-
цията на долните крайници са 
позиционирането им в pronation и 
supination.

Функция на крака като моби-
лен адаптер. По време на изпъл-
нението си на тази своя функция 
долните крайници (ходилата) при 
контакт със земната повърхност 
поемат началния шок и се адап-
тират към релефа на всяка земна 
повърхност: равна, мека, остра. 
При осъществяване на контакта с 
повърхността се запазва балансът 
на цялото тяло. 

Функция на крака като като 
ригиден лост. По време на изпъл-
нението си на тази своя функция 
кракът е блокиран в определена 
позиция, за да осигурява нужната 
стабилизация, повдигане и прид-
вижване на тялото.

В позиция на pronation се осъ-
ществява първият контакт с по-
върхността (контакт на ходилото 
с латералната част на петата). 
Впоследствие се наблюдава слож-
на координация на движения между 
talus и calcaneus. Долният крайник 
се завърта вътрешно, тъй като 
talus е блокиран, което може да 
бъде най-добре проследено на ниво 
на tibial malleolus при движението 
на tibia назад. Резултатът от дос-
тигането на тази pronation е осво-
бождаването на midtarsal joint и на-
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личието на долен крайник с голяма 
степен на мобилност. Този процес 
на изграждане на голяма степен на 
мобилност продължава около 25% 
от цикъла на походката, след ко-
ето долният крайник е нужно да 
изпълнява ролята на ригиден лост. 
Кракът започва да се движи към 
позиция на supination (осъществя-
ват се последователно inversion, 
adduction и plantarflexion), но все 
още остава в pronated position. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
НОРМАЛНАТА ПОХОДКА

Осъществяването на походка 
се базира на две основни характе-
ристики.

Equilibrium – възможност да 
се изгради и управлява бипедална 
поза. 

Locomotion - възможност да се 
осъществи инициация и поддър-
жане на ритмичност на осъщест-
вяване на последователност от 
стъпки към определена цел. 

За осъществяване на нормална 
походка са нужни и допълнителни 
фактори: Мускулно-скелетната 
система да е изградена от функ-
ционално интактни кости и оп-
тимално функциониращи стави, 
за да се изработи оптимален мус-
кулен тонус. Мускулният тонус 
трябва да е оптимално регулиран, 
за да осъществява едновременно 
адекватно противопоставяне на 
силата на гравитацията, но и да 
позволява развитието на желано 
движение. Определено, като сен-
зорен вход, зрението е от особена 
важност за осъществяване на нор-
мална походка. Естествено важно 
е участието и на други системи, 
осигуряващи специфична информа-
ция, като вестибуларна, аудитив-
на, сензори-моторна. 

ЦИКЪЛ НА ПОХОДКАТА 

За цикъл на походка се приема 
периодът от момента на начален 
до последващ контакт на петата 
на ходилото на един от долните 
крайници. Разглеждат се две функ-
ционално взаимно свързани във 
времето фази на походка. Фаза 
на контакт (stance phase), по вре-
ме на която кракът е в контакт 
с повърхността, като заема до 
62% от целия цикъл, последвана 
от фаза на баланс (swing phase), по 
време на която кракът няма кон-

такт с повърхността, като заема 
останалите 38% от един цикъл 
на походка. С цел детайлен анализ 
на цикъла на походката контакт-
ната фаза може да бъде предста-
вена като на момент на начален 
контакт на долния крайник (пета-
та на ходилото) с повърхността 
(heel strike), последващ момент, в 
който ходилото на долния край-
ник се намира в пълен контакт с 
повърхността (mid stance) - краен 
момент, в който завършва кон-
тактът с повърхността (toe off). 
Когато наблюдаваме походката на 
някой преминаващ покрай нас, от-
белязваме, че има моменти, в ко-
ито и двата долни крайника са в 
контакт със земната повърхност, 
както и момент, когато само 
единият крак е в контакт с по-
върхността. Затова дефинираме 
момент, когато и двата крака са 
в контакт с земната повърхност, 
двоен подържащ контакт (double 
limb support), както и когато само 
единият крак е в контакт, еди-
ничен, подържащ контакт (single 
limb support). 

ДВИГАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ПО ВРЕМЕ 
НА ЦИКЪЛА НА ПОХОДКА

За да осъществим придвижва-
нето си в пространството, взаим-
но координирани двигателни зада-
чи трябва да бъдат изпълнени. 

Поемане на теглото на тяло-
то от долните крайници (weight 
acceptance). Това е двигателна за-
дача с особенно значение по вре-
ме на цикъла на походка. Основна 
роля на тази двигателна задача е 
да трансформира долния крайник в 
мобилен адаптор. Включва транс-
фер на теглото на тялото върху 
долния крайник, който завършва 
задачата си да се “движи напред” 
(swinging forward) и се намира в 
нестабилен баланс. Същността на 
тази двигателна задача е да бъде 
контролирано осъществен шокът 
от контакт с дадена повърхност 
(shock absorption), както и поддър-
жането на предвижването напред 
(forward progression). По време на 
тази двигателна задача се получа-
ва информация до ЦНС с каква по 
вид повърхност се контактува. 
Като следствие се адаптира дви-
гателното поведение в простран-
стото. С изпълнението на тази 
двигателна задача започва контак-
тен стадий - начален контакт на 

петата на ходилото (външната 
страна на calcaneus).

Баланс върху един от долни-
те крайници (single limb support). 
Това е последваща двигателна 
задача, в която кракът приема 
поведение на обратен пендулум. 
Долният крайник вече се намира в 
контакт със земната повърхност 
и осигурява поддържането на те-
глото на цялото тяло, но в също-
то време се запазват посоката и 
характеристиките на движение. 
Долният крайник се трансформи-
ра от мобилен адаптор в ригидна 
лостова система. 

Предвижване на долните 
крайници (limb advancement). Това 
е двигателна задача, в която пред-
вижването като процес се финали-
зира. Наблюдава се освобождаване 
от контакт на долния крайник с 
контактната повърхност (foot 
clearance from the floor).

ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯ НА 
ПОХОДКАТА

На пръв поглед анализът на по-
ходката е процес, лесно осъщест-
вим и разбираем. Наблюдаваме и 
отчитаме настъпила възможна 
промяна в походката. В действи-
телност като основен елемент на 
двигателната дейност координа-
цията на походката е сложен про-
цес на взаимоотношение и инте-
грация на системи, увредата от 
различен произход на които може 
да се отрази по различен начин на 
функционалния капацитет на ор-
ганизма. Ето защо от една стра-
на специалистите, които имат за 
цел оптимизиране на двигателно-
то поведение с цел постигане на 
високи резултати при специфична 
спортна дейност трябва да са в 
състояние да отчитат и интер-
претират отклоненията от коор-
динацията на походката. От своя 
страна специалистите в различни-
те области на медицинската прак-
тика трябва добре да познават 
начина на оценка на патологията, 
намираща отражение върху коор-
динацията на походката.

ФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН 
АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА 

Планираме и провеждаме функ-
ционален инструментален ана-
лиз, за да оценим двигателната 
дейност на хората в условията 
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на ежедневието, при спортна ак-
тивност, при настъпила патоло-
гия, като си поставяме следните 
въпроси: колко много, колко бързо, 
колко далече, колко високо и т. н. 
Разбира се, анализираме с различна 
цел в зависимост дали се отнася 
до оценка на двигателната дей-
ност в ежедневието, с цел за оп-
тимизирането на представянето 
си в дадена спортна дейност или 
за постигане на оптимален ефект 
на функционална реадаптация при 
установена патология, базирана 
на приложение на двигателни про-
грами. 

Началото на приложението ин-
струментален функционален ана-
лиз на походката започва в края 
на ХIХ век, базирано на любопит-
ството на Étienne-Jules Marey и 
Eadweard Muybridge. Като оценка 
на движения на животни и хора, 
двамата изследователи прилагат 
заснемане със специализирани на 
нивото на времето фотокаме-
ри. Този подход им позволява да 
регистрират различни движения 
в пространството. Базирано на 
развитието на техниката от 
този начален период на интерес 
към описание на движенията до 
днес са конструирани различни 
устрйства, които позволяват с 
голяма прецизност осъществява-
нето на функционален инструмен-
тален анализ на походката.

Оценката и последващ анализ 
на походката е особенно активен 
процес в последните 50 години. 
Изследванията на Inman и Eberhart 
(1-3) може да се приеме, че поста-
вят по-задълбочено начало на ана-
лиз на походката. Основите на на-
сочен интерес са поставени към 
анализ на променената функцио-
налност на основния елемент на 
двигателната дейност – коорди-
нация на походката. С работите 
на Perry (4 -7) и Sutherland (8, 9) в 
следващ период се създава опреде-
лен интерес на приложението на 
анализа на походката за оценка на 
различна по вид и произход двига-
телна патология. В тези начални 
изследвания е показана възмож-
ността за инструментална оцен-
ка на връзката между функцията 
на мускулите, водеща до формира-
не на движение в ставите, както 
и отграничаването на функционал-
ни фази на походката. Появява се 
възможност да бъде оценен ефек-

тът на различни неинвазивни и 
инвазивни интервенции по време 
на процеса на корекция на пробле-
ми при придвижване в простран-
ството от различен произход. 

Приложението на количест-
вен функционален инструмента-
лен анализ на походката получи 
своето развитие и конкретно 
приложение в последните 20-ина 
години. Нивото на техническите 
възможности за коректна истру-
ментална количествена оценка 
на походката в миналото са били 
на органичено ново. Основните 
фактори, възпрепятствали ши-
рокото приложение на инстру-
ментален анализ на походката в 
ежедневието, на практика са два. 
Първият фактор е времето и уси-
лията, които са необходими да се 
подготви и осъществи самото из-
следване, особенно при настъпила 
патология на двигателната дей-
ност. Вторият фактор, същест-
вено ограничаващ широкото при-
ложение на анализ на походката, е 
неоходимото време да се анализи-
рат данните, получени от прове-
дено изследване. С развитието и 
приложението на изчислителната 
техника, регистрацията и послед-
ващия анализ на получените данни 
изследването на походката нами-
ра адектватно проложение в про-
цеса на изработването и прило-
жение на двигателни програми за 
функционално въстановяване.

Оценката на походката започ-
ва визуално. Това е начален ориен-
тировъчен етап на анализ на по-
ходката. Осъществява се с цел да 
се оценят видими отклонения от 
извършването на нормална поход-
ка. Да се установят промени, кои-
то все още се намират в компен-
саторния си стадий по визуален 
път, е сложна задача. Ето защо, 
за да дадем коректна оценка на 
процеса на координация на поход-
ката, прилагаме инструментален 
фукционален анализ за подробна 
количествена и качествена оцен-
ка. Инструменталният двигате-
лен анализ е логично продъжение 
на визуалния анализ. По този на-
чин се задълбочава и концентрира 
вниманието върху забелязани про-
мени при визуален анализ. Тяхното 
качествено влияние върху процеса 
на координация на походката се 
оценява инструментално. Тряб-
ва да се отчита, че оценката на 

движението на хората е сложен 
процес. Въпреки че анализът на 
движението по време на походка 
се осъществява в сагитален план, 
отклонения са възможни и очаква-
ни. Оценката на характеристика-
та на тези отклонени (скорост, 
амплитуда, дистанция) придоби-
ват особено важно значение при 
поява на променена функционал-
ност на походката при различни 
патологични увреди. Ето защо 
инструментален анализ на коор-
динацията на походката е трудно 
осъществим с използаването само 
на една камера. Проблемът се 
решава с използването на Three-
dimensional motion analysis. За пъ-
лен коректен анализ се използват 
системи от 3 до 6 видеокамери, 
които осигуряват непрекъсната 
регистрация на движенията по 
време на походка за определено 
време. В същото време силите, 
предадени от тялото към повърх-
ността, се отчитат със силови 
платформи. Тази данни се комбини-
рат, за да се изчислява различното 
натоварване, което се получава в 
различните стави. Мускулната ак-
тивност се регистрира едновре-
менно, за да бъдат оценени съот-
ветните движения. 

- От гледна точка на биомеха-
никата анализ на походката е изу-
чаването на придвижването на 
хората в пространството с опре-
делена цел е детайлна функционал-
на оценка на движенията на долни-
те крайници и другите сегменти 
на тялото (kinematics), действия-
та на мускулите по време на локо-
моция (кинезиологична ЕМГ), как-
то и оценка на силите, участващи 
при реализацията на движението 
(kinetics). Осъществяването на ин-
струментален функционален ана-
лиз на походката създава възмож-
ност да се измерват механичните 
фактори при натоварване в раз-
личните стави, ориентацията на 
движението в пространството 
към дадена цел, както и нервно-
мускулната функция по време на 
ритмичните движения. 

- От гледна точка на оценка на 
поведението ни: походката е ана-
лиз на нашето поведение в прос-
транството. Този проблем ще 
бъде представен в отделен мате-
риал, което е важно при изработ-
ването на високо майсторство 
при провеждането на различна 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ



Медицина и Спорт   � 33

професионална спортна актив-
ност.

Регистрация и анализ на поход-
ката се провеждат в специали-
зирани лаборатории. В началото 
на дадено изследване се извършва 
серия от заснемания за ориента-
ция в начина на осъществяване на 
походката. За подробен анализ в 
повечето лаборатории се използ-
ват няколко видеокамери за регис-
трация на промяната на ъглите в 
ставите и определяне скоростта 
на преместване на даден сегмент 
в пространството. Запис от една 
или повече видеокамери създа-
ва възможност да се осъществи 
(video scoring) количествена на-
чална оценка на координация на 
походката като основен елемент 
на двигателната дейност. За осъ-
ществяване на качествен детай-
лен анализ (off - line) се използват 
пасивни или активни маркери, 
поставени на определени анато-
мични места (точки) върху тяло-
то. На базата на отчитането на 
разположението на тези маркери 
в пространството се определят 
характеристиките на движение-
то на изследваното лице, както 
и позиционирането на костите 
и ставите. По този начин се осъ-
ществява кинематична оценка на 
походката. За да се получи пълна 
картина на механизмите, опреде-
лящи координацията на походка-
та, се прилагат силови платформи 
(force platforms), както и отвежда-
не на активността на мускулите с 
подходящо конструирани за целта 
електроди (повърхностна кинезио-
логична ЕМГ). 

РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА 

ПОХОДКАТА

Техническото развитие, уве-
личението на мощността на из-
числителните машини, водещо 
до оптимизиране на методите за 
регистрация на движенията в прос-
транството, са основа към инте-
реса и разпространението на при-
ложението на инструменталния 
анализ на походката. Получените 
познания и интерпретацията им, 
получени от функционален анализ 
на походката, са основа за опти-
мизация на спортно майсторство, 
за оценка на предвижване в ежедне-
вието, както и в приложението 
си за изработване на оптимални, 
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Фиг. 4 Регистрация и анализ на походката

адекватни двигателни програми. 
В клиничната практика през после-
дините 10 години започна приложе-
нието на асистиращи походката 
роботизирани системи, които са 
средство за оптимизиране на дви-
гателната асистенция при настъ-
пили нарушения на походката. 

За приложението и развитието 
на инструменталния функционален 
анализ на походката за целите на 
оптимизация на спортно майстор-
ство, за оценка на предвижване в 
ежедневието се подготвят специ-
алисти с адекватна подготовка. 
Те имат квалификацията да плани-
рат, да осъществят инструмен-
тален анализ на походката, kakтo 
и да интерпретират резултати-
те. Специалисти по функционален 
инструментален анализ, на базата 
на нивото на познанията си в би-
омеханичен, неврофизиологичен и 
псхихофизиологичен (поведенчески 
аспект) предлагат, изработват 
и осъществяват приложението 
на оптимални, адекватни двига-
телни програми. По този начин 
нивото и ефектът на адекватно 
въстановяване на двигателната 
дейност на хората е оптимално. 
Инструменталният функционален 
анализ на двигателната дейност 
се превръща в определящ, тера-
певтично-асистиращ подход на 
настъпилите двигателни увре-
ди. Сложните взаимоотношения 
между настъпила увреда и функ-
ционални ограничения, проявени 
като степен дисфункция, намират 
адектвна оценка и оптимално ре-
шение. 

Информация
Снимките и резултатите, из-

ползвани за илюстрация, приложе-
ни в статията, са от собствен 
материал на автора. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Проблемите в ставно-мускулния апарат (травматични, дегене-
ративни), както и невралгиите (особено тези, предизвикани от ос-
теохондроза на гръбначния стълб) са много често срещана патология 
в нашето съвремие. Сегашните възможности за масово спортуване, 
както и активно занимаващите се със спорт, разширяват възрас-
товия диапазон на тези увреди. Тази патология води до нетрудос-
пособност на пациентите (често и до депресивни състояния) и ги 
кара да се лутат по различни специалисти, без да получат адекватна 
помощ и резултат.

Едно такова ново средство е инжекционният колаген GUNA 
MEDICAL DEVICES, който е с регенериращо и обезболяващо дейст-
вие при ставно-мускулно-невралгичната патология, производство на 
италианската фирма GUNA s.p.a. GUNA MEDICAL DEVICES са медицински 
изделия във вид на ампули за инжектиране.

Защо точно колаген ще помогне при тази патология?
Колагенът е най-широко разпространеният протеин в човешко-

то тяло. Една четвърт от цялата протеинова маса при висшите 
бозайници е съставена от колаген: кости и сухожилия, ставни кап-
сули и мускули, лигаменти и фасции, зъби и серозни мембрани, кожа 
и екстрацелуларен матрикс (Lynsenmeyer, 1991). Да не забравяме, че 
обвивката на нерва е изградена и от колаген, както че колагенът е 
основната градивна единица на междупрешленния диск.

Може да се каже, че механичната опора, осигурена от колагена, 
е едно ефективно природно скеле – биоскеле.

Когато чуем за увредена става и ставен хрущял, ние бързаме 
да правим предимно вътреставни апликации. Забравяме, че осте-
охондрозата е едно комплексно заболяване и страдат и извънстав-
ните структури, които се оказват, че са много повече от вътрес-
тавните – лигаменти, ставна капсула, сухожилия, мускули. Лечението 
трябва задължително да включва и тези структури.

Какво ни дава съществуващата терапия за лечение на тази 
патология?

Най-използвани са стероидите, НСПВС и аналгетиците. За съжа-
ление те са симптоматично лечение, а имат и сериозни странични 
действия.

Хондропротекторите са друга голяма група. Те са предимно 
перорални, съдържащи глюкозамини и хондроитин сулфат. Логично, 
действат само върху хрущяла и се нуждаят от дълъг курс на лечение 
за постигането на субективен резултат, защото са „бавнодейст-
ващи”.

Друга група са вискозитетните добавки, с главен представител 
хиалуроновата киселина. Те имат предимно лубрикантно действие. 
Прилагат се само вътреставно и имат ефект, където има синовия. 
Не се прилагат при Arthritis rheumatoides  и при M. Bechterewi. 

Съществува и перорален колаген. Повечето автори обаче от-
ричат възможността за колагенова терапия per os, тъй като при 
абсорбцията голямата молекула на колагена се разгражда на амино-
киселини и става „аминокиселинно хранене”. Дозата трябва да е зна-
чително по-голяма, за да се премине първичното преминаване през 
черния дроб („first pass effect”) и не на последно място, клиницистът 
не може да концентрира колагена „там, където е необходимо”.

Защо инжекционният колаген GUNA MEDICAL DEVICES се при-
ближава най-близко до тези изисквания?

Защото, прилагайки GUNA MEDICAL DEVICES, ще се възстанови, 
усили и предпази не само хрущялът, но и сухожилията, лигаменти-
те, ставната капсула и всички анатомични структури, съдържащи 
колагенови фибри, независимо дали вътре- или външноставни. Това 
ще доведе до премахване на локализираната болка и болката при 
движение. При използването на GUNA MEDICAL DEVICES не са съобща-

вани странични действия и алергии и те могат да се използват при 
деца и бременни.

Това, което отличава (със сигурност и за в бъдеще) инжекцион-
ният колаген GUNA MEDICAL DEVICES, са допълнителните съставки 
от природен произход в него. Те имат пренасяща и стабилизираща 
функция и позволяват по-ефективно и специфично влагане на колаге-
на „там, където е необходимо”. 

GUNA MEDICAL DEVICES са 13 вида ампули, носещи името на ана-
томичната област, за която са предназначени:

MD-Neck е за проблемите в областта на врата и цервикалния 
отдел на гръбначния стълб; MD-Thoracic – за гръдния кош и гръд-
ния отдел на гръбначния стълб; MD-Lumbar – областта на кръста; 
MD-Shoulder – областта на раменната става; MD-Hip – тазобедрена 
става; MD-Knee – колянна става; MD-Small joints – за ставите на кит-
ката, дланта и пръстите, глезена, ходилото и пръстите на краката; 
MD-Poly – прилага се, когато страда повече от една става; MD-Ischial 
– при коренчево дразнене на n. ischiadicus.

Последните четири вида са за тъканите, които са засегнати 
при тази патология: MD-Muscle – когато има предимно болки и ри-
гидност на мускулатурата; MD-Neural – при невралгии и невропатни 
болки; MD-Matrix – усилва дренажа в екстрацелуларния матрикс (раз-
насящо при възпаление и оток); MD-Tissue – против състаряване на 
кожата (бръчки и цикатрикси).

Всички ампули съдържат еднакво количество колаген – 300µg 
(цялата ампула е 2ml). Допълнителните съставки са различни за раз-
личните ампули, като е изследвано, че конкретните съставки имат 
афинитет към конкретните анатомични структури. Колагенът в 
GUNA MEDICAL DEVICES е активиран чрез SKA технология. Именно тази 
технология придава осцилация на колагена в GUNA MEDICAL DEVICES, 
която стимулира собственото производство на колаген от органи-
зма на пациента.

GUNA MEDICAL DEVICES съдържат колаген, преработен от свински 
колаген, с високо съдържание на основните аминокиселини, изгражда-
щи колагена: глицин, пролин и хидроксипролин. Благодарение на проце-
сите филтриране, стерилизиране и контролиране на теглото GUNA 
получава чист продукт, без контаминиращи елементи.

В България е регистрирана опаковка GUNA MD, съдържаща 
по 10 ампули.

GUNA MEDICAL DEVICES могат да се прилагат освен интраарти-
куларно, и периартикуларно, интрамускулно, интрадермално и субку-
танно. Благодарение на тропизма на допълнителните съставки, ко-
лагенът достига „там, където е необходимо”, независимо от начина 
на приложение.

Инжекционен колаген GUNA Мedical Devices – 
нов подход в лечението на ставно-мускулно-
невралгичната патология
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Как инжекционният колаген GUNA MEDICAL DEVICES действа 
болкоуспокояващо?

Една от най-важните причини за локална ставна болка е разхлаб-
ването на интра- и екстраартикуларните структури, което води 
до хипермобилност. Чрез ноцицептивни сигнали тази информация се 
предава до централния мозък, който пък изпраща команди за стягане 
на мускулатурата около ставата или около конкретния гръбначен 
сегмент. От една страна, тази хиперподвижност води до по-ната-
тъшно и ранно изчерпване на тези системи, а от друга – отваря 
пространство за прогресивна дегенерация на хрущялите. Усилвайки 
тези структури, GUNA MDs постигат регенериращ и обезболяващ 
ефект.

Има ли инжекционният колаген GUNA MEDICAL DEVICES проти-
вовъзпалителен ефект?

Тези изделия нямат противовъзпалителен ефект в тесния смисъл 
на понятието – не прекъсват патогенезата на възпалението. Тъй 
като те подобряват функциите (особено дренажа) на екстрацелулар-
ния матрикс, ускоряват процесите на възстановяване на тъканите, 
усилват тонуса на капилярната стена, се счита, че те са фактори, 
които ускоряват оздравителния процес.

Как инжекционният колаген GUNA MEDICAL DEVICES действа 
при невралгия, предизвикана предимно от дегенеративни про-
цеси?

GUNA MEDICAL DEVICES укрепва и регенерира колагена в обвивката 
на нерва (epi-, peri-, endoneurium). Укрепва и регенерира междупрешлен-
ния диск (anulus fibrosus и nucleus pulposus), интервертебралните ста-
ви и всички други структури около гръбначния стълб, съдържащи 
колаген – връзки, съединителна тъкан, сухожилия, екстрацелуларен 
матрикс. Не на последно място – намаляват се възпалителните ком-
поненти чрез ускоряване на оздравителния процес, при наличието на 
възпаление.

Инжекционният колаген GUNA MDs могат да се използват едно-
временно с антибиотици, кортикостероиди, НСПВС, хондропротек-
тори. Още повече – няма противопоказания, ако пациентът трябва 
да премине курс от електролечение, топлинни процедури, акупункту-
ра или други физикални методики.

Следващата таблица дава препоръчителните дозировки за GUNA 
MEDICAL DEVICES, като решението е на самия специалист, в зависи-
мост от състоянието на пациента и структурите, които стра-
дат в момента. За разлика от кортикостероидите и НСПВС, даже 
и болката да премине още при първите апликации, не трябва да се 
прекратява лечението, а да се направи целият курс терапия, за да се 
постигне по-стабилен ефект и по-дълга ремисия. Със същата цел се 
препоръчва и комбинирането на ампулите GUNA MDs – за анатомич-
ната област плюс за засегнатите или страдащи в момента тъкани. 
При преценка за апликация и на друга терапия, то тя трябва да бъде 
в друга спринцовка.

Инжекционният колаген GUNA MEDICAL DEVICES е показал по-добри 
резултати при сравнение с други средства за лечение на скелетно-
мускулно-невралгична патология. Като пример - в едно от проучвани-
ята е сравнен с инжекционен ketoprofen при лечение на хроничен цер-
викален миофасциален синдром. Приложената комбинация от MD-Neck, 
MD-Muscle и MD-Neural, по една ампула на всяка апликация, е довела 
до значително по-добро повлияване на болката, световъртежа и е 
увеличило подвижността на врата, в сравнение с ketoprofen.
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ДОПИНГ

Странични ефекти на допинга 
върху дихателната система

РЕЗЮМЕ

Злоупотребата с допингсубстанции от професионални спортисти 
и аматьори е широко разпространена практика и се свързва с реди-
ца увреждащи здравето ефекти. Все още твърде малко е известно 
за страничните ефекти на допинга върху дихателната система. 
Целта на настоящата публикация е да запознае лекари, треньори и 
спортисти с увреждащите ефекти на забранените в спорта веще-
ства върху респираторната система. Анаболните андрогенни сте-
роиди и растежният хормон могат да провокират и/или обострят 
протичането на обструктивната сънна апнея. Белодробният па-
ренхим и дихателните пътища могат сериозно да бъдат увредени 
от пушенето на кокаин и канабис. Предозирането на стимулиращи 
вещества и наркотици води до потискане на дишането, белодробен 
оток и бронхоспазъм, които нерядко завършват летално. 

SUMMARY

Side effects of doping on respiratory system

The abuse of doping substances by athletes in professional and amateur 
sports is widespread practice and is associated with many hazardous 
health side effects. Little is known about adverse effects of doping on the 
respiratory system. The aim of this paper is to inform physicians, trainers 
and athletes about the adverse side effects of prohibited substances in 
sport on the respiratory system. Anabolic androgenic steroids and growth 
hormone can provoke and/or exacerbate the obstructive sleep apnea. The 
lungs and airways can be seriously impaired by cocaine and cannabis 
smoking. Overdosage of stimulants and narcotics leads to respiratory 
depression, pulmonary edema and bronchospasm, which may often 
have lethal outcome. 
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 Употребата и злоупотребата с 
допингсубстанции от професионални 
спортисти и аматьори е широко раз-
пространена и се свързва с редица ув-
реждащи здравето ефекти. Обект на 
множество публикации са страничните 
ефекти на допинга върху сърдечносъдо-
вата, ендокринната, репродуктивната 
и др. системи, но данните за вредното 
въздействие на тези субстанции върху 
дихателната система са инсуфициент-
ни и несистематизирани. Базирайки се 
на наши предишни проучвания в тази 
насока [1], настоящата публикация е 
фокусирана върху страничните ефекти 
на допинга върху дихателната система. 
Разкривайки увреждащите ефекти на 
различните субстанции, употребявани 
като допинг върху респираторната сис-
тема, тази разработка цели да ги попу-
ляризира сред лекари, треньори, профе-
сионални спортисти и  аматьори.

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Анаболни средства. От анабол-

ните средства най-често използвани 
са анаболните андрогенни стероиди 
(ААС), които са синтетични деривати 
на тестостерона. Те се употребяват 
от спортистите в много високи дози 
и това води до сериозни странични 
ефекти върху сърдечносъдовата, ен-
докринната, репродуктивната и др. 
системи [2]. Малко се знае за уврежда-
щите ефекти на ААС върху дихател-
ната система. Прилагането на андро-
гени може да индуцира или обостри 
сънната апнея [3, 4, 5]. Синдромът на 
обструктивната сънна апнея е по-чес-
то срещан при мъже, отколкото при 
жени и се смята, че тестостеронът 
играе роля в патогенезата му. В съгла-
сие с тези наблюдения са и скорошни 
резултати, които сочат намаляване 
на общото време на сън, по-дълги хипо-
ксични епизоди и нарастване на апнея/
хипопнея индекса (AHI) при по-възраст-
ни здрави мъже, които са изложени на 
високи дози тестостеронови естери 
[6]. Увеличената ендрогенна тестос-
теронова продукция като резултат 
от хормонално активен тумор също 

може да предизвика сънна апнея при 
жени [7]. Възможните механизми на 
този ефект на андрогените се свърз-
ват с увеличена склонност към колапс 
на горните дихателни пътища и вли-
яние върху нервномускулния контрол 
на просвета им по време на сън [5], а 
така също и с намаляване размерите 
им на базата на анаболния ефект вър-
ху структурната конфигурация на оро-
фарингса, особeно при жени [4].

Пептидни хормони, растежни 
фактори и свързани с тях субстан-
ции. Човешкият растежен хормон 
(hGH) се използва в спорта заради 
неговите анаболни и липолитични 
ефекти [8]. Той осъществява тези 
ефекти както директно, така и чрез 
повишаване на нивата на инсулино-
подобен растежен фактор-1 (IGF-1). 
Дългосрочните ефекти на hGH върху 
здравето на спортистите не са до-
бре известни, но болните от акроме-
галия, които са с хроничен ендогенен 
излишък на GH и IGF-1, могат да послу-
жат за най-точния модел на атлет, 
който приема екзогенно тези хор-
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мони при нормални ендогенни нива 
[8]. Пациентите с акромегалия раз-
виват няколко дихателни нарушения 
като последица от хипертрофичния 
ефект на hGH и IGF-1 върху костите 
на лицевия череп и меките тъкани, 
лигавиците й хрущяли, белодробни-
те обеми и активността на диха-
телните мускули. Тези разнообразни 
промени могат да доведат до сънна 
апнея и нарушени дихателни функ-
ции. Ремоделирането на лицевите 
кости и меките тъкани около гор-
ните дихателни пътища води до 
нарушаване на интрафарингеалния 
баланс по време на вдишване и по 
този начин увеличават склонността 
му към колапс по време на сън [9, 
10]. Сънната апнея може да засегне 
до 80% от болните с акромегалия и 
е категорично по-честа и по-тежка 
сред пациенти с повишени hGH/IGF-1 
нива, както и при мъжете [9]. В бе-
лите дробове пролиферацията на 
епителни и гладкомускулни елемен-
ти води до задебеляване на бронхи-
алната стена с всички произтичащи 
от това последствия. Намалява се 
белодробната еластичност, при кое-
то белодробният обем е увеличен за 
сметка на свръх раздуване на парен-
хима. Този процес води до дихателна 
дисфункция, а вентилаторният от-
говор към усилие често е неадеква-
тен. [9, 11].

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ 
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

Стимуланти. Стимулантите на 
нервната система като амфетами-
ни и кокаин често се използват от 
атлетите в дните на състезания за 
подобряване на постиженията [12]. 
Ефектите на амфетамините върху 
физическата дееспособност изглежда 
се свеждат до маскиране на болката 
и/или умората. Кокаинът увеличава 
толеранса към високо интензивни 
натоварвания, но повечето от дъл-
готрайните му ефекти върху енер-
гопродукцията са негативни. Тежест-
та и вариабилността на токсичните 
белодробни реакции, индуцирани от 
стимулантите, изглежда зависи от хи-
мическата природа на агента, дозата 
му и пътя на внасяне [13, 14].

Острите респираторни симпто-
ми вследствие на пушене на кокаин 
включват кашлица, черна експектора-
ция, кръвохрак, плеврална болка, обо-
стряне на съществуваща астма, как-
то и всевъзможни други усложнения, 
включващи синуити, епиглотити, 

Фиг. 1 Увреждащи ефекти на допинг субстанциите върху 
дихателната система

бронхити, бронхиолити. Пушещите 
крек-кокаин и страдащи от гръдни 
болки по-често имат високи нива на 
карбоксихемоглобин и вероятно това 
е и причината за гръдната болка от 
неплеврален произход [15]. Използване-
то на свободна база кокаин се свързва 
с по-голяма честота на баротравми. 
Пневмоторакс, пневмоперикард и 
пневмомедиастинум са сред чести-
те проявления на кокаин индуцира-
ните баротравми. Нагорещените 
кокаинови пари могат да причинят 
и термични изгаряния по протеже-
ние на респираторния тракт [13, 16]. 
Установява се намален дифузионен 
капацитет като израз на влошена 
ефективност на алвеоло-капилярната 
мембрана, който може да персистира 
месеци след преустановяване на упо-
требата на кокаин [13]. При пушещи-
те крек се наблюдава синдромът на 
„крек-бял дроб” (1-48 h след ексцесивно 
пушене), характеризиращ се с дифузни 
алвеоларни инфилтрати, пулмонална и 
системна еозинофилия, треска и диха-
телна недостатъчност. Кокаинът е в 
състояние да предизвика и остър не-
кардиогенен белодробен оток [13, 16]. 
Сред възможните патогенетични ме-
ханизми са локални клетъчни токсични 
реакции и промени в пулмоналната 
микроциркулация. Животински модели 
на кокаиново отравяне посочват во-
дещата роля на потиснатия дихате-
лен център в патогенезата на кокаин 
индуцираната смърт [17]. 

Злоупотребата с амфетамини 
може да представлява сериозен риск 

за здравето на атлетите, за което 
свидетелстват и няколкото свързани 
с амфетаминова употреба смъртни 
случая. Ефектите на амфетаминова-
та интоксикация върху дихателната 
система включват диспнея, обостря-
не на бронхиалната астма, бронхити 
и остър некардиогенен белодробен 
оток [13, 14]. 

Наркотични вещества. Наркоти-
ците са естествени или синтетични 
вещества, които се свързват с опи-
оидните рецептори. В медицината 
наркотиците се използват в борбата 
с умерено до силно проявена болка. 
Клиничното им приложение се огра-
ничава с оглед на множеството им 
странични ефекти – потискане на 
дихателния център, психическа и фи-
зическа зависимост. Предозирането 
на тези медикаменти може да доведе 
до сериозна интоксикация. Главните 
токсични ефекти на опиоидите са де-
пресия на дихателния център, кома и 
смърт [18, 19].

Дихателната система е една от 
най-често увреждащите се при упо-
треба на опиати. При здрави хора 
след приложение на опиати се наблю-
дава намаляване на вентилацията, 
увеличаване на СО2 в края на диха-
телния цикъл и повишаване на прага 
за СО2 [20]. Усложненията при свръх-
доза включват депресия на дихател-
ния център, остър белодробен оток, 
бронхоспазъм, аспирация на повърна-
ти материи и последваща аспираци-
онна пневмония [19, 21]. Белодробният 
оток се наблюдава почти винаги при 
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взелите фатална свръхдоза. Директни 
токсични ефекти или анафилактич-
ни реакции са механизмите, които са 
най-вероятно отговорни за опиоид-
индуцирания некардиогенен белодро-
бен оток [22]. Като главна причина за 
смърт от свръхдоза опиоиди се смята 
дихателната недостатъчност [23]. 
Приложението на опиати води до де-
пресия на дишането, която се медии-
ра чрез μ- и δ-опиоидните рецептори 
[19]. Опиоид-индуцираната хиповенти-
лация и хипоксемия може да предизви-
ка необратими неврологични увреди, 
а това в комбинация с депресията на 
ЦНС води до летален изход [24]. 

Едновременното приложение на 
опиати с алкохол и бензодиазепини уве-
личава риска от респираторен арест. 
Глутаматът и γ-аминомаслената кисе-
лина (GABA) са съответно основният 
възбуден и задръжен медиатор, кон-
тролиращ дишането. Това обяснява 
потенциалната връзка на опиоидите 
с бензодиазепините и алкохола. Както 
бензодиазепините, така и алкохолът 
улесняват инхибиторния ефект на 
GABA. Алкохолът освен това намалява 
възбудния ефект на глутамата върху 
дишането [19]. 

Канабиноиди. Канабисът може да 
се приема под различни форми, съдър-
жащи повече от 60 канабиноиди, но 

главният психоактивен компонент е 
тетрахидроканабинолът (THC). Едни 
от най-сериозните странични ефек-
ти от пушенето на канабис (мариху-
ана) са върху дихателната система. 
За страничните ефекти на канабиса 
върху дихателната система действие-
то на ТНС е по-маловажно, отколкото 
множеството продукти от горенето. 
Има проучвания, показващи наличието 
на възпаление в дихателните пътища 
дори и след кратка експозиция към пу-
шек от канабис [25]. Вредните после-
дици от пушенето на канабис са много 
повече от тези при тютюнопушене 
поради задържането на по-голямо ко-
личество частички в белия дроб, тъй 
като пушещите обикновено поемат 
дълбоко въздух и го задържат, за да 
осигурят максимална абсорбция на ТНС 
[25]. Докато ТНС предизвиква крат-
котрайна бронходилатация, пушекът 
води до множество дълготрайни про-
мени в белите дробове, сред които ос-
тър и хроничен бронхит и диспнея при 
натоварване [26]. 

ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ НЯКОИ 
СПОРТОВЕ

Бета-блокери. Бета-блокерите 
антагонизират действието на кате-
холамините в бета-адренергичните 

рецептори. Използването на (неселек-
тивни) бета-блокери може да индуци-
ра  обостряне или да тригерира брон-
хоспазъм при спортисти/пациенти с 
астма или друго белодробно заболява-
не с хиперреактивност на дихателни-
те пътища [27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все още твърде малко е известно 
за страничните ефекти на допин-
га върху дихателната система при 
спортисти. Анаболните андрогенни 
стероиди и hGH/IGF-1 могат да про-
вокират и/или обострят протичане-
то на обструктивната сънна апнея, 
отчасти дължащо се на анаболното 
им действие. Белодробният парен-
хим и дихателните пътища могат 
сериозно да бъдат увредени от пу-
шенето на кокаин и канабис. Предо-
зирането на стимулиращи вещества 
и наркотици води до потискане на 
дишането, белодробен оток и брон-
хоспазъм, които нерядко завършват 
летално. На базата на направената 
от нас литературна справка можем 
да заключим, че употребата на до-
пинг се свързва със сериозни и живо-
тозастрашаващи странични ефек-
ти върху дихателната система на 
спортистите.
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НЕОПИОИДНИ (АНТИПИРЕТИЧНИ) АНАЛГЕТИЦИ 

НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА

Неопиоидните (ненаркотични) аналгетици са фармакотерапевтична група ле-

карства, които притежават в различна степен аналгетично, антипиретично и про-

тивовъзпалително действие. За разлика от наркотичните (опиоидни) аналгетици те 

повлияват предимно екстерорецептивната и проприорецептивната болка, не водят до 

еуфория и лекарствена зависимост и не потискат центъра на дишането. В зависимост 

от преобладаващия фармакологичен ефект традиционно се разделят на аналгетици – 

антипиретици и нестероидни противовъзпалителни лекарства (НПВЛ). 

Фармакодинамика (механизъм на действие) на неопиоидните аналгетици и 

нестероидните противовъзпалителни лекарства. 

Основният механизъм на действие на неопиоидните аналгетици и НПВЛ е свързан 

главно с потискане на ензима циклооксигеназа  (СОХ), който играе ключова роля в т. 

нар. „каскада на арахидоновата киселина”. Арахидоновата киселина е междинен продукт, 

получен от разпадането на фосфолипидите на клетъчната мембрана под въздействие 

на увреждащи фактори (травма, възпаление и др.), който се явява субстрат на цикло-

оксигеназата  в нейните три изоформи – СОХ-1, СОХ-2 и СОХ-3. В резултат се получават 

ендопероксиди и съответно простагландии тромбоксани,които са медиатори на ексу-

дативното възпаление.

Клинични показания

Неопиоидните аналгетици и НПВЛ имат клинични показания при лечението на 

ревматизъм, артрити и други възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат, 

артрози, тромбоемболии, симптоматично при пирексия и болков синдром. Клиничното 

приложение на тази фармакотерапевтична група се основава на основните им тера-

певтични ефекти и може да се обобщи в 

следните направления:

� за противовъзпалително действие 

(предимно антиексудативно) при остри и    

хронични възпалителни заболявания на съе-

динителната тъкан (колагенози).

� за аналгезия при болкови състояния 

(екстеро- и проприорецепторна болка).

� за понижаване на телесната тем-

пература при състояния на пирексия.

Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите лекарствени реакции на 

неопиоидните аналгетици и НПВЛ са свър-

зани с основният им механизъм на дейст-

вие, който се изразява в  потискащото им 

влияние върху простагландиновата синте-

за. Т. напр. един от основните странични 

ефекти като улцерогенното действие се 

дължи до голяма степен на намаляване на 

синтезата на простагландините от група 

Е, които имат протективен ефект върху 

стомашната мукоза. Други важни нежелани ефекти са миелотоксичност, нефротоксич-

ност, хепатотоксичност, алергични реакции, кардиоваскуларни усложнения. 

НОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА СОФАРМА АД

IBUPROFEN SOPHARMA  5% gel (Syafen® gel)

Активното вещество на лекарствения продукт е ибупрофен (ibuprofen). Лекар-

ствената форма е гел, представляващ желеобразна безцветна маса с мирис на мента. 

В 1 g гел се съдържа 50 mg активно вещество. При локално приложение ибупрофен 

оказва директно противовъзпалително и болкоуспокояващо действие върху възпале-

ните тъкани. 

Използва за симптоматично лечение на ревматични и мускулни болки, при навях-

вания, невралгии и леки форми на артрити. Предназначен е за възрастни и деца над 

12 години. Прилага върху кожата на засегнатия участък в доза 4 до 10 см. от гела чрез 

внимателно втриване. Ibuprofen Sopharma® gel e сполучлив препарат за дерматологич-

ната практика с много добър профил на ефективност и безопасност. Очаква се в скоро 

време да се появи в аптеките, производителят е познат с доброто съотношение 

качество-цена.

IBUPROFEN SOPHARMA®  100mg/5 ml oral suspension (Syafen® oral suspension) 

Активното вещество на лекарствения продукт е ибупрофен (ibuprofen). Лекар-

ствената форма е перорална суспенсия с бял цвят, съдържаща 100 mg активна субстан-

ция в 5 ml  с мирис на плодове и сладък вкус. Препоръчва се в детска възраст. 

Терапевтичните показания на Ibuprofen Sopharma® орална суспенсия са свързани с 

основните му фармакологични ефекти. Предназаначен е за краткотрайно лечение на 

симптоми, придружаващи простудни заболявания като фебрилитет, болки в гърлото, 

главоболие и мускулни болки. Показан е при зъбобол, навяхвания и други леки травма-

тични увреди. Препаратът се дозира в милилитри, като дозировката е съобразена 

с възрастта на пациента. За деца от 6 месеца до една година може да се използва 

след консултация с лекар. Ibuprofen Sopharma® oral suspension e подходящо лекарство за 

педиатричната практика с добър профил на ефективност и безопасност при клинично 

приложение и се понася добре от болните. Клиницистите с нетърпение го очакват на 

пазара поради поради добрите качества на продукта и съчетани с достъпна цена. 

KETOPROFEN SOPHARMA  gel  2.5 %  (Ketum® gel)

Активната съставка на лекарствения продукт е кетопрофен (ketoprofen). Лекар-

ствената форма е гел, като в 1 g се съдържат 25 mg от лекарственото вещество. 

Кетопрофен е нестероидно противовъзпалително лекарство от групата на  произ-

водните на пропионовото киселина. Притежава противовъзпалително, антипиретично, 

аналгетично и антиагрегантно действие.  Механизмът му на действие е свързан с 

инхибиране на циклооксигеназите (предимно СОХ-2) с последващо потискане синтеза на 

ейкозаноидите и простагландините.

Терапевтичните показания на продукта се отнасят до краткотрайно симптома-

тично лечение на лека до умерена болка и възпаление на скелетно-мускулната система, 

както и при травми от битов и спортен характер. 

Кетопрофен Софарма® гел е лекар-

ствен продукт за локално приложение 

с добър профил на ефективност и безо-

пасност. Нанася се в тънък слой върху за-

сегнатата повърхност един до два пъти 

дневно, като дневната доза не трябва да 

надминава 15 g. Продължителност на лече-

нието - не по-вече от 7 дни. Предназначен 

е за възрастни и деца над 15 години. Въз-

можните нежелани лекарствени реакции 

при употребата на кетопрофен гел са от 

локално естество- еритем, кожни обриви, 

сърбеж, фоточувствителност. 

MOVIX® 7,5 mg tablets, MOVIX®  15 

mg tablets

Активното вещество на лекарстве-

ния продукт Movix® е мелоксикам. Лекар-

ствената форма са таблетки, съдържащи 

съответно 7,5 и 15 mg активно вещество.

Мелоксикамът е нестероидно противовъз-

палително лекарство от групата на  производните на еноловата киселина. Притежава 

противовъзпалителен, аналгетичен и антипиретичен ефект. Противовъзпалителното 

му действие е добре изразено и е свързано със способността да блокира простогланди-

новата синтеза посредством селективното потискане на ензима циклооксигеназа тип 

2 (СОХ -2), която е отговорна за производството на проинфламаторни и проалгогенни 

субстанции. Мелоксикамът в опити in vitro е показъл по-слабо влияние върху циклоокси-

геназа тип 1 (СОХ-1) с която е свързана протекцията на стомашната мукоза. Аналгетич-

ният ефект на мелоксикама е в резултат на противовъзпалителното му действие, а 

антипиретичният –с инхибирането на простагландиновата синтеза. 

Терапевтичните показания на Мовикс® се отнасят за продължително лечение на 

ревматоиден артрит, симптоматично лечение на екзацербирал остеоартрит и ан-

килозиращ спондилартрит; дегенеративни ставни заболявания (артрози); повлияване 

на болка при ишиас и лумбаго. Лечението - да се провежда с възможно най-ниската 

ефективна терапевтична дозировка като препоръчваната максимална дневна доза 15 

mg не трябва да се превишава. Дневната доза от 15 mg (в два приема по 7,5 mg) е 

препоръчителна при ревматоиден артрит и аткилозиращ спондилартрит, а тази от 

7,5 mg- при екзацербация на остеоартрит и при пациенти с бъбречни заболявания. Не 

се препоръчва на деца до 16 годишна възраст.  Приема се по време или след хранене с 

достатъчно количество вода. Movix® има добър профил на ефективност и безопасност 

и е ценно терапевтично средство при лечение на възпалителни и дегенеративни забо-

лявания на костно-ставния апарат.

доц. д-р Радослав Радев, дм 

Секция по клинична фармакология, Тракийски университет - Стара Загора

Фиг. 1. Каскада на арахидоновата киселина
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Разрешения за терапевтична 
употреба (РТУ) (TUE – Therapeutic 
Use Exemption) представлява разре-
шение за прием от състезател на 
забранена субстанция при строго 
определени медицински състояния. 
Искането за РТУ се отправя в съот-
ветствие с международния стан-
дарт, наложен от САА (1). РТУ тряб-
ва да се получи за всяко вещество, 
включено в Забранителния списък. 
Забранителният списък е приет за 
първи път през 2003 г. и влиза в сила 
на 1 януари 2004 г. Определен е за 
едно от най-важните постижения в 
борбата срещу допинга в спорта.

Забранителният списък е кон-
струиран, както следва: (фиг. 1).

В зависимост от самото веще-
ство и начина на прием може да се 
получи стандартен или съкратен 
вариант на РТУ. Всеки състезател, 

който се нуждае от терапия със 
забранена субстанция или метод и 
подлежи на допинг тестване, тряб-
ва да получи такова разрешение 
от националната антидопингова 
организация (за България това е 
Антидопинговият център). Канди-
датстващият за това състезател 
трябва да има установено и добре 
документирано заболяване, подкре-
пено с реални и надеждни медицин-
ски изследвания.

Международният стандарт за 
РТУ включва 4 задължителни крите-
рия:

1. Състезателят ще получи 
значително влошаване на здравето, 
ако забранената субстанция или ме-
тод не се приложат в терапията на 
острото или хронично заболяване.

2. Терапията със забранена-
та субстанция или метод няма да 

предизвика допълнително подобря-
ване на постиженията, различно 
от очакваното след оздравяване 
и възстановяване на нормалното 
здравословно състояние. Известно 
подобрение на индивидуалните по-
стижения може да се получи поради 
ефикасно проведен лечебен процес, 
но то не може да надхвърли пости-
женията на състезателя преди за-
боляването му.

3. Няма никаква приемлива 
терапевтична алтернатива на упо-
требата на забранена субстанция 
или забранен метод. За приемлива 
терапевтична алтернатива се при-
емат:
� само установени и прове-

рени медикаменти;
� те могат да са различни в 

отделните държави (регистрирани 
в една, но нерегистрирани в друга; 

Разрешения за терапевтична 
употреба според изискванията 
на Световната антидопингова 
агенция

РЕЗЮМЕ

През 2004 г. Световната антидопингова агенция (САА) прие Меж-
дународен стандарт за разрешения за терапевтична употреба. 
Съобразно последната версия на този стандарт, всички карто-
текирани спортисти, които са под юрисдикцията на национална-
та антидопингова организация (каквато за Република България се 
явява Антидопинговият център) са длъжни да кандидатстват за 
разрешение за терапевтична употреба (РТУ) преди използването 
на субстанциите и методите от Забранителния списък на САА. 
Освен в случаите, в които спортистът е включен в регистъра на 
спортистите за тестване на своята международна федерация (т. 
е. подлежи на нейните антидопингови разпоредби), такова разре-
шение се издава от Контролно-медицинската комисия към Анти-
допинговия център след надлежно попълване на съответен форму-
ляр, към който се прилагат доказателства за потвърждение на 
диагнозата. При възможност трябва да бъдат включени преписи 
на оригиналните доклади или писма, касаещи медицинското състо-
яние или заболяването на спортиста. Всички приложени медицински 
доказателствата трябва да бъдат възможно най-обективни пред-
вид клиничните обстоятелства. 

SUMMARY

Therapeutic use exemptions according to world anti-doping agency 

requirements

The International Standard for Therapeutic Use Exemptions was first 
adopted in 2004 by World Anti-doping Agency (WADA). According to 
the latest version of this International Standard, all Athletes bearing a 
competition license who are under the jurisdiction of a National Anti-
Doping Organization (such as the Anti-Doping Centre, which is the 
National Anti-Doping Organization of the Republic of Bulgaria), must 
apply for a Therapeutic Use Exemption (TUE) before use of any of the 
substances and methods included in the WADA Prohibited List.  Except 
for Athletes who have been included in an International Federation 
Registered Testing Pool (i.e. Athletes who are subject to their International 
Federation’s anti-doping provisions), Athletes may apply for TUEs before 
the Medical Control Commission with the Anti-Doping Centre by filling out 
and submitting a relevant TUE application with evidence confirming the 
diagnosis attached to it. Copies of the original reports or letters should be 
included when possible. The evidence should be as objective as possible 
in the clinical circumstances. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Разрешения за терапевтична употреба, забранителен списък.
KEY WORDS:  Therapeutic Use Exemptions, Prohibited list.
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все още изпробвани в една, но вече 
разрешени в друга).

4. Необходимостта от упо-
треба на забранена субстанция или 
на забранен метод не може да бъде 
следствие, пълно или частично, от 
предишна нетерапевтична употре-
ба на вещество от Забранителния 
списък.

РТУ може да се издаде официално 
само при изпълнени изброените по-
горе критерии. 

Общопрактикуващият лекар 
трябва да бъде осведомен от своя 
пациент-състезател, че той подле-
жи на допинг тест. Добре е да бъде 
запознат със Забранителния списък. 
При нужда от определена схема на 
терапия да приложи алтернативни 
препарати, а при липса на такива – 
да мине на вариант за издаване на 
РТУ.

Какъв е редът за издаване на 
РТУ (3):

1. Спортистите с докумен-
тирани заболявания, за които се 
изисква използване на забранена суб-
станция или забранен метод преди 
използването им, са длъжни да по-
дадат молба за разрешение за те-
рапевтична употреба по образец, 
публикуван на страницата на Анти-
допинговия център.

2. Разрешенията за терапев-
тична употреба за спортисти на 
национално ниво се издават от из-
пълнителния директор на Антидо-
пинговия център след становище на 
контролно-медицинската комисия.

3. Спортистите на национал-
но ниво освен в извънредни случаи 
трябва да искат разрешение за те-
рапевтична употреба не по-късно 
от 21 дни преди участие в състеза-
ние или спортна проява.

4. За спортисти на национал-
но ниво изпълнителният директор 
на Антидопинговия център в най-
кратък срок, но не повече от 7 дни 
от получаване на молбата с реше-
ние, издава или отказва издаване на 
разрешение за терапевтична упо-
треба.

5. Разрешенията за терапев-
тична употреба за спортисти на 
международно ниво се издават от 
съответната международна орга-
низация, освен ако същата не е пре-
доставила това право на Антидо-
пинговия център.

6. Освен ако правилата на 
международната федерация не 
предвиждат друго за издаване на 
РТУ от нея, кандидатстват:

а) спортисти от регистъра на 
спортистите за тестване на съот-
ветната международна федерация;

б) спортистите, участващи в 
международна спортна проява, за 
която се изисква РТУ, издадено съ-
гласно правилата на съответната 
международната федерация.

7. Спортист, който е полу-
чил РТУ от Антидопинговия център 
и след това е бил включен в регис-
търа на спортистите за тестване 
на неговата международната фе-
дерация или е пожелал да участва в 
международна спортна проява, за 
която международната федерация 
изисква издадено от нея РТУ, е длъ-
жен да се сдобие с ново РТУ от меж-
дународната федерация.

8. Спортистът, който канди-
датства за РТУ от международна 
федерация, трябва да внесе молба 
по образец и към нея да бъдат при-
ложени всички необходими докумен-
ти за РТУ поне тридесет (30) дни 
преди датата, на която се нуждае 
да получи одобрение (напр. начал-
ната дата на дадена спортна про-
ява).

Молба за РТУ не се разглежда за 
одобрение със задна дата, освен 
при необходимост  от спешно ле-
чение или лечение на остро меди-
цинско състояние или изключител-
ни обстоятелства, поради които 
спортистът не е имал време или 
възможност да внесе искане за изда-
ване на РТУ пред КМК (КРТУ). Лека-
рят, оказал спешна помощ, е длъжен 
да информира писмено спортиста 
и/или придружаващото го лице за 
приложеното лечение.

С изтичане на срока, за който 

е издадено РТУ, изтича и неговата 
валидност.

 Като пример за действие 
относно получаване на РТУ посоч-
ваме артериалната хипертония, 
наблюдавана при спортисти. Какви 
са стъпките: 

1. Документирани доказа-
телства за поддържане на високо 
кръвно налягане (систолично и/или 
диастолично), предоставени от ле-
кар  и подкрепени от мнението на 
специалист кардиолог.

2. Предписана терапия: а) 
започва се незабранени алтерна-
тивни лечения – намаляване на те-
глото, диетично хранене, спиране 
на тютюнопушенето и употреба 
на разрешените медикаменти, ко-
ито включват агенти, блокиращи 
калциевите канали, ацетил-холин 
естеразни инхибитори, ангиотен-
зин-2 рецептор-блокиращи агенти 
и алфа-адренергични блокери (2); б) 
при липса на ефект от а) се преми-
нава на класическа комбинирана те-
рапия, включваща бета блокери и 
диуретици (забранени субстанции). 
Дневната доза на медикаментите 
трябва да включва протокол за еди-
нична терапия или за комбинация 
от двата медикамента (2).

3. Продължителност на лече-
нието – обикновено е за цял живот. 
При лечение на активен състезател 
трябва да има годишно прераз-
глеждане на медицинския казус от 
лекуващия лекар, кардиолог и при 
необходимост – друг специалист. 
Нелекуваната хипертония е свър-
зана с увеличен риск за здравето 
(развитие на левокамерна недос-
татъчност, миокарден инфаркт, 



42� Медицина и Спорт 

цереброваскуларен инцидент, бъ-
бречна недостатъчност). Същест-
вува международно споразумение, 
че лечението на хипертонията е 
задължително (2).

4. Всяка промяна в терапев-
тичния режим трябва да бъде до-
бре документирана, одобрена от 
медицински специалист и да фор-
мира основата за ревизия на разре-
шение за терапевтична употреба. 

По време на допинг тестване 
адекватното специфично тегло на 
урината от 1.005, измерено чрез 
рефрактометър или 1.010, измере-
но с тест-лента, трябва да бъде 

получено. Когато спортистът из-
ползва диуретик с разрешение за 
терапевтична употреба, трябва 
да се обърне специално внимание 
на отклонението от посочените 
стойности на специфичното те-
гло.

С посочения пример подкрепяме 
доброто пожелание към общопрак-
тикуващите и спортните лекари 
да познават Забранителния списък 
и условията за кандидатстване за 
РТУ, за да не накърняват доброто 
си име на лекари, предписвайки заб-
ранени вещества на своите паци-
енти спортисти.
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Антидопингов Център, София

За шеста поредна година Българският фут-
болен съюз подкрепи усилията на Медицинска-
та комисия и организационния комитет за 
провеждането на международна конференция 
по проблемите на спортната медицина, както 
и запознаването на участниците с последни-
те постижения на световната фармацевтич-
на индустрия. Перфектните условия, предос-
тавени от СПА комплекс „Царско село” като 
лекционна зала и рекламни площи, създадоха 
работна атмосфера на най-високо ниво. При-
ветствията от страна на вицепрезидента 
на Българския футболен съюз Михаил Касабов 
и професор д-р Лъчезар Димитров – ректор 
на Националната спортна академия и предсе-
дател на борда на Специализирана болница за 
активно лечение по травматология, ортопе-
дия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър 
Шойлев”, бяха поредното доказателство за 
изключителното внимание и грижи от стра-
на на спортните институции по отношение 
на българската спортна медицина.

Участваха лекарите на отборите от „А” и „Б” 
ПФГ, всички национални футболни формации на 
България, както и гост лектори от Германия, Ав-
стрия, Македония и Хърватска.

Интересната тематика и демонстрираните 
от фирмите изложителки нови медикаменти и 
апаратура бяха добър дразнител за присъствие-
то на лекарите и кинезитерапевтите от наци-
оналните отбори по волейбол, баскетбол, сво-
бодна и класическа борба, джудо, художествена и 

спортна гимнастика, както и колеги от “Пиро-
гов”, ВВМА, медицинските университети от Со-
фия и страната и спортни диспансери. 

Лектори бяха изявени специалисти като д-р 
Иван Василев, д-р Динко Хубенов, д-р Христо Маз-
нейков, д-р Златко Темелковски, проф. д-р Вихрен 
Бачев, доцент Румяна Ташева и д-р Христина 
Иванчева.

С фирмени презентации и щандове участва-
ха фирмите ”Mедицинска техника инженеринг”, 
“Салвис”, “Либра”, “Интелект фарма”, “Натурпро-
дукт”, “Пфайзер”, “Цептер”, “Булгермед”, “Чезари 
груп”, “Екофарм”, “Софарма”, “Фармак”, “Берлин 
Хеми”, “Куайсер фарма”, “Бикомед”, “Кенди”, “Фар-
масуис” и “Мирос фарма”, на които изказваме бла-
годарност за подкрепата.

Шеста международна конференция „Медицина и футбол”
София, СПА хотел „Царско село”, 9-10 май 2011 г.
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