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COVID-19 И СПОРТА

На 31 декември 2019 г. Световна-

та здравна организация (СЗО) беше 

информирана за случаи на пневмо-

ния с неизвестна етиология, раз-

пространяваща се в Ухан, Китай. 

По-късно, на 11 февруари 2020 г., 

СЗО даде име на причинителя на 

заболяването - SARS-CoV-2, и на бо-

лестта, която причинява - COVID-

19. До средата на месец февруари 

2020 г. потвърдените случаи на 

SARS-CoV-2 бяха основно в Китай и 

други страни от Югоизточна Азия. 

След това вирусът се разпострани 

широко в Европа, а по-късно и в ос-

таналия свят. Нарастващият брой 

потвърдени болни, както и увели-

чаващият се брой смъртни случаи 

принуди СЗО на 12 март 2020 г. да 

обяви пандемия от COVID-19. Това 

доведе до поставянето под каран-

тина на цяла Европа.

На 8 март 2020 г. беше доклад-

ван първият потвърден случай на 

COVID-19 в България, а на 11 март 

беше съобщен първият смъртен 

случай от новия коронавирус. 

COVID-19 повлия сериозно и на 

спорта, като почти всички спорт-

ни състезания в света бяха спрени. 

Отмениха се най-чаканите спортни 

събития за годината – Олимпиада-

та, Европейското първенство по 

футбол и турнири от Големия шлем 

в тениса („Ролан Гарос” и „Уимбъл-

дън”). В България също бяха отме-

нени или преустановени състезания 

по редица спортове. От 15.05.2020 

г. професионалните отбори в стра-

ната възобновиха колективните 

тренировки при спазването на 

строги противоепидемични мерки. 

Настоящата статия е насочена 

към процедурите, които спортни-

те организации и отбори трябва да 

следват, за да ограничат разпрос-

транението на COVID-19. Всички 

спортове, включително професио-

РЕЗЮМЕ

Първите случаи на заболели от пневмония с неизвестна етиология в 
Ухан, Китай, са докладвани от декември 2019 г. През февруари 2020 
г. СЗО даде име на причинителя на заболяването - SARS-CoV-2, а бо-
леста, която причинява - COVID-19. Нарастващият брой потвърдени 
случаи принуди СЗО на 12 март 2020 г. да обяви пандемия от COVID-
19. Това доведе и до поставянето под карантина на цяла Европа. 
COVID-19 повлия сериозно и на спорта, като почти всички спорт-
ни състезания в света бяха спрени. Различните страни и спортни 
организации, съобразявайки се с променливото разпространение на 
заболяването, дават своите препоръки, които важат за спортисти, 
треньори, спортни деятели и зрители. Най-общо те се изразяват 
в задължително носене на лицеви предпазни средства и поддържане 
на социално дистанциране от поне 2 метра. От спортистите не се 
изисква да носят предпазни маски, докато са активно ангажирани 
с тренировки и състезания. При установяване на заразен с COVID-
19 спортист същият се изолира и поставя под карантина. Всички 
останали спортисти, треньори и други длъжностни лица подлежат 
на незабавно изследване по метода PCR, като при два отрицателни 
резултата от проби, взети в два последователни дни, могат да про-
дължат участието си в спортни състезания. 
Всички гореописани мерки остават в сила до отмяната на обявена-
та в страната извънредна епидемична обстановка.

SUMMARY

COVID-19 - A challenge for professional sports

The first cases of pneumonia of unknown origin in Wuhan, China, have been 
reported since December 2019. In February 2020, the WHO named the causative 
agent of the disease - SARS-CoV-2, and the disease that causes - COVID-19. The 
growing number of confirmed cases forced the WHO to declare a pandemic of 
COVID-19 on March 12, 2020. This has led to the quarantine of the whole of Europe. 
COVID-19 also had a serious impact on sport, with almost all sporting events 
in the world being suspended. The various countries and sports organizations, 
taking into account the variable spread of the disease, give their recommendations, 
which apply to athletes, coaches, sports officials and spectators. In general, they 
are mandatory wearing of personal protective equipment and maintaining a social 
distance of at least 2 meters. Athletes are not required to wear protective masks 
while actively engaged in training and competition. When an athlete infected with 
COVID-19 is identified, he is isolated and quarantined. All other athletes, coaches 
and other officials are subject to immediate PCR testing, and in the event of two 
negative results from samples taken on two consecutive days, they may continue 
to participate in sports competitions.
All the above measures remain in force until the abolition of the declared emergency 
epidemic situation in the country.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: COVID-19, спортни състезания.
KEY WORDS: COVID-19, sports competitions.

COVID-19 – предизвикателство за 

професионалния спорт

Доц. д-р Георги Попов
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нални, университетски, училищен 

и аматьорски, са обхванати от на-

стоящите препоръки.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ВСИЧКИ СПОРТНИ 

СЪБИТИЯ

Общи мероприятия

Спортистите и зрителите 

трябва да носят лицеви предпазни 

средства, освен ако не са на от-

крито и могат постоянно да под-

държат социално дистанциране от 

поне 2 метра. От спортистите не 

се изисква да носят предпазни мас-

ки, докато са активно ангажира-

ни с тренировки и състезания, но 

трябва да носят лицеви предпазни 

средства, когато не са ангажирани 

пряко със спортна дейност или не 

могат да спазват 2 метра социална 

дистанция.

Професионалните спортни ор-

ганизации имат право да практи-

куват спорт на открито с 250 или 

по-малко присъстващи и на закрито 

с 25 или по-малко присъстващи, при 

условие че изпълняват заповедите, 

издадени от министъра на здраве-

опазването и препоръките на Ми-

нистерството на здравеопазване-

то и РЗИ. Спортните организации 

са длъжни да представят план за 

безопасност на състезанията по 

време на обявената в страната из-

вънредна епидемична обстановка, 

за одобрение от Министерството 

на спорта.

Всички унивесрситетски, учи-

лищни и аматьорски спортове също 

възобновяват своята дейност в 

съответствие с Плана за поетап-

но възобновяване. Препоръчва се да 

започне провеждането на този вид 

спортни състезания не по-рано от 

януари 2021 г.

Специфични мероприятия

За провеждането на спортни 

състезания отборите и състезате-

лите трябва да се придържат към 

следното:

 Всеки, който присъства на 

спортното събитие, включи-

телно спортисти, треньори, 

длъжностни лица, персонал и 

зрители, на възраст над 2 го-

дини, трябва да носят лицеви 

предпазни средства (маски или 

щитове за лице), освен ако не са 

на открито и могат постоянно 

да поддържат социално дистан-

циране от поне 2 метра.

 От спортистите не се изисква 

да носят защитни лицеви покри-

тия, докато са активно ангажи-

рани с тренировки и състеза-

ния, но трябва да носят лицеви 

предпазни средства, когато не 

се занимават със спорт и не е 

възможно да спазват 2 метра 

социално дистанциране.

 Зрителите могат да присъст-

ват на спортни събития, но 

трябва да се съобразяват с огра-

ниченията за големи събития в 

цялата страна и трябва да след-

ват указанията за използване на 

лицеви предпазни средства и со-

циално дистанциране при прис-

тигане, присъствие и напускане 

COVID-19 И СПОРТА
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на събитието.

 За лицата, които директно или 

индиректно участват в трени-

ровъчните или състезателните 

процеси (спортисти, треньори, 

длъжностни лица, обслужващ 

персонал), се изисква извършва-

нето на PCR тест за COVID-19 

ежемесечно до трето число на 

текущия месец до отмяната на 

обявената в страната извън-

редна епидемична обстановка. 

За времето между двата теста 

здравословното състояние да се 

следи от клубните лекари под 

ръководството на Медицинска-

та комисия към съответната 

федерация.

 Федерацията или отборът 

трябва да определят лице за 

контакт за всички въпроси, 

свързани с COVID-19, а на всички 

спортисти, длъжностни лица, 

треньори и родители трябва 

да се предостави информация за 

контакт на лицето.

 Федерацията или отборът 

трябва да разработят план за 

действие, в случай че спортист, 

треньор или служител се разбо-

лее от COVID-19, който да е пуб-

лично достъпен.

 Федерацията или отборът 

трябва да обучи всички спорти-

сти, служители и длъжностни 

лица за симптомите на COVID-19 

и кога се препоръчва да се каран-

тинират вкъщи.

 Лекарите на отборите (физи-

отерапевт или фитнес инструк-

тор) трябва да бъдат обучени 

да различават симптомите на 

COVID-19, да карантинират сво-

евременно, да участват в лече-

нието и превенция на усложне-

нията след преболедуване от 

COVID-19.

 При установяване на заразен с 

COVID-19 спортист същият се 

изолира и поставя под каранти-

на. Всички останали спортисти, 

треньори и други длъжностни 

лица подлежат на незабавно из-

следване по метода PCR, като 

при два отрицателни резулта-

та от проби, взети в два после-

дователни дни, могат да про-

дължат участието си в спортни 

състезания. 

 Треньорите и спортистите 

трябва да поддържат подхо-

дящо социално дистанциране 

по всяко време, включително в 

игралното поле, съблекалните и 

зоните за тренировки.

 Треньорите и служебният пер-

сонал трябва да проверяват и 

наблюдават спортистите за 

симптоми преди и по време 

на спортни игри и практики. 

Ако лица, участващи в спорт-

ни дейности, показват симп-

томи, имат температура над 

37°С или по-висока или са болни, 

те трябва да бъдат каранти-

нирани вкъщи.

 Всички спортисти, треньори 

и служители трябва да носят 

собствена вода и напитки при 

отборните състезателни дей-

ности. Не са разрешени общи 

водни охладители и чаши за едно-

кратна употреба.

 Не трябва да се допускат дей-

ности, които повишават риска 

от излагане на слюнка, вклю-

чително използване на дъвка, 

плюене, близане на пръсти и 

ядене на слънчогледови семки.

 Да се избягват ръкуване, поз-

драви с юмрук или длан, както 

и всякакво докосване по време 

или след игри и тренировки. Да 

се ограничи ненужният физиче-

ски контакт със съотборници, 

други спортисти, треньори, 

официални лица и зрители.

 Винаги, когато е възможно, 

оборудването и другите лични 

вещи трябва да се разделят и 

да не се споделят. 

 Ако трябва да се проведат 

множество игри в едно и също 

съоръжение, трябва да се пред-

види достатъчно време между 

състезанията, за да се осигури 

почистване и дезинфекция на 

съоръженията и да се сведе до 

минимум контактът между 

спортистите. Спортните ком-

плекси с множество полета мо-

гат да извършват едновремен-

ни игри или практики на игрища 

в комплекса само ако може да се 

поддържа социално дистанцира-

не.

 Позволява се пребиваването в 

България на чуждестранни граж-

дани, които са участници или 

организатори на международни 

спортни състезания. Независи-

мо от държавата-начална точ-

ка на отпътуване, те няма да 

бъдат поставяни под 14-дневна 

карантина при пристигането си 

у нас. 

За да управляват спортни игри 

или практики, организациите и от-

борите се насърчават да направят 

следното:

 Ограничаване на касовите тран-

закции, доколкото е възможно, 

като се намерят алтернативни 

начини за таксуване и заплаща-

не.

 Създаване на протоколи за огра-

ничаване на входния и изходния 

трафик, определящи конкретно 

влизане и излизане от съоръже-

нията.

 Местата за сядане, включително 

трибуните, трябва да се придър-

жат към изискванията за социал-

но дистанциране на разстояние 

поне 2 метра за всеки, който не 

е от едно домакинство. За да се 

подпомогне правилното социално 

дистанциране, зоните трябва да 

бъдат ясно обозначени.

 Всички зрители трябва да носят 

лицеви предпазни средства (мас-

ки или щитове за лице) по всяко 

време, освен ако не са на откри-

то и могат постоянно да под-

държат социално дистанциране 

от поне 2 метра.

 Длъжностните лица и треньори-

те трябва да оценяват нивата 

на риск въз основа на отделни 

спортисти в отбора, които мо-

гат да бъдат изложени на по-ви-

сок риск от тежко заболяване.

Всички гореописани мерки оста-

ват в сила до отмяната на обяве-

ната в страната извънредна епиде-

мична обстановка.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Доц. д-р Георги Попов,

Катедра „Инфекциозни болести”,

Военномедицинска академия, София
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ВЪВЕДЕНИЕ

Остеоартрозата (ОА) е най-

честата ставна патология при 

възрастните индивиди (1), като го-

нартрозата (ГА) е най-честата ар-

троза (2, 3). Застаряването на све-

товното население и в частност 

България довежда до повишаващ се 

брой засегнати. Заболяването се 

характеризира с прогресивен харак-

тер, влошаващ качеството на жи-

вот на пациентите и съпроводен 

със значителни медицински разходи. 

Остеоартрозата на коляното бива 

първична (идиопатична) и вторич-

на и засяга един, два или три ком-

партмента на колянната става. 

Медиалният компартмент поради 

биомеханиката и кинематиката е 

значително по-често засегнат от 

латералния. Доказани са ендогенни и 

екзогенни рискови фактори за разви-

тието на ГА. Диагнозата се поста-

вя лесно – анамнезата и клиничните 

тестове са типични, методите на 

образна диагностика са широко дос-

тъпни и акуратни.

Предложени са редица неопера-

тивни (акупунктура, медикамен-

тозна терапия, физиотерапия и 

рехабилитация, вискосуплеменция) 

и оперативни (артроскопско лече-

ние, висока остеотомия на фибула-

та, остеотомии около коляното, 

уникомпартменто ендопротези-

ране, тотално колянно ендопроте-

зиране) методи за лечение на ГА, 

приложими поотделно или заедно 

както в началните стадии, така и в 

напредналите. Сравнително нов ме-

тод, с първо съобщение от 2014 (11) 

г. е проксималната остеотомия на 

фибулата (ПОФ). Изказани са някол-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Гонартроза, медиална гонартроза, проксимална остеотомия на фибулата.
KEY WORDS: Gonarthrosis, medial gonarthrosis, proximal fibular osteotomy.

Проксимална остеотомия на фибулата за 

лечението на медиална гонартроза.

Презентация на методиката и ранни 

резултати

РЕЗЮМЕ

Цели 
Да се изследва ефектът на проксималната остеотомия на фибула-
та като нов хирургичен метод за облекчение на болката и подобре-
ние на медиалното ставно пространство при пациенти с медиална 
гонартроза.
Методи
От януари 2020 до септември 2020 г. 7 пациенти (7 колена) бяха 
подложени на проксимална остеотомия на фибулата за лечение 
на медиална гонартроза и бяха ретроспективно проследени. Бяха 
направени предоперативни и следоперативни рентгенографии на 
колянната става в две равнини, за да се анализира алаймънтът на 
колянната става и разстоянието в медиалния и латералния ком-
партмент. Болката беше оценена чрез визуалната аналогова ска-
ла, а функцията чрез функционалните скорове – AKSS, OKS, KOOS, 
WOMAC, IKDC (2011), SF12, LAAS, EQ-5D предоперативно и следопе-
ративно на 5 ден, 1, 3 и 6 месец.
Резултати
Облекчение на болката и подобрена функция се наблюдава при всич-
ки пациенти след проксимална остеотомия на фибулата. Рентгено-
графиите на колянната става с натоварване показват увеличение 
на следоперативното разстояние в медиалния компартмент.
Заключение
Проведеното проучване показва, че проксималната остеотомия 
на фибулата ефективно намалява болката и подобрява ставната 
функция при пациенти с артроза на медиалния компартмент на 
колянната става.

SUMMARY

Proximal fibular osteotomy in the treatment of medial gonarthrosis

Objective
To study the effect of proximal fibular osteotomy as a novel surgical method 
for pain relief in and improvement of the joint space width in patients with 
medial gonarthrosis.
Methods
In the period January-September 2020, 7 patients underwent proximal fibular 
osteotomy to treat medial gonarthrosis and were studied retrospectively. The 
required pre- and postsurgical roentgenographs of the knee joint were taken 
in two planes to analyze the alignment of the joint space width of the medial 
and lateral compartments. Pain was evaluated by means of Visual Analogue 
Scale (VAS) and function was evaluated by means of AKSS, OKS, KOOS, 
WOMAC, IKDC (2011), SF12, LAAS and EQ-5D function scores pre- and 
post-surgically on the 5th day, 1st month, 3rd month and 6th month.
Results: Pain relief and improved functioning was observed in all patients after 
the proximal fibular osteotomy. The roentgenographs of the knee joint showed 
a postsurgical increase in joint space width in the medial compartment.
Conclusion: This study demonstrates that proximal fibular osteotomy 
effectively reliefs pain and improves the functions of the joints in patients with 
arthrosis of the medial compartment of the knee joint.

Д-р Калоян 

Йорданов

Проф. д-р Пламен 

Кинов
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ко хипотези за следоперативните 

промени и механизмите на повли-

яване на оплакванията при процеду-

рата, като на този етап от изслед-

ванията няма превес никоя теория. 

ПОФ се отличава с бързо повлиява-

не на оплакванията, ниска цена на 

провежданото лечение, минимални 

интра- и постоперативни компли-

кации, използване на инструменти и 

инструментариум, налични във вся-

ка операционна.

БИОМЕХАНИКА НА ВАРУСНАТА 
ГОНАРТРОЗА

В своето изследване на 1251 

рентгенографии на долен крайник 

(797 без ОА и 454 с ОА) Matsumoto et 

al. описва промените в анатомията 

и алинирането на фемура и тибията 

при ОА (фиг. 1). При гонартроза ла-

тералното огъване на фемура е по-

голямо спрямо контролната група, 

водещо до намаляване на кондилно-

диафизарния ъгъл и преместване на 

механичната ос медиално. Прогре-

сията на лек и умерен ОА е свързана 

с намаляването на кондилно-диафи-

зарния ъгъл (ориентацията на фемо-

ралните кондили) и увеличението 

на кондил-плато ъгъла (стесняване 

на ставната цепка). Основният 

фактор за влошаване на варусната 

деформация при колена с тежък ОА 

е увеличението на инклинацията на 

тибиалното плато поради увеличе-

нието на преместването на плато-

то (компресия на тибиалното пла-

то) (17) Фиг 1. 

Колянната става е подложена на 

различно натоварване в зависимост 

от фазата на походката. Средните 

резултантни сили, в процент на 

телесното тегло, са най-високи при 

изкачване на стълби (346%), слизане 

по стълби (316%), ходене по равна 

повърхност (261%), стоеж на един 

крак (259%), сгъване на коляното 

(253%), ставане от седнало положе-

ние (246%), сядане (225%) и стоеж 

на два крака (107%) (19). Натовар-

ването, предадено от фемура към 

тибиалното плато, не се разпреде-

ля пропорционално по неговата по-

върхност. Най-голямо натоварване 

се понася в централната и предна-

та част на медиалното тибиално 

плато и задната част на латерал-

ното плато. (18) Силите, дейст-

ващи на медиалния компартмент, 

са 2.3 пъти по-големи от тези на 

латералния. От структурна гледна 

точка проксималната тибия е със-

тавена от преобладаващо количе-

ство спонгиозна кост, отколкото 

кортикална, тоeст трабекулите 

понасят по-голямата част от на-

товарванията. При процеси свърза-

ни със загуба на костна субстанция, 

отслабването на проксималното 

тибиално плато способства за ко-

лапс на ставната повърхност. Фи-

булата от своя страна е предимно 

кортикална кост и нейната издръж-

ливост е засегната в много по-малка 

степен. Натоварването на долния 

крайник е диспропорционално за 

тибията и фибулата, като зависи 

от позицията на глезена. При гле-

зен в неутрална позиция фибулата 

пренася 6-7%, според различните 

автори, от силата преминаваща 

през подбедрицата (20, 21). Първо-

то съобщение в литературата, че 

остеотомия на фибулата води до 

намаление на силите в медиалния 

компартмент и увеличение в лате-

ралния, направи Yazdi et al през 2014 

г. Те провели проучването върху ка-

даври с направена фибулектомия по 

други причини – поради псевдоар-

троза, тумори, спечелване на графт 

(11). Вследствие на резултатите си 

предлагат остеотомия на фибула-

та за лечение на медиална гонар-

троза. Проксималната остеотомия 

на фибулата довежда до понижение 

на силите, действащи върху тиби-

ята в медиалния компартмент и 

увеличение в латералния. Наред с 

това рентгенологично се забелязва 

увеличаване на медиалната ставна 

цепка и редукция на латералната, 

довеждащо до намаляване на варуса 

на тибията. Предложени са реди-

ца механизми, по които описаните 

промени се случват, като до момен-

та няма единно мнение кой е най-

важният и дали роля има повече от 

един механизъм.

МЕХАНИЗМИ 

Теория „Твърде много кортика-
лиси”

 Медиалното тибиално плато 

е поддържано от медиалния кор-

текс на тибията, а латералното 

тибиално плато е поддържан от 

латералния кортекс на тибията 

и двата фибуларни кортекса. Това 

довежда до дисбаланс при колапс на 

медиалното плато и варус на под-

бедрицата. Описаните промени се 

случват при гонартроза, където с 

Фиг. 1 Медиализация на механичната ос и прогресия на варуса. 

А - норма, B - начална медиална гонартроза, C - напреднала гонартроза (Matsumoto et al.).
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

напредване на възрастта на инди-

вида, трабекулите на тибиалното 

плато се резорбират, но този про-

цес както е посочено по-горе, засяга 

фибулата в много по-ниска степен. 

Така способността за поддържане 

на натоварването от латерално 

е по-висока от медиалната, довеж-

дащо до варусна деформация. След 

ПОФ, капацитетът за понасяне на 

натоварването между латералния 

и медиалния кондил се изравнява, 

елиминирайки варусния момент.

Теория „Съревноваване на мус-
кули”

M. biceps femoris и m. peroneus 

longus са единствените два муску-

ла, променящи значително мускулна-

та си активност след ПОФ. Дългата 

глава на бицепса увеличава мускулна-

та си активност на 1-ия ден посто-

перативно и остава висока на 3 и 

6 месец. Перонеус лонгус намалява 

мускулната си активност на 1 ден 

следоперативно и постепенно я 

възвръща към 6 месец. Сравнено с 

контролната група, пациентите 

след ПОФ имат по-ниска пикова мус-

кулна активност на бицепс фемо-

рис и по-висока на перонеус лонгус. 

След ПОФ се наблюдава движение 

на проксималната фибула в коро-

нарната равнина – при 10 пациенти 

проксимализация, а при 19 пациенти 

– дистализация. Описаните процеси 

увеличават напрежението от лате-

ралната страна на коляното и нама-

ляват варус ъгъла. (22)

Теория „Различно улягане” 
За пръв път Dong et al. (23) пред-

лагат термина улягане, изучавайки 

рентгенологичните характеристи-

ки на медиалната гонартроза и ней-

ната прогресия, в своето проучване 

върху 127 пациенти. Те дефинират 

термина като „дистанцията меж-

ду най-ниската част на медиалния 

кондил на тибията на АП-рентгено-

графия, от перпендикуляр през най-

високата точнка на латералния ти-

биален кондил към механичната ос“. 

С подкрепата на фибулата латерал-

ното тибиално плато уляга по-бавно 

при напредване на гонартрозата, в 

сравнение с медиалното, предизвик-

вайки варусна деформация. Варус-

ната деформация от своя страна 

увеличава аддукционния момент на 

коляното (коронарна фемуро-тиби-

ална сублуксация). След ПФО варус-

ната деформация намалява, тоест 

се намалява шансът за прогресия на 

заболяването.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Проксималната остеотомия на 

фибулата е сравнително лесна опе-

ративна процедура, свързана с отне-

мането на 1 до 2 см, 6 до 10 см дистал-

но от главата на костта. За разлика 

от високата тибиална остеотомия 

(ВТО), уникомпартменталното и 

тоталното ендопротезиране тя 

не е свързана с използването на им-

планти и специализиран инструмен-

тариум. Най-важната структура в 

риск е n.peroneus superficialis, който 

се намира по антеро-латералната 

повърхност на фибулата.

Пациентът се намира в супинира-

на позиция. Под ипсилатералния хеми-

пелвис се поставя мека подложка, спо-

собстваща за вътрешната ротация 

на подбедрицата. Процедурата може 

да бъде извършена както с турникет, 

така и без. След стандартна под-

готовка на оперативното поле се 

идентифицира главата на фибулата 

и се маркира. Със стерилна линия се 

отмерват 6 см от върха на главата 

на фибулата и се маркира разстояни-

ето по права линия до 10-тия санти-

метър. Инцизия на кожа и подкожие 

от латерално. Идентифицира се ин-

тервалът между m.peroneus longus 

и m.soleus. Фасцията се прекъсва и 

тъпо се достига до костта. M. Soleus 

се мобилизира дорзално, а M. Peroneus 

longus вентрално. Депериостират 

се 3 см и се елевират към вентрал-

но и дорзално. Меките тъкани се 

протектират с ретрактори, като 

от вентрално трябва да се избягва 

ексцесивното дърпане поради въз-

можността за увреда на повърхност-

Фиг. 2

Фиг. 3
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ния перонеален нерв. Остеотомията 

може да бъде извършена с осцилиращ 

трион или остеотом. След отнемане 

на костта следва иригация. Прокси-

малният и дисталния фибуларен край 

се покриват с парафин, за редукция на 

следоперативното кървене. Раната 

се затваря послойно. Пациентите се 

вертикализират в деня на операция-

та при пълно натоварване на опери-

раната страна. 

ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ

Между януари и юли 2020 година 

бяха оперирани 7 пациенти (7 колена), 

проследяването е минимум 1 месец 

и максимум 6 мес., 5 жени и 2 мъже, 

6 десни и 1 ляво коляно. Средна въз-

раст е 68,4 г. (59-76), BMI 32,1 (24,9-

48,4), Kellgren-Lawrence 4-4, 3-3). След 

подписване на информирано съгласие 

всички пациенти бяха оперирани в 

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, В. Тър-

ново. Критерии за включване са паци-

енти с умерени до тежки симптоми 

на артроза на медиалния компарт-

мент, варусна гонартроза и можещи 

да дадат информирано съгласие за 

оперативно лечение. Критерии за из-

ключване е валгусната гонартроза.

РЕЗУЛТАТИ

Всички оперирани пациенти са 
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AKS Score 121 165 

OK Score 22,1 31,7

KOO Score 48,2 71,1

WOMAC 48,6 76,4

IKDC (2011) 31 42,6

SF 12 PCS12 - 32,8 MCS12 - 50 PCS12 - 40,8 MCS12 - 54,8

LAA Score 3,4 3,9

EQ-5D 2/1,8/2/2,2/2 Term 2,96, 1,4/1/1,6/1,6/1,4 Term 6,8

Taбл. 1

проследени минимум 1 месец и мак-

симум 6. Болката по ВАС се редуцира 

от средно 6,9 предоперативно до 

3,8 постоперативно. Медиалното 

ставно пространство се увеличи 

от предоперативно средно 1,35 мм 

до 2,39 мм. Всички изследвани скоро-

ве показаха сигнификантно подобре-

ние на ставната функция (табл. 2).

ДИСКУСИЯ

Проксималната остеотомия на 

фибулата показва много добро пов-

лияване на болката и подобряване на 

ставната функция в ранния следопе-

ративен период. Малката хирургич-

на травма позволява операцията 

да се проведе при полиморбидни 

пациенти с висок риск от усложне-

ния при ендопротезиране. Ниската 

себестойност на лечението я прави 

отлична алтернатива на уникондил-

ното ендопротезиране при пациен-

ти от ниските социални слоеве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проксималната остеотомия на 

фибулата е проста и безопасна про-

цедура, позволяваща редукция на 

болката и подобрение на ставната 

функция. Въпреки това не е известна 

продължителността на подобрява-

нето на оплакванията и е необходи-

мо по-продължително проследяване 

на динамиката на оплакванията и 

функцията. 
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

ИПО се среща при между 9% и 

15% от всички пациенти между 40- и 

60-годишна възраст. Както медиал-

ната така, и латералната фасета 

могат да бъдат засегнати, но при 

89% от пациентите засегната е ла-

тералната. Засегнати са предимно 

жените (72%). 25% от пациентите 

са безсимптомни, като от тези с оп-

лаквания 38% са с наднормено тегло, 

а 29% са със затлъстяване.

ЕТИОЛОГИЯ

ИПО е свързан с разнообразни 

причини: пателарна нестабилност 

(33%), посттравматични лезии 

(9%) и хондрокалциноза (8%), като 

повечето остават идиопатични 

(49%). Пациенти с ИПО имат дан-

ни за трохлеарна дисплазия (78%) 

(тип B и D трохлея), като това е 

считано за една от основните при-

чини за възникването на артроза. 

Пателарната дисплазия също е фак-

тор за развитието на заболяване-

то, като при 55% от случаите се 

открива патела тип 2 по Wiberg. 

Други предразполагащи фактори 

са свързани с физическата актив-

ност на пациента – работа на 

колене, дълбоки клекове с тежък 

товар и др.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

ИПО се развива постепенно. 

Оплакванията включват ретропа-

теларна болка, най-често проявява-

ща се при физическа дейност (кля-

кане, изкачване и слизане по стълби, 

изправяне от седнала позиция и про-

дължително стоене в клек). 80% от 

пациентите съобщават за болка 

след 1 км ходене. Могат да бъдат 

налични крепитации и оток на колян-

ната става.

Физикалните изследвания включ-

ват оглед, палпация (болезнен лате-

рален ръб на патела). Обемът на 

движение е намален и флексията е бо-

лезнена в крайните си етапи. Тестът 

на Кларк се позитивира при 83% от 

пациентите. Възможно е наличието 

на оток на колянната става.

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Рентгенографии на колянната 

става в три проекции (фас, профил 

и 30° аксиална) са достатъчни за 

диагностиката на заболяването. 

ИПО се класифицира по Iwano, как-

то следва:

I степен: без или съвсем леко стесне-

ние на ПФ става.

II степен: стеснение на ставната 

междина с по-малко от 3 мм.

III степен: стеснение на ставната 

междина с повече от 3 мм без или с 

минимален костен контакт.

IV степен: широк костен контакт.

Фиг. 1

При необходимост – КТ или ЯМР 

за оценка на съпътстваща патоло-

гия, морфология на пателофеморал-

ната става и алинирането на край-

ника.

ЛЕЧЕНИЕ

Консервативното лечение може 

РЕЗЮМЕ

Пателофеморалната става е комплексна система, състояща се от 
статични (феморалната трохлея, пателата, MPFL и LPFL) и дина-
мични (невромускулна система) структури. Етиологията на забо-
ляването може да бъде различна. Изолираната пателофеморална 
остеоартроза (ИПО) се среща често с напредване на възрастта, 
като предимно засегната е латералната фасета на пателата. За 
диагностиката на ИПО са необходими серия от клинични и образ-
ни изследвания. Пациентите обикновено се лекуват консервативно. 
За пациенти, които не се повлияват от терапията, се препоръчва 
оперативно лечение.

SUMMARY

Surgical treatment on isolated patellofemoral osteoarthrosis

The patellofemoral joint is a unique and complex structure consisting of static 
elements (femoral trochlea, patella, MPFL and LPFL) and dynamic elements 
(neuromuscular system). The etiology can be different. The isolated patellofemoral 
osteoarthrosis (IPO) is more often in older patients with predominance of the lateral 
facet. The diagnostics of IPO include clinical test and radiographic analysis. Patients 
are usually treated conservatively but if that fails to help surgical treatment is always 
an option.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Фасетектомия, патела, изолирана артроза.
KEY WORDS: Facetectomy, patella, isolated osteoarthrosis.

Оперативно лечение на изолирана 

пателофеморална артроза

Д-р Филип Койнарски
СъавтоСъавтори: д-р М. Вулджев, д-р Хр. Мазнейков
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да включва кинези- и физиотера-

пия, упражнения за заздравяване на 

m.quadriceps femoris, пателарен тей-

пинг, както и НСПВС и кортикостеро-

идни инжекции. Този тип лечение може 

да подобри състоянието на пациен-

тите за кратко, но при персистиране 

на оплакванията повече от 6 месеца 

крайното лечение е оперативно.

Оперативното лечение може 

да включва методи като патела-

рен ресърфейсинг, фасетектомия 

и други (латерална ретинакулото-

мия – реалиниране, денервация). 

В нашата клиника латералната 

фасетектомия е предпочитан ме-

тод. Предимствата на този ме-

тод са това, че той е мини инва-

зивен, може да бъде извършен под 

артроскопски контрол или с малък 

разрез в областта на латералния 

ръб на пателата, възстановява-

нето е по-бързо спрямо другите 

методи.

ПОДГОТОВКА И ОПЕРАТИВНА 
ТЕХНИКА

Пациентът е в позиция по гръб 

на операционната маса. Долният 

крайник се поствавя в leg holder. 

Извършва се артроскопски оглед на 

ставата. Оценява се състоянието на 

хрущяла по ставните повърхности 

(фиг. 2). В нашата клиника предпочи-

таният метод за фасетектомия е с 

mini open достъп по латералния ръб 

на пателата. Често той може да 

бъде обединен с антеролатералния 

артроскопски портал. Тъканите око-

ло латералния ръб се мобилизират и 

екартират за по-добра видимост и 

определяне на нивото на костната 

резекция (фиг. 3). Последната е на 

ниво 15-20 мм от ръба, като може да 

се планира от образните изследвания 

в зависимост от големината на ос-

теофитите и степента на процеса 

(фиг. 4). Интервенцията се извършва 

под хасова защита между пателата 

и латералния фемурален кондил. Ако 

има остеофити на трохлеа и те се 

отстраняват с луер. След ексцизия-

та създалите се костни неравности 

се обработват с пила. Поетапно се 

възстановяват меките тъкани. Ре-

тинакулума се зашива хлабаво, като 

се надрязва надлъжно или се удължава 

чрез шахматно набождане със скал-

пел 11 – “Pie crusting”. Може и да не се 

възстановява в зависимост от избо-

ра на хирурга.

СЛЕДОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ

След оперативните грижи за па-

циента включват антибиотична 

и антитромботична профилакти-

ка. Контрол на болката и отока – 

НСПВС, криотерапия, елевация.

Рехабилитацията включва CPM 

Фиг. 1

Фиг. 2

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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– машина непосредствено следопе-

ративно. Позволява се пълен обем 

движения и натоварване на опери-

рания крайник, колкото пациентът 

толерира до границата на болка. 

Няма нужда от имобилизация на 

крайника. В първите 2 седмици се 

препоръчва използването на патери-

ци за улеснение на пациента. През 2-4 

седмица - упражнения за укрепване на 

бедрената мускулатура. 4-8 седмица 

- плуване и изкачване на стълби. 8-12 

седмица - баланс и упражнения на опе-

рирания крайник.

РЕЗУЛТАТИ

Martens и De Rycke съобщават 

за задоволителни резултати при 

90% от 20 оперирани пациенти при 

2-годишно проследяване.

Причини за недобри резултати 

от операцията:

 При грешка в нивото на кост-

ната резекция може да има ос-

татъчна болка или да се наруши 

стабилността на пателата.

 При неправилно възстановява-

не на латералния ретинакулум 

може да възникне болка от пре-

натягане или нестабилност от 

прекомерното му освобождаване 

(нестабилност е почти невъз-

можна).

 Болка на мястото на фасетекто-

мията през първите 2-6 седмици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Латералната фасетектомия при 

изолирана пателофеморална артроза 

е добър и достъпен метод на лечение, 

тъй като е атравматичен и финан-

сово ненатоварващ за пациента. Той 

налага правилна предоперативна диаг-

ностика и планиране. Позволява ранна 

рехабилитация и възвръщане към физи-

ческата активност на пациентите.
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Хроничната колянна нестабил-

ност вследствие на дефицит на 

предната кръстна връзка (ПКВ) чес-

то се асоциира с развитието на ти-

биофеморална остеоартроза (ОА), а 

впоследствие и с варусна деформация 

на целия крайник. По литературни 

данни медиалната менисцектомия е 

най-честата предшестваща интер-

венция, която увеличава значително 

риска от развитие на ОА. Непълно 

уточнена в този процес е и ролята 

на морфотипа на колянната става. 

Варусната алинация или малформация 

на крайника допринася допълнително 

за развитието на медиална ОА, като 

рискът за прогресия е четирикрат-

но по-висок. Развиващата се варус-

на деформация може да се усложни с 

последващото компрометиране на 

латералните и постеролатералните 

коленни структури.

Съпътстващото костно мала-

линиране и дегенеративните про-

мени в ставата превръщат лече-

нието на пациентите с хронична 

колянна нестабилност в предизви-

кателство за хирурга. В случаи на 

ревизионна хирургия на ПКВ се изис-

ква задължителен предоперативен 

анализ на причините за руптурата 

на графта, като се вземат под вни-

мание фактори като широчината 

на бедрения ноч, слоп-а на тибията 

и др. Изолираната реконструкция 

на ПКВ възстановява предно-меди-

алната стабилност на колянната 

става, но не променя алинирането 

на крайника и не преустановява 

прогресията и клиничната изява на 

ОА. Задълбочени проучвания сочат, 

че варусният малалайнмънт и уве-

личеният тибиален слоуп (≥120) уве-

личават натоварването в графта 

и могат да допринесат за провал 

на реконструкцията. Наличието 

на следоперативна симптоматика 

води до въпроса: Достатъчна ли е 

лигаментарната реконструкция за 

постигане на оптималните резул-

тати?

Валгизиращата висока тибиална 

остеотомия (ВТО) е утвърден метод 

за лечение на медиалната ОА при млади 

и активни пациенти с варусен малалай-

нмънт. Тя дава възможност за едно-

временна промяна на алинирането в 

сагиталната равнина и промяна на ти-

биалния слоуп. Увеличаването на слопа 

намалява транслацията на тибията 

при ЗКВ – дефицитно коляно, докато 

намаляването на слопа има стабили-

зираща функция при ПКВ дефицитно 

коляно. Така остеотомията може да 

играе роля при възстановяването на 

стабилността на коляното на фона на 

развиваща се остеоартроза.

Едноетапната валгизираща ВTO и 

реконструкция на ПКВ може да бъде 

метод на избор при лечението на 

хронична предно-медиална нестабил-

ност, усложнена с медиална ОА, ва-

русен малалайнмънт и /или увеличен 

заден слоуп на тибията. Проучвания 

в областта доказват, че коректно 

изпълнената остеотомия протекти-

ра реконструираната ПКВ и намалява 

риска от ре-руптура на графта.

РЕЗЮМЕ

Хроничната колянна нестабилност вследствие на дефицит на пред-
ната кръстна връзка, варусна ангулация на крайника и медиалната 
менисцектомия често се асоциират с развитието на медиална ти-
биофеморална остеоартроза, която може да се усложни с компроме-
тиране и на постеролатералните коленни структури. Изолираната 
реконструкция на кръстната връзка има за цел да възстанови пред-
но-медиалната стабилност, но не променя алинирането на крайника 
и не преустановява прогресията на остеоартрозата на колянната 
става. Едноетапната валгизираща висока остеотомия на тибията 
с реконструкция на предната кръстна връзка е надежден метод за 
едновременно възстановяване на стабилността и корекция на мала-
лайнмънта на крайника, който намалява и забавя симптоматичната 
изява на медиалната остеоартрозата. 

SUMMARY

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and High Tibial Osteotomy - 

Case Report

Chronic anterior cruciate ligament (ACL) deficiency, varus angulated knees 
and medial meniscectomy are associated verry often with medial tibiofemoral 
osteoarthrosis (OA) and additional damage of the lateral and posterolateral knee 
structures. Isolated ACL reconstruction addresses anterior knee instability alone, 
but it fails to correct knee malalignment and the progression of the OA. Combine 
one-stage high tibial osteotomy (HTO) and ACL reconstruction is widely accepted 
surgical intervention for alignment and stability restoration of the knee, and thus, 
delay symptomatic medial compartment OA..

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хронична колянна нестабилност, остеоартроза, реконструкция на предна кръстна връзка, висока остеотомия на тибията.
KEY WORDS: chronic knee instability, osteoarthrosis, anterior cruciate ligament reconstruction, high tibial osteotomy.

Едноетапна реконструкция на ПКВ 

и валгизираща остеотомия на 

тибията – клиничен случай

Д-р Атанас Табаков
СъавтоСъавтори: доц. д-р К. Михов, д-р М. Загоров, д-р С. Добрилов
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НАШИТЕ ЦЕЛИ

Целта на това съобщение е да 

представи клиничен случай на паци-

ент с хронична руптура на предна 

кръстна връзка и да демонстрира 

индикациите, основните детайли на 

хирургичната техника и двугодишен 

резултат след едноетапна рекон-

струкция на ПКВ и валгизираща ВТО.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представеният пациент е мъж 

на 44 г., бивш професионален състе-

зател по алпийски ски. Спортната 

му кариера преминава с множество 

коленни травми, лекувани консерва-

тивно, а част от тях и оператив-

но: реконструкция на ПКВ на ляво 

коляно след травматична руптура 

през 1999 г. Последваща травма през 

2008 г. завършва с руптура на ПКВ 

на дясно коляно и парциална медиал-

на менисцектомия през 2012 г. след 

„bucket handle“ лезия с блокаж. От 

2016 г. пациентът се оплаква от нес-

табилност, болка от вътрешната 

страна на дясното коляно и подува-

не при физическо натоварване. При 

постъпване в клиниката през 2018 г. 

съобщава за невъзможност за прак-

тикуване на предпочитания спорт. 

Данните от ЯМР демонстрират ос-

новните индикации за комбинирана 

реконструкция на ПКВ и ВТО, а имен-

Фиг. 1 Рентгенография във фас(а) и профил(б) на дясна колянна става – 2016 г. Фиг. 2 Рентгенография във фас на дясна и 

лява колянна става – 2018 г.

Фиг. 3

ЯМР на дясна колянна става – 2018 г.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
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но: тотална лезия на ПКВ, парциална 

медиална менисцектомия и остеоар-

трозни промени в медиалния отдел 

на коляното, които в комбинация во-

дят до варусна деформация на целия 

крайник (фигура 3).

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА

Операцията беше извършена под 

обща анестезия. Пациентът бе пози-

циониран по гръб на операционната 

маса с флектирано на 900 коляно и нес-

терилен турникет в горната част 

на бедрото. През първият етап взе-

хме сухожилията на m. ST и m. G и оф-

ормихме “сдвоен hamstrings” автоп-

рисадък за реконструкцията на ПКВ. 

Обработихме хрущялните дефекти 

и извършихме хондропластика по 

метода на „микрофрактурите“ (фи-

гура 4 а, б). Стандартно позициони-

ране на костните тунели в бедрото 

и тибията посредством “outside-in” 

водачи. 

През втория етап под рентгенов 

контрол извършихме валгизиращата 

“open wedge” остеотомия на прокси-

малната тибия през надлъжен пред-

но-медиален достъп, позиционирахме 

синтетичен клин (100% βTricalcium 

Phosphate) с височина H – 6 mm и фик-

сирахме с остеотомията със специ-

ализирана Otis-C-Plus плака (фигура 5 

а, б).

През третия етап позициони-

рахме сдвоения автоприсадък, като 

го фиксирахме с Pullup-XL система в 

бедрения тунел и с интерферентен 

винт в тибиалния тунел. Послоен 

шев на раната.

СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ И 
РЕЗУЛТАТИ

Следоперативният ни протокол 

се състоеше от активни и пасивни 

упражнения за възстановяване на 

обема на движение и мускулната сила 

без тежести и доколкото може да 

толерира пациентът. Придвижване с 

помощта на патерици без натовар-

ване през първите 3 седмици и посте-

пенно натоварване на крайника през 

следващите 3 седмици.

Отрицателен Lachman test (-) и 

Pivot shift test (-), които трудно мо-

гат да бъдат сравнени с лявото ко-

ляно. Пациентът съобщава за диском-

форт и чувствителност над плаката 

до около 4-5 следоперативен месец и 

връщане към туринг и алпийски ски на 

8-9 месец (на любителско ниво). Кон-

тролните графии на 18-ти постопе-

ративен месец показват безпроблем-

но протеклото костно срастване в 

областта на остеотомията (фигура 

6). Значително подобрение се наблю-

дава и при отчитане на резултати-

те с помощта на обективни и субек-

тивни скоринг системи:

 Lysholm score: 45 (предоп.) → 82 
(2 г. следоп.)

  IKDC-SKF:         48 (предоп.) → 77 
(2 г. следоп.)

ДИСКУСИЯ

Литературните данни сочат, 

че реконструкцията на ПКВ възста-

новява функцията на коляното при 

основната част от пациентите с 

изолирана предно-медиална неста-

билност. Добавянето на ВТО при хро-

ничната нестабилност, усложнена с 

варусен морфотип, подобрява значи-

телно следоперативните функцио-

нални субективни резултати, но не 

преустановява и не забавя прогреси-

ята на ОА. Някои автори споделят 

окуражително висок процент на па-

циентите, върнали се към спортна 

дейност след възстановяване от хи-

рургичната намеса - 80% (Canin et al. 

2015); и дори интензивен спорт – 47% 

(Bonin et al. 2004). Тези особено важни 

изводи показват, че възприятието и 

удовлетвореността на пациентите 

от операцията е в пряка зависимост 

от функцията на коляното и от въз-

можността за възобновяване на еже-

дневната и особено на спортната 

активност. Липсата на сравнителни 

проучвания обаче не дава възможност 

да се прецени ефектът на добавяне 

на HTO към ПКВ реконструкция.

Други автори доказват, че ком-

бинацията на лигаментарната ре-

конструкция и HTO може да забави 

прогресията на ОА, без да я елими-

Фиг. 4а Фиг. 4б

Фиг. 5а

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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нира (Bonin et al. 2004, Zafagnini et 

al. 2013, Trojani et al. 2011.) и този ре-

зултат в пряка корелация с обема на 

корекцията при остеотомията. Все 

още обаче няма ясни правила за оп-

ределяне на необходимата корекция. 

Наблюдаваните лоши субективни 

резултати след хиперкорекция (от 

варус => валгус) при спортисти насо-

чи подхода към нашия пациент: (1) 

минимална корекция за отбременя-

ване на медиалния отдел и зоната 

на ходралния дефект с цел подобря-

ване на ремоделирането на фиброх-

рущялната тъкан в зоната на ми-

крофрактурите; (2) недопускане на 

ятрогенно увеличение на слопа при 

пласиране на плаката и клиновидния 

присадък, тъй като общото мнение 

е, че при първична ПКВ реконструк-

ция не се налага корекция на слоп, ос-

вен ако не е ексцесивен >120-130.

Макар да има потенциални ус-

ложнения, които може да добави 

HTO (фрактура на тибията, patella 

baja, увреда на перонеалния нерв), 

честотата на усложненията не е 

висока (Stride et al. KSSTA 2019). Селек-

ция на пациентите, допълнителни-

те технически предизвикателства 

за хирурга, оправдаване на допълни-

телното финансово натоварване и 

срокът за възстановяване все още 

са дискутабилни теми в тази хирур-

гия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подробният анализ на алинира-

нето в коронарната и сагиталната 

равнина и оценка на артрозните из-

менения при хроничен дефицит на 

ПКВ е от съществено значение за 

крайния резултат от лечението. Ед-
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ноетапната реконструкция на ПКВ и 

валгизираща ВTO на подбедрицата е 

подходяща терапевтична опция при 

пациенти с хронична колянна неста-

билност, варусен малалайнмънт и де-

генеративни изменения в медиалния 

отдел на коляното. Основното пре-

димство на техниката е, че възста-

новява стабилността на коляното и 

намалява симптоматиката от меди-

алния отдел, което значително подо-

брява функционалните резултати. Но 

за постигането на тази крайна цел 

е необходима висока мотивация от 

страна на пациента и реалистични 

очаквания относно нивото на бъде-

щата спортна активност!
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ЕТИОЛОГИЯ

Глезенът е една от най-често на-

вяхваните стави в човешкото тяло. 

Връзките му най-общо се увреждат 

при внезапно и прекомерно по обем 

разтягащо движение в ставата. Навях-

ването на глезена се наблюдава най-чес-

то при предварително съществуващи 

мускулна слабост или стари травми в 

областта на глезена.

 Съществуват фактори, които се 

считат за спомагателни или предраз-

полагащи към навяхвания:

 Липса на добро физическо състо-

яние. Това включва – слаб мускулен 

тонус, контрактирана ставна кап-

сула и сухожилия. Намалената про-

приоцептивност, съчетана с не-

подходяща физическа активност, 

също може да е допълнителен фак-

тор.

 Инциденти или непредвидени об-

стоятелства, които водят до ме-

ханично напрежение, надхвърлящо 

границите на опън на ставната 

капсула, и връзки на глезена. Затлъс-

тяването може да допринесе за по-

лучаването на навяхвания чрез уве-

личаване на кинетичната енергия 

до ниво, което превишава лимита 

на издържливост на връзковия апа-

рат.

 Според проучване на Военномеди-

цинската академия в САЩ рискът 

от медиална глезенна увреда при 

навяхване е по-голям при мъже спор-

тисти, отколкото при жени спор-

тисти. 

Според проучвания при 22% от хо-

рата с повтарящи се навяхвания, осно-

вен фактор  е слaбостта на мускулите 

от латералната част на подбедрица-

та – musculus peroneus longus и musculus 

peroneus brevis. Авторите смятат, че 

това е допринесло за повтарящи се 

епизоди на навяхвания, особено при не-

напълно завършена рехабилитация на 

глезена.

Друга причина за възникването на 

повторни навяхвания е, че лигамент, 

който е бил увреден, веднъж зараства 

в удължена позиция, поради натрупва-

нето на съединителна тъкан между 

увредените му краища. Това е важен 

фактор, който повлиява стабилност-

та на глезенната става.

Според някои автори функционал-

ната нестабилност на глезенната ста-

ва, водеща до повтарящи се епизоди 

на навяхвания, се дължи на загуба на 

проприоцепция в стъпалото.

 Според  МКQCC в Холандия прибли-

зително 520 000 човека преживяват 

травма на глезена, кото 200  000 са ре-

зултат от спорт. Около половината 

от травмите получават медицинско 

обслужване, а около 40% хронифици-

рат. За леченито на травмите на гле-

зена  ежегодно възлизат на около 187.2 

милиона евро на здравната система.

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия представяме навяхванията в областта на 
глезенната става като едни от най-честите мекотъкании увреди 
на опорно-двигателния апарат. Те често се приемат като „невинни“ 
и „банални“ увреди, но в същия момент могат да причинят последици 
за функцията на самата глезенна става. Разгледани са основните 
етиологични характеристики и фактори за тяхното възникване. 
Представяна е анатомията на глезенната става и патоанатомич-
ните промени, които се наблюдават при различните типове меко-
тъканни увреди.  Диагностичният алгоритъм стои в основата на 
провеждане на пъноценно лечение. Резултатите от лечение, несъ-
ответстващо на тежестта на увредата, са свързани с влошено 
качеството на живот.
Цел: Да представим клиничната картина и основните характеристи-
ки на дисторзиите на глезенната става като едни от най-честите 
травматични увреди на опорно-двигателния апарат. Да представим 
диагностичен алгоритъм и основните принципи на лечение.

SUMMARY

Distortion  of the ankle- often underrated and not enough treated soft tissue  

damages

The following article presents sprains in the ankle joint area, as one of the most 
common soft tissue injuries of the musculoskeletal system. They are often 
considered “harmless” and “trivial”, but at the same time can damage the function 
of the ankle joint itself. The article reflects on the main etiological characteristics 
and the factors for their occurrence. We have also introduced the anatomy of the 
ankle joint and the pathoanatomical changes observed in different types of soft 
tissue injuries. The diagnostic algorithm is the basis of conducting a full treatment. 
Treatment which is inconsistent with the severity of the injury might result/results 
in a deteriorating quality of life.
Goal: To present the clinical picture and the main characteristics of distortio of the 
ankle joint, as one of the most common traumatic injuries of the musculoskeletal 
system. To introduce/present a diagnostic algorithm and the basic principles of 
treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: глезен, дисторзио, лечение.
KEY WORDS: ankle, distortion, treatment.

Дисторизии на глезенна става - 

често подценявани и недостатъчно 

лекувани мекотъканни увреди
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Събирането на достоверни епиди-

миологични данни за дисторзиите на 

глезенната става често попада в задъ-

нена улица. Често леките и умерените 

по степен дисторзии не достигат до 

лекарска помощ, за да бъдат надлежнo 

диагностицирани и документирани. 

АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА НА 
ГЛЕЗЕННА СТАВА

Глезенната става се образува меж-

ду дисталната ставна повърхност на 

тибията, двата малеола и макарата 

на талуса. Ставната капсула е широка 

и се прикрепва близо до ръбовете на 

ставните повърхности. Тя е подсиле-

на медиално с ligamentum deltoideum 

(DL), връзка, започваща от върха на 

медиалния малеол, и се дели на чети-

ри части: pars tibionavicularis – напред 

към os naviculare, pars tibiotalaris anterior 

– към collum tali, pars tibiocalcanearis – 

към sustantaculum tali на калканеуса, и 

pars tibiotalaris posterior – към processus 

posterior tali. От латерална страна връз-

ките са по-добре разграничени и започ-

ват от латералния малеол: ligamentum 

talofibulare anterior (ATFL) - към collum 

tali, ligamentum calcaneofibulare (CFL) 

– към страничната повърхност на 

калканеуса, и ligamentum talofibulare 

posterior (PTFL)–към processus posterior 

tali (фиг. 1). 

Тибиофибуларната синдесмоза 

свързва incisura fibularis tibiae с malleolus 

lateralis. Отпред се подсилва с ligamentum 

tibiofibularis anterior и отзад – чрез 

ligamentum tibiofibulare posterior.

Глезенната става е шарнирна ста-

ва с една степен свобода на движение: 

плантарна флексия и дорзална екстен-

зия.

МЕХАНИЗЪМ НА ПОЛУЧАВАНЕ И 
ПАТОАНАТОМИЯ

Временното преминаване граници-

те на нормалната подвижност на една 

става, при което ставната капсула и 

връзки се преразтягат, без да се нару-

шава тяхната анатомична цялост, се 

нарича навяхване или distorsio. 

Механизмът е индиректен. Силата 

действа лостообразно върху ставата, 

предизвиква прекомерно за нея движе-

ние, в резултат на което ставните 

елементи се преразтягат или частич-

но разкъсват. При навяхването няма 

трайно разместване на ставните по-

върхности на костите. 

Типичното навяхване на глезена се 

осъществява при внезапно усукване 

на ходилото, стъпване по неравна по-

върхност или прилагане на необичайно 

голяма сила върху ставата. Най-често 

навяхвания на глезена се получават в 

спортове като футбол, баскетбол, 

волейбол и леката атлетика. Меха-

низмът на получаване на травмата е 

свързан с пренасяне на цялата тежест 

на тялото върху обърнат навън или 

Фиг. 1 Връзков апарат на глезенната става.

Фиг. 2 Най-чест механизъм за получаване на дисторзио.
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навътре глезен, при което се прераз-

тягат съответно вътрешните или 

външните ставни връзки (фиг. 2).

Приблизително 85% от всички на-

вяхвания са навяхванията на латерал-

ните лигаменти (ATFL,PTFL,CFL), 5% са 

еверзионни навяхвания на делтоидния 

лигамент и 10% касаят синдесмозата. 

ATFL e най-често засягащият се ком-

понент при латерално навяхване на 

глезена. Много често се срещат осте-

охондрални или хондрални дефекти по 

горната повърхност на талуса при та-

кова навяхване на глезена.

При форсирана дорзифлексия е въз-

можна руптура на PTFL. При форсирана 

вътрешна ротация най-често се на-

блюдава руптура на ATFL, последвана 

от руптура на PTFL. Екстремна външна 

ротация може да увреди делтоидния 

лигамент, а аддукция и дорзифлексия 

могат да увредят CFL.

В зависимост от тежестта на ув-

реждането навяхването на глезена се 

разделя на три степени:

I степен: глезенът е болезнен, но на-

лице е минимално засягане на връзките 

и функцията на ставата.

II степен: налице е средно по те-

жест засягане на връзковия апарат и 

ставата е до известна степен неста-

билна (хлабава, несигурна).

III степен: една или повече връзки 

са скъсани и глезенната става е много 

нестабилна.

ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Диагностицирането на този про-

блем се прави въз основа на анамнеза, 

клинични тестове, оплакванията на 

пациента и образно изследване.

Симптомите на навехнатия глезен 

включват:

Болка: болката може да бъде раз-

лична по сила, като невинаги отговаря 

на тежестта на увреждането на връз-

ките. Болезнеността се засилва при 

натиск върху глезена или при повтаря-

не на движението, увредило връзковия 

апарат.

Подуване: травмата увеличава 

пропускливостта на кръвоносните съ-

дове в областта, при което голямо ко-

личество тъканна течност навлиза в 

глезена и околните тъкани, предизвик-

ваща оток, зачервяване и затопляне на 

областта. Понякога може да се усеща-

те и туптене в глезена (фиг. 3).

Промяна в движенията на глезена. 

Може да е налице ограничение на дви-

жението в глезена (роля за това играе 

и силната болка) или чувство за неста-

билност и "поддаване" на ставата. Не-

възможно е да прехвърлите тежестта 

на тялото върху травмирания крак.

Промяна в контура на глезена - де-

формация: при тежки навяхвания с раз-

късване на връзки може да се наблюдава 

деформация (промяна на формата) на 

глезена. Потъмняване на цвета на ко-

жата в областта на глезена вследствие 

Фиг. 3 Травматичен оток и хематом при навяхване на глезенната става.

Фиг. 4 Мануални диагностични тестове.
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на кръвоизлив. Промяна в температура-

та, цвета или чувствителността на 

ходилото.

КЛИНИЧНИ ТЕСТОВЕ

Мануалните тестове, използвани 

за диагностициране на глезенна неста-

билност, са „предно чекмедже“, „задно 

чекмедже“, инверзионен стрес тест, 

еверзионен стрес тест, външен рота-

ционен тест, фибуларно компресивен 

тест (фиг. 4).

В тази ситуация е удачно да се на-

прави рентгенография – фас и профил. 

За установяване на връзкова лезия се 

изпитва отзяването на горната скочна 

става с помощта на стрес-рентгено-

графия. Като допълнително изследване 

може да се използва ЯМР или диагнос-

тична артроскопия.

ЛЕЧЕНИЕ

При навяхванията от I и II степен 

лечението може да бъде описано с акро-

нимите: RICE (rest, ice, compression and 

elevation) и PRICES (protection, rest, ice 

,elevation and support) (фиг. 5).

Лечението се избира индивидуално 

според вида и тежестта на навяхване-

то.

При навяхванията от I и II степен 

лечението продължава с:

Покой: обездвижване и ненатовар-

ване на наранения глезен. 

Поставяне на ледени компреси за 20-

30 мин, на всеки 2-3 часа. Ледът предо-

твратява засилването на подуването.

Превъръзка с еластичен бинт под 

формата на осморка, което води до на-

маляване на отока и болката в област-

та (фиг. 6).

Повдигането на наранения глезен 

нависоко ограничава притока на кръв 

и телесни течности и намалява отока, 

подуването и болката в областта.

Може да се приемат и медикаменти 

Фиг. 5 Основни причини на лечение на 

навяхвания на глезенната става.

Фиг. 6 Компресивна превръзка на 

глезенната става.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

от групата на нестероидните проти-

вовъзпалителни средства.

При тежките навяхвания от III 

степен, при които е налице скъсване на 

една или повече връзки, може да се на-

ложи оперативно възстановява на ув-

редените ставни структури, особено 

ако става въпрос за физически активни 

пациенти.

Една от абсолютните индикации 

за оперативно лечение е руптурата на 

ATFL, което причинява сублуксация на 

глезенната става. Друга индикация за 

оперативно лечение при остро възник-

нало дисторзио, при което се е получи-

ло заклещване на делтоидния лигамент 

вътреставно с отзяване на медиална-

та ставна междина.

Оперативното лечение е основен 

метод на избор при млади спортисти 

с високи натоварвания, при които има 

руптура на ATFL, съчетана с руптура на 

CFL.

В зависимост от конкретната 

връзка и от времето, минало от полу-

чаване на травмата, скъсаната връзка 

може да се зашие или възстановяване-

то й може да се извърши с автографт.

И в двата случая в лечението след-

ва рехабилитационна програма, в коя-

то основна роля играят упражнения за 

засилване мускулатурата на долната 

част на травмирания крайник. Това въз-

становява функцията на навехнатия 

глезен и играе роля за предотвратява-

не на бъдещи увреждания на същия.

ПРОФИЛАКТИКА 

За профилактика на дисторзиото 

на глезена е важно да се спазват следни-

те препоръки:

 избягване на ходене, бягане или 

спортуване върху неравен терен 

 носене на подходящи обувки

 използването на протектори при 

спортуване

 загряващи упражнения преди спор-

туване

 упражнения за заздравяване на мус-

кулатурата около глезена - тичане, 

каране на велосипед и други.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мекотъканните увреди на глезена 

са чести травми и могат да се проя-

вят с различна по тежест клинична 

картина. Границите на нормалната 

подвижност на глезенната става мо-

гат да се преминат дори и при леки 

атипични движения. В много от случа-

ите пациентите не търсят лекарска 

помощ, което довежда до забавено и 

непълно възстановяване. Понякога лека-

рите могат да подценят тежестта 

на увредата и това да доведе до лоши 

резултати от лечението с хронифи-

циране на оплакванията и намалена 

динамична усточивост на глезенната 

става. Резултатите от лечение, несъ-

ответстващо на тежестта на увре-

дата, са свързани с влошено качество-

то на живот.
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Роля на апоптозата и некроптозата 

в патогенезата на остеоартрита и 

посттравматичния остеоартрит 

Част II - Некроптоза

РЕЗЮМЕ

Некроптозата е форма на регулирана клетъчна смърт, показваща 
морфологични характеристики, подобни на некрозата. За разлика 
от апоптозата, некроптозата не включва активиране на каспази. 
Некроптозни маркери са receptor-interacting serine/threonine kinase 3 
(RIPK3) и kinase domain-like pseudokinase (MLKL). За разлика от апо-
птозата, възпалителното разкъсване на клетката освобождава в 
извънклетъчното пространство свързани с увреждането молеку-
лярни модели (DAMPs). Травмата може да предизвика некроптоза 
в човешки хрущял. Свързаните с некроптозата маркери се пови-
шават в силно дегенерирана OA (остеоартрит) тъкан. Механич-
ният стимул сам по себе си може да не е единствен стимул за 
некроптоза, който зависи освен от оксидативния стрес и цитоки-
ните и от допълнителни външни и вътреклетъчни медиатори. 

SUMMARY

The role of apoptosis and necroptosis in the pathogenesis of 

osteoarthritis and post-traumatic osteoarthritis. (Part II –Necroptosis)

Necroptosis is a form of regulated cell death, showing morphological 
features similar to necrosis. Unlike in apoptosis, necroptosis do not involve 
caspase activation. The necroptopic markers are receptor-interacting 
serine/threonine kinase 3 (RIPK3) and kinase domain-like pseudokinase 
(MLKL). In contrast to apoptosis, the inflammatory rupturing of the 
cell releases Damage Associated Molecular Patterns (DAMPs) into the 
extracellular space. Trauma can induce necroptosis in human cartilage. 
Necroptosis-associated markers are increased in highly degenerated OA 
(osteoarthritis) tissue. The mechanical stimulus alone might not be a sole 
trigger for necroptosis, which is depending on additional extrinsic and 
intracellular mediators, besides oxidative stress and cytokines.

Aкад. д-р Ваньо 

Митев, дбн

Доц. Ива 

Митева

КЛЮЧОВИ ДУМИ: апоптоза, некроптоза, остеоартрит, пост-травматичен остеоартрит.
KEY WORDS: apoptosis, necroptosis, osteoarthritis, post-traumatic osteoarthritis.

УВОД

През 2005 г. бе описан процесът 

контролирана некроза - некропто-

за. Индуцираната от каспази апо-

птоза е доминиращият път за 

клетъчна смърт. При отсъствие 

на каспази обаче надделява регули-

раната некроза или некроптоза. 

Повече от 70 човешки молекули 

участват в регулацията на не-

кроптозата, а над 20 утвърдени 

лекарства имат потенциал да я 

регулират.

Некроптозата е регулирана 

форма на некроза или възпалител-

на клетъчна смърт. Условно, не-

крозата е нерегулирана клетъчна 

смърт в резултат на клетъчна 

увреда или инфилтрация на пато-

гени, в контраст с подредената, 

програмирана клетъчна смърт 

чрез апоптоза. С откритието на 

некроптозата се показа, че некро-

зата също може да се извърши по 

регулиран начин и апоптозата не-

винаги е предпочитаният начин 

на клетъчна смърт. Освен това 

имуногенетичната природа на 

некроптозата благоприятства 

отбраната на организма против 

патогени на имунната система. 

Некроптозата е добре дефиниран 

отбранителен механизъм против 

вируси, позволявайки клетката да 

претърпи “самоубийство“ по ка-

спазо-независим път в присъствие 

на вирусни каспазни инхибитори 

с цел ограничаване на вирусната 

репликация. В допълнение, некроп-

тозата е компонент и отговор-

на за възпалителни болести като 

болестта на Крон, панкреатит и 

инфарк на миокарда (1).

Некроптозата е каспаза-неза-

висима клетъчна смърт, със силно 

регулирани некротични особено-

сти. Стъпките на некроптозата 

се контролират от RIP киназите 

(RIPK) и завършват с подуване на 

клетките, разкъсване и отделяне 

на клетъчно съдържимо в извънкле-

тъчното пространство. Основна-

та разлика между некроптозата 

и апоптозата е, че при некроп-

тозата клетъчната мембрана се 

разкъсва, клетъчното съдържимо 

се отделя като ендогенни моле-

кули (DAMPs - damage-associated 

molecular patterns), а органелите 

не са функционални. При апоптоза-

та клетката се разпада на няколко 

обособени апоптозни телца, дока-

то органелите са още функционал-

ни (2).

Главните регулатори на про-

грамираната некроза са are are 

receptor-interacting serine/threonine 

kinase RIPK1, RIPK3 (receptor-

interacting serine/threonine protein 

kinase) и MLKL (mixed lineage kinase 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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domain-like protein). Две са базис-

ните условия за некроптозата: (1) 

клетките трябва да експресират 

RIPK3 и (2) каспаза-8 трябва да е 

инхибирана.

Експериментално некроптоза-

та се причинява от TNFα в ком-

бинация с фармакологично каспаз-

но инхибиране със zVAD, QVD или 

emricasan.

Некроптозата може да се за-

действа от многобройни стимули, 

разделени в 4 групи: 1. рецептори-

те на смъртта (вж. по-долу), 2. toll-

like receptors (напр., toll-like receptor 

3 [TLR3] и TLR4), 3. сензори на нук-

леинови киселини [напр., Z-DNA–

binding protein 1 (ZBP1, по известен 

като DAI)], 4. retinoic acid receptor 

responder 3 (RARRES3, по-известен 

като RIG1), transmembrane protein 

173 (TMEM173, или STING) и адхези-

онни рецептори.

КЛАСИЧЕСКА НЕКРОПТОЗА ОТ 
РЕЦЕПТОРИТЕ НА СМЪРТТА

Началото на екзогенната апо-

птоза и класическата некропто-

зата е общо. Рецепторите на 

смъртта (DR-death receptors) са 

подгрупа на суперсемейството на 

TNFR и включва осем члена: Членове 

на семейството на рецептора на 

TNF: TNFR1 (DR1, CD120a, p55 и p60); 

Fas (DR2, APO-1 и CD95), DR3 (APO-3, 

LARD, TRAMP и WSL1), TRAILR1 (DR4 

и APO-2), TRAILR2 (DR5, KILLER и 

TRICK2), DR6, EDAR (ectodysplasin A 

receptor) и NGFR. Тяхна характерна 

черта е наличието в цитозолните 

им сегменти на участък от около 

80 аминокиселини, наречен домейн 

на смъртта (DD-death domain). DD 

бе първоначално открит в TNFR1 и 

FAS и е отговорен за апоптозните 

функции на рецептора.

DRs инициират сигнализацията 

чрез свързване с една от двете 

адапторни молекули-платформи, 

съдържащи DD: FADD (Fas-associated 

protein with death domain), кой-

то обикновено медиира апопто-

зата и/или TRADD (TNF-receptor-

associated death domain), който 

ангажира както апоптозни, така 

и неапоптозни сигнали. Тези адап-

тори от своя страна набират 

различни сигнални комплекси. DRs 

могат да се разделят на две гру-

пи според използваната адаптор-

на платформа: Например Fas, DR4 

и DR5 ангажират FADD и са пре-

димно про-апоптозни по функция. 

FADD съдържа DD, който му позво-

лява да се свърже за рецептора и 

DED (death effector domain), чрез 

който се свързва с прокаспаза-8 и 

-10, които също имат DED домейни 

(DED–DED хомотипични взаимо-

действия).

За разлика от тях, TNFR1, DR3 

и вероятно DR6 свързват TRADD, 

който свързва DD-съдържащата 

киназа RIPK1. RIPK1 от своя страна 

свързва TRAF2 и/или TRAF5 (TNF-

receptor-associated factor 2/5), как-

то и cIAP1 и cIAP2, които са TRAF2-

асоцииращи убиквитин-лигази. 

Тези адаптори, заедно с RIPK1 ини-

циират активиране на NF-κB, JNK 

и p38 пътищата, които промоти-

рат провъзпалителни и прооцеля-

ващи отговори (3).

Когато тези рецептори се 

свържат с лигандите си, те поли-

меризират и инициират сигнални 

пътища водещи до възпалителен 

отговор или клетъчна смърт (апо-

птоза или некроптоза). 

Класическата некроптоза се ме-

диира от TNFR1 и е добре характе-

ризирана. TNF промотира синтеза 

на възпалителни цитокини в пове-

чето видове клетки и това е в ос-

новата на различни възпалителни 

болести като болестта на Крон, 

псориазис, ревматоиден артрит, 

чревни заболявания и регулира 

продукцията на хемокини и цито-

кини като основни резултати от 

TNF стимулиране. Свързването на 

TNFα индуцира олигомеризация на 

TNFR1 и образуването на мембра-

нен сигнален комплекс с къс полу-

живот - комплекс-I [TNFRI, TRADD, 

TRAF2/TRAF5, cIAPs1/2 и RIPK1] (фиг. 

1). TRADD е адаптор, който свързва 

RIPK1 киназата за TNFR1 и осигурява 

платформа за събирането на ком-

плекс I на плазмената мембрана. В 

последствие, E3 убиквитин лигази-

те cIAP1/2 и TRAF2/5 се прикрепят 

за комплекс I. След активирането, 

cIAP1/2 и TRAF2/5 съединяват K63-

свързаните убиквитинови вериги 

за RIPK1, което води до образуване 

на стабилен комплекс I и позволя-

ва свързването и активирането 

TAK1, както и прикрепването на 

линейния убиквитин лигазен ком-

плекс LUBAC.

LUBAC присъединява линейни 

убиквитинови вериги към RIPK1. 

Това улеснява съединяването на 

IκB киназата (IKK) с основния мо-

дулатор на NF-κB NEMO. Последва-

щото линейно убиквитиниране на 

NEMO от LUBAC, заедно с фосфори-

лирането на IKKβ от TAK1 води до 

активирането на IKK, фосфорили-

ране и протеазомно разграждане 

на IkB и съответно до активира-

нето на NF-κB. Деубиквитиназите 

(DUBs), включително OTULIN, CYLD 

(cylindromatosis) и А20 негативно 

регулират LUBAC чрез нарязването 

на линейните убиквитинови вери-

ги (4). 

cIAPs управляват образуването 

на полиубиквитинови вериги, свър-

зани за RIPK1 чрез лизин 63 (K63) на 

убиквитина и по този начин RIPK1 

взаимодейства с комплекса TAK1/

TAB2/3 (transforming growth factor-

β-activated kinase 1/TAK1-binding 

protein 2/3). K63-свързаното по-

лиубиквитиниране на TRAF2 също 

може да свърже комплекса с TAK1/

TAB2/3. TAK1 активира чрез фосфо-

рилиране (на IKKβ) IκB киназния 

комплекс (IKK), съставен от IKKα, 

IKKβ и NEMO фосфорилира инхи-

битора на NF-κB - IκB, което води 

до неговото полиубиквитиниране 

с последващо разграждане в про-

теазомите. Свободният NF-κB се 

транслокира в ядрото и активира 

транскрипцията на редица анти-

апоптозни протеини като TRAF1, 

TRAF2, cIAP1, cIAP2 и особено c-FLIP 

[клетъчния FADD-подобен IL-1β-

конвертиращ ензим инхибиторен 

протеин/cellular FLICE (FADD-like 

IL-1β-converting enzyme)-inhibitory 

protein], мощен инхибитор на ин-

дуцираната от рецепторите на 

смъртта апоптоза.

TRAF2, RIPK1 и TAK1 медиират 

също активирането на MAPKs, 

като p38, JNK и ERK, стимулирайки  

експресията на гени на клетъчна-

та преживяемост.

Убиквитинираното състоя-
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ние на RIPK1 определя дали RIPK1 

ще действа като прооцеляваща 

scaffold (скеле/платформа) молеку-

ла или като киназа, промотираща 

клетъчна смърт. K63-убиквитини-

раната RIPK1 активира MAPKs и 

NF-κB (комплекс I), който управлява 

експресията на прооцеляващите 

гени. Убиквитин веригите могат 

да се отстранят от деубиквити-

назите CYLD и A20.

Цитозолният комплекс на 

смъртта (death-inducing signaling 

complex-DISC) се образува след сти-

мулиране от TNFR1 само в условия, 

подтикващи към клетъчна смърт 

като: отсъствие на клетъчни-

те инхибитори на апоптозата 

c-IAPs, инхибирана транслацията 

на TAK1 или RIPK1, или деубикви-

тиниране на RIPK1. Различават се 

два вида DISC: комплекс IIa, със-

тавен от TRADD, FADD, RIPK1 и 

каспаза-8. Образуването на ком-

плекс IIа включва медиираното 

от FADD свързване и активиране 

на каспаза-8, която разцепва RIPK1 

и RIPK3. При активна каспаза-8 се 

провежда апоптоза, а когато ка-

спаза-8 е инактивирана или депле-

тирана от фармакологични или 

вирусни инхибитори се стимулира 

некроптоза. Комплекс IIa съдържа 

TRADD и може да се образува не-

зависимо от scaffold и киназната 

функция на RIPK1. Следователно в 

подходящи условия генерираната 

апоптоза от Комплекс IIa е RIPK1-

независима. 

На комплекс IIb (FADD, RIPK1 и 

каспаза-8) липсва TRADD и изисква 

активна киназа RIPK1 за индукция 

на клетъчна смърт - RIPK1-зависи-

ма апоптоза. В комплекс IIb (об-

разува в присъствието на Smac 

mimetics) RIPK1 стимулира акти-

вирането на каспаза-8 по начин, 

зависим от FADD. RIPK1 се свърз-

ва с FADD чрез хомотипично вза-

имодействие в областта DD, при 

което FADD активира каспаза-8. 

Когато каспаза-8 е инхибирана, 

комплекс IIb се превръща в некро-

зома. Следователно съществена-

та разлика между комплекс-IIа и 

комплекс-IIb е, че в първия RIPK1 се 

разгражда от каспаза-8, а във вто-

рия RIPK1 стимулира каспаза-8. И в 

двата подвида на комплекс-II ели-

минирането на каспаза-8 води до 

некроптоза.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Бокс 1 Smac (second mitochondria-derived activator of caspase)
Smac, известен още като DIABLO (direct inhibitor of apoptosis protein-

binding protein with low pI), е про-апоптозен митохондриален протеин с 

ниска pI, който се отделя в цитозола след апоптозни стимули, свързва 

се и инхибира IAPs. Smac/DIABLO пряко инхибира IAP или индуцира 

протеазомното разграждане на някои членове IAP семейството 

(cIAP1 and cIAP2). Поради проапоптозната си функция SMAC участва в 

широк спектрум тумори. Изясняването на кристалната структура 

на взаимодействието между Smac и IAPs доведе до възможността 

да се синтезират нов клас таргетни лекарства - Smac mimetics. Те 

елиминират Smac чрез провокиране на тяхното автоубиквитиниране 

и протеазомно разграждане. SMAC mimetics се използват за третиране 

на тумори и хематологични неоплазми, индуцирайки апоптоза в 

раковите клетки чрез блокирането на прооцеляващи молекули.

Бокс 2 IAPs (inhibitor of apoptosis proteins)
Инхибиторите на апоптозата IAPs (inhibitor of apoptosis proteins) е 

човешко семейство с 8 члена: XIAP, cIAP1, cIAP2, ILP2, BRUCE/Apollon, 

NAIP, survivin и livin (ML-IAP). Най-добре характеризираният IAP е XIAP, 

който инхибира каспази 9, 3 и 7. IAPs представляват “последната линия 

на отбрана“ срещу нежелателната клетъчна смърт, чрез инхибиране 

на каспази и чрез регулиране на прооцеляващите и апоптозни сигнали 

в комплексите на рецепторите на смъртта. RING домейнът на IAPs 

го прави E3-убиквитин лигаза. cIAPs могат да се авто-убиквитинират 

на K63 и да убиквитинират RIPK с K11, K48, K63 и линейни Ub вериги. 

Главната функция на cIAP1/2 in vivo е да подтиска зависимата от 

каспаза-8 клетъчна смърт. Увеличена експресия на IAPs е намерена в 

много видове на човешки рак и се асоциира с химиорезистентността, 

злокачествената прогресия и лоша прогноза (6).

Бокс 3 FADD/MORT1 (Fas-associated protein with death domain)
FADD е адаптор, който свързва членове на TNFR суперсемейството с 

прокаспаза-8 и -10, образувайки комплекса DISC по време на апоптозата. 

Освен това FADD играе роля и в клетъчната пролиферация, регулацията 

на клетъчния цикъл и развитие. FADD играе роля в регулацията 

на некроптозата, процес, изискващ RIPK1 и RIPK3. Активираната 

каспаза-8 разцепва тези кинази, инхибирайки некроптозата. Тъй като 

активирането на каспаза-8 изисква FADD (за димеризацията им), FADD е 

необходим за инхибирането на некроптозата.

РОЛЯ НА C-FLIP ЗА СЪДБАТА 
НА КЛЕТЪЧНИЯ ОТГОВОР СЛЕД 

СТИМУЛИРАНЕ НА DRS. 

cFLIP има различни изоформи, екс-

пресирани в различни клетки. c-FLIP 

има 11 сплайсинг варианти на ниво 

mRNA. Две са главните изоформи на 

c-FLIP - дълга (c-FLIPL), която е 55 kDa 

протеин, и къса (c-FLIPS), която е 26 

kDa протеин. c-FLIP протените (c-

FLIPL, c-FLIPS, и c-FLIPR) играят важна 

роля в регулацията на апоптозата 

и некроптозата и активирането на 

NF-κB, индуцирани от рецептори-

те на смъртта (DR). На ниво про-

теини клетките преимуществено 

експресират дългата cFLIPL и/или 

късата cFLIPS изоформи. И двете 

изоформи са способни да образуват 

хетеродимери с каспаза-8. Хетеро-

димерът cFLIPL–прокаспаза‐8 има 

частична ензимна активност, коя-

то е достатъчна за разграждането 

на RIPK1, но не и за задействане на 

апоптозата и това води до кле-

тъчно оцеляване. Хетеродимерът 

прокаспаза-8-cFLIPS инхибира каспа-

за-8 и води до некроптоза. При въз-

можност за хомодимеризация (напр. 

липса на cFLIP) на прокаспаза-8, тя 
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се активира, превръщайки се в ка-

спаза-8, която от своя страна акти-

вира ефекторните каспази, срязва 

RIPK1, разглобява рипоптозомата и 

индуцира апоптоза. Експресията на 

cFLIP се стимулира от NF-κB при ак-

тивен комплекс-I. При дисрегулация 

на комплекс-I (cIAP1/2 антагонисти, 

инхибиране на TAK1 и IKKα/β, де-

убиквитиниране или инхибиране на 

транслацията на RIPK1и т.н.) не се 

активира NF-κB и експресията на 

cFLIP, каспаза-8 димеризира и се осъ-

ществява апоптоза (фиг. 1). 

Посттравматичният артрит 

(PTA-post-traumatic arthritis) се раз-

вива след остра директна травма 

на ставите. PTA съставлява около 

12% от всички случаи на остеоар-

трит (ОА), а анамнеза за физиче-

ска травма може да бъде открита 

и при пациенти с хроничен възпа-

лителен артрит. Симптомите 

включват подуване, синовиален 

излив, болка и понякога вътрес-

тавно кървене. Обикновено PTA 

се възстановява спонтанно, но 

постоянството на симптомите 

след 6 месеца може да се счита 

за патологично (хроничeн PTA). 

Най-честият хроничен PTA е пост 

-травматичния остеоартрит 

(PTOA-post-traumatic osteoarthritis). 

Контузиите на ставите са тясно 

свързани с развитието на PTOA.  

През 2019 г. беше открита възмож-

на връзка между нараняване на хру-

щяла и некроптозни процеси, в за-

висимост от оксидативния стрес 

и освобождаването на цитокини. 

В изолирани хондроцити от сил-

но дегенерирана хрущялна тъкан 

нивата на генна експресия на мар-

керите на некроптозата RIPK3 

нарастват 4.2 пъти и на MLKL 2.7 

пъти (5). Хондроцитите, изпитва-

щи по-сериозни механични сили, са 

склонни към некроптоза, а не към 

апоптоза. Определен брой клетки 

най-вероятно претърпяват не-

кроптоза след механична травма. 

Това представлява изместване на 

индуцирана от травма апоптоза 

към некроптоза.

Фиг. 1
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В допълнение към апоптозата, 

некроптозата също играе критич-

на роля при изтъняване на мандибу-

ларния хрущял хода на повтарящо 

се механично натоварване за 4–7 

дни (7). Смята се, че двигателят 

на некроптозата в този случай е 

ROS. Съществува силна връзка меж-

ду оксидативния стрес и началото 

на некроптозата. Автофосфорили-

рането (активирането) на RIPK1 се 

предизвиква от ROS поради взаимо-

действието с редукционно чувст-

вителни цистеинови остатъци. 

Това прави RIPK1, която медиира 

както некроптозата, така и апо-

птозата, като потенциална тера-

певтична мишена при темпорал-

ния мандибуларен остеоартрит. 

Предвид факта, че инхибирането 

на каспаза-8 може да доведе до не-

кроптоза, която засилва освобож-

даването на провъзпалителни ме-

диатори и по този начин ускорява 

дегенеративните процеси, прила-

гането на инхибитори на каспаза-8 

може да има доста пагубни ефек-

ти, което не е обмисляно досега.

При механично претоварване 

на мандибуларния хрущял обаче 

хондроцитите не само експре-

сират RIPK1/3, но и CASP8, услож-

нявайки разграничението между 

апоптоза и некроптоза. Както 

про-възпалителни фактори, така и 

ROS са необходими за активиране 

на некроптозния път, което също 

се наблюдава при инхибиране на 

каспаза-8 от пан-каспазния инхи-

битор zVAD. Механичният стимул 

сам по себе си не е достатъчен 

за сенсибилизиране на клетките 

към индуцирана от TNF клетъчна 

смърт. Некроптозата обикновено 

се увеличава в хода на развитието 

на остеоартрита и е негова харак-

теристика в късен стадий.

По принцип апоптозата може 

да се разглежда като „чистия“ и 

„безшумен“ начин за елиминиране 

на неизправни клетки, което не 

води до отделяне на вътрекле-

тъчно съдържание и по този начин 

предотвратява имунологичния от-

говор. Напротив, некроптозата е 

"мръсното" изпълнение, насърчава-

що възпалението и прогресиране-

то на дегенеративно заболяване. 

Логично е да се предположи, че ос-

вобождаването на вътреклетъчни 
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Бокс 5 Убиквитиниране
Убиквитиновата система играе централна роля в разграждането 

на протеини, ендоцитозата, поправката на ДНК и клетъчната 

сигнализация. Убиквитинирането изисква последователното 

прехвърляна на убиквитин от три ензима. В повечето случаи 

C-крайният Gly76 на убиквитина се свързва за ε-NH2 групата на 

вътрешен лизинов (K) остатък на субстратния протеин, образувайки 

изопептидна връзка. Убиквитинът съдържа 7 вътрешни лизинови 

остатъци (K6, K11, K27, K29, K33, K48 и K63) и полиубиквитинови вериги 

могат да се образуват чрез всеки от тези лизинови остатъци. K48-

свързаната полиубиквитинова верига служи за разграждащ сигнал в 

26S протеазомата, докато K63-свързаната полиубиквитинова верига 

действа в клетъчната сигнализация и поправката на ДНК, без да 

индуцира разграждане.

Бокс 4 TRAF (TNF-receptor–associated factor)
TRAF протеините са 7 членно семейство: TRAF1, TRAF2, TRAF3, TRAF4, 

TRAF5, TRAF6 и TRAF7. Участват в сигналните системи на TNFR, IL1R/

TTLR, NLR (nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor), 

RLR (RIG-I like receptor), и даже цитокиновото семейство и играе 

ключова роля в регулацията на имунната система и апоптозата. 

TRAF протеините имат две главни функции: E3 убиквитин лигазна 

функция и scaffolding функция (функция на скеле/платформа). Scaffolding  

функцията на TRAF се дължи на главно на TRAF домейна, който може да 

взаимодейства с протеин кинази като IRAKs, RIPK1, RIPK2, TAK1, MEKK1 и 

ASK1 и няколко убиквитин лигази като членовете на семейството cIAP. 

Протеиновият комплекс на TRAF2 и TRAF1 взаимодейства с cIAP1 и cIAP2 

и действат като медиатор на анти-апоптозни сигнали от TNFRs.

компоненти (DAMPs) поради раз-

късване на плазмената мембрана 

провокира многобройни патобио-

химични механизми като възпале-

ние и оксидативен стрес, които 

от своя страна могат да активи-

рат имунните клетки и да дове-

дат до по-нататъшна некроптоз-

на клетъчна смърт и създаване на 

порочен кръг. Нещо повече, DAMPs 

могат да отключат и пироптоза-

та, регулирана клетъчна смърт, 

чийто механизъм на действие бе 

открит през 2015 г. Характерна-

та за пироптозата NLRP3 инфла-

мазома играе ключова роля в па-

тогенезата на OA. Екстрактът 

от Epimedium Icariin (ICA) има ан-

ти-остеопоротични и противо-

възпалителни ефекти при ОА. ICA 

може да облекчи пироптозата, 

инхибирайки каспаза-1, като по 

този начин намали увреждането 

на хондроцитите и появата на 

ОА при плъхове (8).

Твърде е вероятно хронифици-

рането на ОА да следва остта апо-

птоза-некроптоза-пироптоза.
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Травмата на тестисите може 

да възникне по множество различ-

ни механизми, но тъпата травма е 

най-честата при спортистите .И е 

пряко въздействие от падания, рит-

ници, контакт с топка и удари върху 

превозни средства или велосипеди. 

Тъпата травма обикновено е едно-

странна и включва компресия на съ-

държанието на скротума към срам-

ната кост.

ВИДОВЕ ТРАВМИ

 Руптура или фрактура. Трав-

мата може да разкъса здравата, 

защитна обвивка около тестиса 

/туника албугинеа/ и да повреди 

тестиса.

 Контузия. Травмата наранява 

кръвоносните съдове в тестиса, 

това може да причини контузия, 

която включва кървене и увреда 

на тестиса.

 Торзия /усукване/ на семенната 

връв, съдържаща кръвоносни съ-

дове, идващи и излизащи от тес-

тиса. Торзия може да има и без 

травма при рязко движение.

 Хематоцеле - кръвта се събира 

под слой от защитната обвивка 

около тестиса.

 Разместване - изтласква се тес-

тисът от скротума. Може да 

се позиционира близо до срам-

ната кост над пениса или други 

области в близост до скротума. 

Това най-често се случва при ка-

тастрофи на мотоциклетисти, 

когато тестисите се сблъскат с 

резервоара за газ.

СИМПТОМИ

Скротална болка с подуване на 

тестисите и скротума и /или сини-

ни. Без облекчаване на болката при 

повдигане на тестиса (отрицате-

лен знак на Прен). Признакът на Прен 

се използва за отдифиренциране на 

травматично торзио на тестиса 

от остър епидидимит: при остър 

епидидимит елевацията на тастиса 

засилва болковата симптоматика, 

а при торзио на тестиса болката 

остава непроменена. Коремен дис-

комфорт с гадене и /или повръщане. 

Отсъствие на Cremaster Reflex (пог-

лаждането или прищипването на 

медиалната част на бедрото обик-

новено трябва да доведе до издигане 

на тестиса от страната, която се 

тества).

СТЕПЕНИ

 Лека травма: Когато болката и 

отокът на скротума са минимал-

ни, а тестисите са нормални при 

физически преглед с непокътнат 

скротум (най-често нараняване).

 Умерена травма: Когато има уме-

рена болка и оток на скротума.

 Тежка травма: значителна болка 

в тестисите, подуване на скро-

тума и /или невъзможност за 

извършване на преглед поради 

болка. 

РЕЗЮМЕ

Тъпата травма на тестисите при спортисти най-често е пряко 
въздействие от падания, ритници, контакт с топка и удари върху 
превозни средства или велосипеди. Разделя се на руптура или фрак-
тура, контузия, торзия /усукване/ на семенната връв, хематоцеле и 
разместване. Клинично се проявява със скротална болка и оток на 
тестисите и скротума и синини, без облекчаване на болката при 
повдигане на тестиса. По степени се определя като лека, умерена и 
тежка. В диагностиката има значение анамнезата с изясняване на 
механизъма на травмата и изследване, което включва инспектиране 
на кожата на скротума и внимателно притискане на тестиса между 
палеца и показалеца си. Спешната ехографска оценка се превърна в 
стандартна процедура за диагностика. Лечението е консервативно 
и опиративно.

SUMMARY

Тesticular trauma in athletes

Blunt testicular trauma in athletes most often is caused by direct impact from falls, 
kicks, ball contact, and impact on vehicles or bicycles. It is divided into rupture or 
fracture, contusion, torsion of the spermatic cord, hematocele and dislocation. Blunt 
testicular trauma is clinically manifested by scrotal pain, swelling of the testicles and 
scrotum and bruises, with no pain relief with lifting the affected testicle. It is defined 
as mild, moderate and severe. For the diagnosis, the anamnesis and the clarifying 
of the mechanism of the trauma are important, as well as the examination, which 
includes inspection of the skin of the scrotum and careful pressing of the testicle 
between the thumb and forefinger. Urgent ultrasound evaluation has become a 
standard diagnostic procedure. The treatment is conservative and operative.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ехография, контузия, скротум, тестис.
KEY WORDS: ultrasound, contusion, scrotum, testis.
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ПРЕГЛЕД

Анамнеза с изясняване на меха-

низъма на травмата и изследване, 

което включва инспектиране на 

кожата на скротума за разкъсвания, 

синини и оток и оценка местополо-

жението на тестисите, като вни-

мателно ги притисне между палеца 

и показалеца си.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Спешната ехографска оценка на 

скротума и тестисите се превърна 

в стандартна процедура за оценка 

на тъпо травматично увреждане 

в тази област. Използва се усъвър-

шенствано изображение с цветен 

доплеров ултразвук, за да се оцени 

кръвообръщението на тестисите и 

да се определи дали има и други ано-

малии. Фиг 1., Фиг 2. 

MRI създава подробни изображе-

ния на тестиса и други структури 

на скротума. Оперативна ревизия - в 

някои случаи хирургът ще трябва да 

направи срязване на скротума, за да 

ревизира съдържимото. Оценяват 

се кои структури са ранени и ако 

е необходимо, се лекуват по време 

на процедурата. /Ако ехографското 

изобразяване е двусмислено или се 

определят усукване или разкъсване, 

обикновено се индицира оператив-

но лечение/.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на травмата на тес-

тисите ще зависи от клиничната 

оценка и степента на нараняване:

Лека: Лечението се състои от 

почивка в леглото, използване на ох-

лаждащи компреси за 20 до 30 мину-

ти три до четири пъти на ден при 

поддържащо бельо (слипове вместо 

боксерки) и нестероидни противо-

възпалителни лекарства като ибуп-

рофен или напроксен и антибиотик. 

Не е необходимо допълнително 

тестване или хирургична консулта-

ция за тези пациенти, ако болката 

отшуми бързо.

Умерена: С ултразвуковото из-

ображение е препоръчително да се 

идентифицират потенциални на-

ранявания на тестисите. Тези нара-

нявания налагат спешна оценка от 

хирург.

Тежка: Необходимо е ултразву-

ково изображение. Тези пациенти 
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също така изискват бърза оценка 

от хирург, ако има вероятност 

за усукване на тестисите (което 

може да предотврати притокът 

на кръв към тестиса). Обикновено 

в тежки случаи исхемичното нара-

няване от липса на приток на кръв 

към тестиса може да настъпи шест 

часа след нараняването /операция 

до 6-ия час/. Операцията предста-

влява отстраняване на нежизнена-

та тъкан и евакуация на хематома 

и накрая се извършва шев на наруше-

ната туника албугинея. При торзия 

на тестиса се извършва деторкви-

ране, оценка на жизнеснособността 

и при възстановяване фиксиране на 

тестиса. Орхиектомията трябва 

да бъде запазена за случаите, в кои-

то тестисът е очевидно нежизнес-

пособен и само ако се счита, че не 

е възможнен друг метод на лечение. 

Закъснялата операция може да нама-

ли степента на спасяване на тести-

сите.

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРАНЯВАНИЯТА

Насърчавайте мъжете атлети 

да носят защитна чашка, когато 

участват в спортове, които имат 

значителен риск от нараняване на 

тестисите (контактни спорто-

ве като футбол, бейзбол, хокей на 

лед, ръгби, бокс и смесени бойни 

изкуства). Въпреки че няма публику-

вани указания за връщане при игра 

след контузия на тестисите или 

при хора с един тестис, се препо-

ръчва да се носи подходящо поста-

вена защитна чашка при всякакви 

контактни спортни занимания. Пе-

поръчват се редовни прегледи при 

уролог, преди да се върне спорти-

стът при контактен спорт. Ако е 

необходимо, хирургическата рана 

трябва да бъде добре излекувана 

и всички болки, свързани с опера-

цията, трябва да са отстранени, 

преди да се върне спортистът към 

спортните занимания.

Сн. 1

Сагитален ултразвук, 

демонстриращ граница 

между субкапсуларния хе-

матом и тестиса (бели 

стрелки). Има загуба на 

прозрачната вагинална 

туника по дясната част 

на изображението, която 

се отнася до разкъсване 

на тестисите (оранжева 

стрелка), в сравнение с 

непокътнатата туника 

вагиналис (синя стрелка).

Сн. 2

При торзиото на 

тестиса се наблюдава 

увеличение размера на 

тестиса и на ехоген-

ността му с хетеро-

генна ехоструктура. На 

доплеровата ехография 

се установявя липса на 

кръвен ток.
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Представеното изследване е 

резултат от реализирането на на-

учноизследователски проект към 

НСА „Васил Левски“ на тема „ФУНК-

ЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ДЕЦА 

ОТ НАЧАЛЕН КУРС, СПОРТУВАЩИ 

ФУТБОЛ”. В проекта взеха участие 

като доброволци студентите от 

специалност „Кинезитерапия“ – II 

курс: Карина Светлозарова, Лю-

бослав Тодоров, Найден Найденов, 

Симеон Андреев, Стоян Георгиев, 

Реми Лисицов, Шади Шуаиб.

В литературата m. adductor 

longus се съобщава като най-чес-

тото място на увреда, свързано с 

проявата на аддуктор-ректус синд-

рома (Ташева, 2019; Bastia P., et al, 

2020; Kendall, F., et al, 2005). В този 

аспект навременната функционал-

на диагностика има съществено 

значение за установяването на скъ-

сяването на аддукторната група 

мускули в тазобедрената става и 

прилагането на кинезитерапия за 

профилактика на прогресирането 

на дисфункцията.

ЦЕЛТА на проучването е да се 

приложи тестът на Patrick и да се 

изследва наличието на скъсяване на 

мускулите аддуктори в тазобедре-

ната става при деца от начален 

курс на обучение, спортуващи фут-

бол.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През периода март-август 2020 

г. са изследвани 137 здрави деца (1 

РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА на проучването е да се приложи тестът на Patrick и да се 
изследва наличието на скъсяване на мускулите аддуктори в тазо-
бедрената става при деца от начален курс на обучение, спортуващи 
футбол.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
През периода март-август 2020 са изследвани 137 здрави деца от 4 
футболни школи от София. Изследваните деца са на възраст от 6 до 
11 години. На всички деца е приложен тестът на Patrick за изследване 
на  скъсяването на мускулите аддуктори в тазобедрената става.
РЕЗУЛТАТИ
Спецификата на получените резултати предопредели използването 
на нестандартен подход за по-детайлно представяне на получените 
данни по школи.
Във футболна школа „Витоша” 13 от изследваните 50 деца със скъ-
сяване на аддукторите са 3 деца. Във футболна школа „Талант” от 
изследваните 31 деца със скъсяване на аддукторите са 5 деца. Във 
футболна школа „Царско село” от изследваните 15 деца с изразено 
асиметрично скъсяване на аддукторите са 2 деца. Най-много деца 
(19=61.29%) със скъсяване на аддукторите са във футболна школа 
„Бароко” от 31 изследвани. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати от проведеното изследване доказаха ролята 
на кинезитерапията при профилактиката и функционалната диагно-
стика на децата от начален курс на обучение, спортуващи футбол. 
Потвърди се правилният подбор и необходимостта от прилагането 
на теста на Patrick още от ранна възраст за навременно установя-
ване на мускулния дисбаланс и предотвратяване на прогресирането 
му. 

SUMMARY

Analysis of adductor muscle balance in children sporting soccer

The aim of the study was to apply the Patrick test and to examine the presence of 
shortening of the hip adductors in children, playing soccer.
MATERIAL AND METHOD
During the period March-August 2020, 137 healthy children from 4 football 
schools in Sofia were examined. The assessed children are aged from 6 to 11 
years. All children underwent the Patrick test to examine the shortening of the hip 
adductor muscles.
RESULTS
The specificity of the obtained results predetermined the use of a non-standard 
approach for a more detailed presentation of the obtained data by schools. 
In Vitosha soccer school 13 of the 50 children studied with shortening of the 
adductors are 3 children. In the Talent soccer school, out of the 31 children studied 
with shortening of the adductors, 5 are children. In the soccer school Tsarsko Selo, 
out of the 15 children studied with a pronounced asymmetric shortening of the 
adductors, 2 children. Most children (19 = 61.29%) with shortened adductors 
were in Baroko soccer school out of 31 surveyed.
CONCLUSION
The results of the study proved the role of physiotherapy in the prevention and 
functional diagnosis of children in primary school, playing soccer. The correct 
selection and the need to apply the Patrick test from an early age to timely identify 
muscle imbalance and prevent its progression were confirmed.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: деца, тест на Patrick, футбол.  
KEY WORDS: children, Patrick's test, soccer.

Анализ на аддукторния мускулен 

баланс при деца, спортуващи футбол
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момиче и 136 момчета) от 4 фут-

болни школи от София: 31 деца от 

„Бароко”, 50 от „Витоша 13”, 31 от 

„Талант” и 15 от „Царско село”. Из-

следваните деца са на възраст от 

6 до 11 години, като средната въз-

раст по школи е следната: „Бароко” 

- 9 години, „Витоша 13” - 7,9 години, 

„Талант” - 8,16 години и „Царско 

село” - 9, 2 години (фигура 1).

На всички деца е приложен те-

стът на Patrick за изследване на 

скъсяването на мускулите аддук-

тори в тазобедрената става. Из-

ходното положение за изпълнение-

то на теста е тилен лег. Първо се 

стабилизира тазът контралате-

рално. Изследваният долен крайник 

се поставя пасивно във флексия, 

абдукция и външна ротация в та-

зобедрената става и флексия в ко-

лянната става, като стъпалото е 

до вътрешната част на колянната 

става на контралатералния долен 

крайник (фигура 2).

От тази позиция се извършва 

пасивна абдукция в тазобедрената 
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става и в крайната позиция се из-

мерва разстоянието в см от лате-

ралната ставна цепка на колянната 

става до опората. Същото тесто-

во движение се извършва след това и 

с контралатералния долен крайник. 

Ако колянната става не достига до 

опорната площ, се приема, че аддук-

торите в тазобедрената става са 

скъсени (Дебрунер, Хеп,1996; Левит, 

1981).

РЕЗУЛТАТИ

Спецификата на получените 

резултати предопредели използва-

нето на нестандартен подход за 

по-детайлно представяне на полу-

чените данни по школи.

Във футболна школа „Вито-

ша 13” от изследваните 50 деца 

със скъсяване на аддукторите 

са 3 деца, като при две от тях 

то е изразено асиметрично – ле-

востранно е 7 см и десностранно 

е 5 см и 2 см. При третото дете 

скъсяването на аддукторите е си-

метрично 3 см.

Във футболна школа „Талант” 

от изследваните 31 деца със скъ-

сяване на аддукторите са 5 деца, 

като при четири от тях то е си-

метрично с данни 4 см, 5 см, 8 см и 

3 см. При едно от тях скъсяването 

на аддукторите е асиметрично – 

левостранно е 8 см и десностранно 

е 6 см.

Във футболна школа „Царско 

село” от изследваните 15 деца, с 

изразено асиметрично скъсяване на 

аддукторите са 2 деца – левостран-

но е 5 см и 20 см, и десностранно е 

0 см и 9 см.

Най-много деца (19=61.29%) със 

скъсяване на аддукторите има във 

футболна школа „Бароко” от 31 из-

следвани. Средните стойности са 

левостранно 4,03 см и десностран-

но 3,6 см, като максималната стой-

ност на скъсяването е 15 см и ми-

нималната е 2 см. Единадесет от 

тези 19 деца са с изразена асиме-

трия в скъсяването, която дости-

га до 8 см и е със средна стойност 

4,2 см. При 4 деца асиметрията е в 

размер на 1 см. Четири от децата 

са със симетрично скъсяване на ад-

дукторите в размер на две деца по 

5 см, и по едно дете с 6 см и 7 см.

 

ДИСКУСИЯ

Анализът на резултатите по-

казва, че въпреки ранната възраст 

на изследваните лица се установява 

скъсяване на мускулите аддуктори в 

тазобедрената става при част от 

децата от начален курс на обучение, 

спортуващи футбол. Получените 

данни потвърждават наличие на при-

знаци за една от най-често срещани-

те увреди в този спорт, а именно 

„футболната болест“. Причините за 

появата на мускулната дисфункция 

може да са от различно естество, 

но една от тях е и методиката на 

тренировъчния процес във футбола, 

особено в ранна възраст. В съот-

ветствие с това треньорите бяха 

информирани за получените резул-

тати и им беше насочено внимани-

ето към децата с наличие на скъся-

ване на аддукторите. Изразената 

асиметрия и високите стойности в 

скъсяването на мускулите аддукто-

ри в тазобедрената става доказват 

необходимостта от прилагане на 

кинезитерапия за преодоляването 

и профилактиката на аддукторния 

дисбаланс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получените резултати от 

проведеното изследване доказаха 

ролята на кинезитерапията при 

профилактиката и функционална-

та диагностика на децата от на-

чален курс на обучение, спортуващи 

футбол. Потвърди се правилният 

подбор и необходимостта от при-

лагането на теста на Patrick още 

от ранна възраст за навременно ус-

тановяване на мускулния дисбаланс 

и предотвратяване на прогресира-

нето му.

Фиг. 1

Тренировка футбол

Фиг. 2

Тест на Patrick
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ВЪВЕДЕНИЕ

Тазобедрената артропластика се 

счита за една от най-успешните хирур-

гични/ортопедични процедури поради 

добрите фунционални резултати, a 

именно: премахване на болката, възста-

новяване и подобряване на подвижност-

та и произтичащото от това подобре-

но качество на живот. Съвременното 

оперативно лечение на патологичните 

промени в тазобедрената става цели 

биомеханична реконструкция, като 

същевременно се търси  минимална 

промяна на анатомията на пациента, 

особено по отношение на бедрената 

компонента. Подходът при безцимент-

ните протези може да се опише като: 

„напасване на протезата спрямо паци-

ента, а не обратното“. Това в най-голя-

ма степен е възможно благодарение на 

индивидуалните протези. Това от своя 

страна се явява като предизвикател-

ство за съвременната кинезитерапия, 

от една страна, но, от друга, позволява 

по-ранно включване на повече методи 

и средства. Насищането на комплекса с 

упражнения и прилагането на по-голямо 

натоварване стимулира пациентите за 

активното им участие във възстановя-

ването.

КЛИНИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

От проведено изследване с 19 паци-

енти /22-ма след алопластика на тазобе-

дрената става, над 50% от пациентите 

с Custom hip съобщават, че практикуват 

спорт - контактни спортове 7 пациен-

ти, 3-ма пациенти практикуват пла-

нински туризъм /катерене/алпинизъм 

и танци практикуват 2-ма пациенти. 

Разпределението на пациентите според 

антропометричните данни и етиологи-

ята е посочен в таблица 1.

От така представените резултати 

се вижда, че това са пациенти на сред-

на/трудоспособна възраст, с променена 

анатомия и необратими изменения в 

тазобедрената става. Именно поради 

този факт е предприето и оперативно 

лечение с индивидуална протеза. Лите-

ратурни данни от множество проучва-

ния показват, че постигнатите функци-

онални резултати са много по-добри и на 

по-ранен етап от кинезитерапевтична 

гледна точка, от колкото при конвенци-

оналното протезиране. На фигура 1, 2, 3 

са представени индивидуални протези, а 

на фигура 4 е представена плътността 

на имланта, която се показва с помощ-

та на предоперативното планиране.

Възстановяването на нормалната 

кинематика с индивидуалните протези 

води до по-бавното износване на им-

плантите, по-голямата преживяемост, 

а с това и отсрочването на ревизира-

нето, което е изключително важно за 

млади пациенти и за такива на средна 

възраст. Възстановената анатомия и 

физическата активност определено се 

оценяват като подобрено качество на 

живот. Това са пациенти в работоспо-

собна възраст, които имат и по-високи 

критерии за собственото си възстано-

вяване, те са значително по-информи-

рани и търсят най-доброто за себе си. 

Кинезитерапия при спортуващи с 

Custom hip

 

РЕЗЮМЕ

Анатомичните особености на тазобедрената става и голямото 
натоварване, което тя понася, е предпоставка за дегенеративни 
изменения, травми, хронична болка и др. При пациенти на средна 
възраст, с променена анатомия и такива, които се занимават с 
активна спортна дейност, оперативната интервенция с Custom 
hip е алтернатива за подобряване качеството на живот. Кинези-
терапията със своите възможности на всички етапи от възста-
новителния процес подобрява нарушената двигателна активност, 
възвръща самостоятелността на пациентите, работоспособ-
ността, а дори и към физическа активност като спорт. С помо-
щта на разнообразните методи и средства на кинезитерапията, 
прилагани във възстановителния период при пациенти с Custom hip, 
се постига максимално функционално възстановяване.

SUMMARY

Kinesitherapy for Custom Hip patients who practice sports actively

 The anatomical features of the hip joint and the heavy load it bears are a 
prerequisite for degenerative changes, trauma, chronic pain and more. In 
middle-aged patients with altered anatomy and those engaged in active 
sports, custom hip surgery presents an alternative that improves the 
quality of life. Kinesitherapy with its capabilities at all stages of the recovery 
process recovers impaired motor activity, restores patient independence, 
performance, and even sports activity. With the help of various methods 
and means of kinesitherapy applied in the recovery period, patients with 
personalized hip achieve maximum functional recovery.

Доц. Гергана 

Ненова, дн

Доц. д-р Калин 

Михов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, тазобедрена става, Custom hip.
KEY WORDS: kinesitherapy, hip joint, custom hip.
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Целта на лечението е да се възстано-

вят трудовите навици и дейностите 

от ежедневието. Немалка част от тях 

практикуват и спортни дейности, ко-

ето предполага по-голямо физическо на-

товарване, издържливост, координация 

и възстановен обем на движение в за-

сегнатата става. Всичко това поставя 

предизвикателства пред кинезитерапе-

вта в отговорността при прилагането 

на възстановителните процедури.

ДИСКУСИЯ

Клиничният преглед включва физи-

кален преглед със снемане на подробна 

анамнеза, описание на походката, обем 

на движение и др. Данните се попълват в 

съответствие със протокола за оценка 

на състоянието - HHS (Harris Hip Score).

Най-често използваният, специфичен 

за тазобедрена става, сбор за оценка на 

резултатите е Харис сборът (Harris Hip 

Score (HHS). Сборът дава максимум от 

100 точки (пълна функция на ставата) 

и минимум 0 точки (липса на функция 

на ставата), разделени в 4 категории: 

болка, функция, деформитет и обем на 

движение. Болката и функцията имат 

най-голяма тежест при оценката. 

Функцията е разделена на ежедневни 

активности и походка. На таблица 2 са 

представени средните стойности на 

изследвания контингент с HHS.

Ограниченията в обема на движение 

при проблеми в ставата се отразяват 

върху плавността на походката. Огра-

ниченията в екстензията в тазобедре-

ната става в резултат на патологични 

промени, както и скъсяване и контрак-

тури на флексорния апарат, слабост на 

екстензорите води до затруднения в 

задната част на опорната фаза. За да 

могат да компенсират този дефицит, 

пациентите накланят трупа напред 

или увеличават инклинацията на таза. 

При значително ограничение в екстен-

зията страда не само походката, но 

и стоежът. Ограничената флексия в 

Таблица1. Антропометрични данни на пациентите с Custom hip.

Етиология Аваскуларна некроза/AVN Коксартроза Дисплазични стави / DDH

Пол /

(брой ТБС) 11:1 7:0 0:3

Възраст 51.1 (40-55) 66.7 (62-72) 37.6 (22-48)

BMI 28,5 32,2 22,6

ASA 0 (2) /1 (10) 1 (5) / 2 (2) 0 (2) / 1 (1) 

CFI 3,99 (2,8-5,17) 4,26 (3,1-5,18) 3,39 (2,7-4,09)

Латерализация Д (0)/ Л(6) / Билат (3) Д (2) / Л (5) Д (1) /Л (2) 

Фиг. 1

Индивидуална протеза Фиг. 2

Индивидуална протеза

Фиг. 3

Индивидуална протеза
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тазобедрената става не оказва толко-

ва затруднения в походката, а по отно-

шение на слизане и качване по стълби, 

сядане, клякане и др. (1). При пациенти 

в трудоспособна възраст това е важен 

социален проблем както за извършване 

на дейности от ежедневието, така и 

за работоспособност и спорт. Именно 

анатомичните индивидуални ендопро-

тези постигат максимална повторяе-

мост на анатомията и възстановяване 

на биомеханиката на ставата. Индиви-

дуалните анатомични особености се 

отразяват не само на интрамедуларния 

канал, но и на есктрамедуларните пара-

метри като fit–and-fill, офсет, аневерзия 

и хелиторзия.

Пасването („fit”) на феморалните 

стебла в медуларния канал се определя 

като пропорция от повърхността на 

стеблото, намираща се в контакт с ен-

досталната кортикална кост и цялата 

повърхност на стеблото. Изпълването 

(fill) на канала от стеблото се определя 

като съотношение от обема на стеб-

лото и обема на канала. Тези параметри 

се изчисляват за определена зона, пред-

ставляваща интерес. Рентгенографски 

изпълването на канала обикновено се 

определя от съотношението между 

ширината на стеблото и тази на канала 

на съответното ниво, а при КТ - от съ-

ответният срез. „Fit and fill” може да се 

определи за цялото стебло или отделно 

за метафизарната и диафизарната зона, 

или разделено на четиринадесет зони на 

Gruen (5, 6, 8). 

Нашият клиничен опит показва, че 

пациентите с индивидуално бедрено 

стебло са стабилни към 25-30-ия следопе-

ративен ден и могат да ходят без по-

мощни средства в този период. Около 

40-ия ден след операцията дължината 

на крачките се изравнява, скоростта на 

придвижване и изминатото разстояние 

се увеличават. За правилната походка е 

важно да се проследи дължината на крач-

ката, дължината на цикъла на ходене и 

фазите, времетраенето на опорната 

фаза, скоростта, ритъма и т. н. (2, 3, 4, 

7). Подобряването на фазите и цикъла 

на крачките са знак за разширяване на 

кинезитерапевтичния комплекс. В този 

етап от възстановяването е удачно 

да се включи и проприоцептивно нерв-

но-мускулно улесняване (ПНМУ), сензомо-

торна тренировка, подводна гимнасти-

ка, ходене по неравен терен и др.

Историческият преглед на българска-

та кинезитерапевтична школа описва 

утвърдени практики в рехабилитация-

та на ендопротезирани пациенти, но 

не се откриват доказателства за разра-

ботена кинезитерапевтична методика 

при такива с индивидуална ендопротеза, 

практикуващи спорт. Този факт крие в 

себе си неоползотворени възможности: 

от една страна, за персонализиране на 
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подхода, а от друга – за повишаване удо-

влетвореността на ендопротезирани-

те пациенти и връщане към работата 

и хобито.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тазобедрената артропластика не-

прекъснато се развива в посока както 

на подобряване на оперативната тех-

ника, така и в дизайна и качеството на 

материалите на използваните протези. 

Основната цел е постигане на възпроиз-

водими техники, които да предоставят 

по-добро качество на живот на пациен-

тите. Имплантите е важно да са таки-

ва, които да осигурят по-голям обем на 

движение, стабилност, възстановява-

не на мускулната сила и не на последно 

място по-дълъг живот на протезата. 

Прилагането на индивидуален подход, 

където пациентът участва активно в 

различни двигателни активности под 

ръководството на кинезитерапевта, 

е в основата на лечението. Постигане-

то на физическа, психическа, професи-

онална, икономическа пълноценност и 

подобряване качеството на живот при 

пациенти с индивидуално тазобедрено 

ендопротезиране в унисон с техните 

очаквания е резултат от сътрудни-

чеството: ортопед – кинезитерапевт 

- пациент.

Таблица 2. HHS на изследваните лица

Предоперативно Постоперативно 1 м.

Средно  47,04545 Средно 77,5

Фиг. 4

Плътност на импланта
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Патологиите в областта на 

акромио-клавикуларната става се 

разделят на първични и вторич-
ни. Първичните патологични със-

тояния възникват по директен 

или индиректен травматичен 

механизъм. Вторичните акромио-

клавикуларни дисфункции се про-

явяват при пациенти с хронични 

раменни проблеми, обикновено с 

голяма давност. Почти всяка хро-

нична патология в област-та на 

раменния пояс, по един или друг 

механизъм, води до развитие на 

дегенеративни изменения в облас-

тта на акромио-клавикуларната 

става. Вследствие на хронична 

акромио-клавикуларна дисфункция, 

при извършване на двигателни дей-

ности с горния крайник (особено в 

позиции над главата) акромиални-

ят край на клавикуларната диафи-

за изчерпва напълно двигателния 

си лимит, което създава предпос-

тавки за компресия и увреждане на 

брахиалния плексус в областта на 

горната торакална апертура.

Вторичните акромио-клавику-

ларни дисфункции често водят до 

дегенеративни ставни изменения, 

остеолиза и периартикуларни калци-

фикати. Затова в клиничната реха-

билитационна практика следва да се 

анализират причините за развитие 

на двигателен дефицит и отдифе-

ренциране на травматичните от 

атравматичните лезии в областта 

на акромио-клавикуларната става.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА АКРОМИО-
КЛАВИКУЛАРНИТЕ УВРЕДИ 
(ПО АLLMAN, ROCKWOOD И 

YOUNG, 1990)

Тип I (фиг. 1)

 Преразтегнати акромио-клави-

куларните лигаменти, без струк-

турни увреди.

 Интактна акромио-клавикуларна 

става.

 Интактен корако-клавикуларен 

лигамент.

 Интактни m. trapezius и m. 

deltoideus.

Тип II (фиг. 2)

 Руптура на акромио-клавикулар-

ния капсуло-лигаментарен ком-

плекс.

 Разширяване на акромио-клавику-

ларното вътреставно простран-

ство (акромионът е в положение 

на лека депресия спрямо неувре-

дената страна).

 Преразтеглен корако-клавикула-

рен лигамент.

 В някои случаи е налице леко уве-

личено корако-клавикуларно прос-

транство (видимо на рентгено-

графия).

 Интактни m. trapezius и m. 

deltoideus.

Тип III (фиг. 3)

 Руптура на акромио-клавикулар-

ния капсуло-лигаментарен ком-

плекс.

 Акромио-клавикуларна дислока-

ция. Горният крайник (включи-

телно скапулата) е изместен дис-

тално спрямо ключицата.

 Руптуриран корако-клавикуларен 

лигамент.

 Корако-клавикуларното прос-

транство е увеличено с 25% до 

100% спрямо неувредената стра-

на.

 Обикновено са налице различни 

по степен увреди в областта на 

клавикуларните инсерции на m. 

deltoideus и m. trapezius.

 В редки случаи е налице фрактура 

на pr. caracoideus scapulae.

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия разглеждаме характерния травматичен мо-
дел, механизъм на увреда, типове акромио-клавикуларни лезии, пост-
травматични мускулно-скелетни дисфункции и лечебно поведение при 
пациенти с двигателен дефицит след травмени увреди в областта 
на акромио-клавикуларната става.

SUMMARY

Rehabilitation approach for patients after traumatic injuries of the acromio-

clavicular joint

Present article discusses the typical traumatic model, mechanism of impair-ment, 
types of acromio-clavicular lesions, post-traumatic muscle-skeletal dysfunc-tions 
and therapeutic behavior in case of motor deficiency after traumatic injuries of 
akromio-clavicular joint field.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: акромио-клавикуларни травматични увреди, рехабилитация.  
KEY WORDS: acromio-clavicular traumatic injuries, rehabilitation.

Рехабилитационен подход при 

пациенти след травматични увреди 

на акромио-клавикуларната става
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Тип IV (фиг. 4)

 Руптура на акромио-клавикулар-

ния капсуло-лигаментарен ком-

плекс.

 Акромио-клавикуларна дислокация 

(дорзална постановка на клави-

кулата поради тензията на m. 

trapezius).

 Руптура на корако-клавикуларния 

лигамент.

 Поради дорзалното изместване 

на клавикулата корако-клавику-

ларното пространство изглеж-

да непроменено на предно-задна 

рентгенография.

 Увреди в областта на клавикулар-

ните инсерции на m. deltoideus и 

m. trapezius.

Тип V (фиг. 5)

 Руптура на акромио-клавикулар-

ния капсуло-лигаментарен ком-

плекс.

 Акромио-клавикуларна дислока-

ция. Поради мускулен гард на m. 

trapezius клавикулата е в положе-

ние на елевация (в някои случаи 

дори до основата на врата).

 Руптура на корако-клавикуларния 

лигамент.

 Корако-клавикуларното прос-

транство е увеличено с до 300% 

спрямо неувредената страна.

 Увреди в областта на клавикулар-

ните инсерции на m. deltoideus и 

m. trapezius.

Тип VI (фиг. 6)

 Руптура на акромио-клавикулар-

ния капсуло-лигаментарен ком-

плекс.

 Акромио-клавикуларна дислока-

ция (клавикулата е в абнормно 

каудално направление спрямо pr. 

acromion scapulae и pr. coracoideus 

scapulae).

 Руптура на корако-клавикуларния 

лигамент.

 Намалено корако-клавикуларно 

пространство.

 Увреди в областта на клавикулар-

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 5 Фиг. 6
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ните инсерции на m. deltoideus и 

m. trapezius.

В достъпната литература се 

доказва, че дислокациите в акромио-

клавикуларната става са четири 

пъти по-често срещани от тези на 

стерно-клавикуларната. Акромио-

клавикуларните увреди са по-често 

срещани при мъжете, отколкото 

при жените, като в медицинската 

литература се срещат съотноше-

ния от 5:1, до 10:1 (CA. Rockwood, C. 

Young, 1990).

ЛЕЧЕБНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УВРЕДИ 
НА АКРОМИО-КЛАВИКУЛАРНАТА 

СТАВА

Лечебното поведение при акро-

мио-клавикуларни лезии тип I включ-

ва единствено консервативни, пре-

димно симптоматично насочени 

средства. При такива пациенти 

приложението на локален трансвер-

зален фрикционен масаж в съчетание 

с контролирани лечебни упражнения 

в безболезнен обем и съчетанието 

им с неколкократна криотерапия, 

спомага за редукция на болката, ме-

котъканния оток и преодоляване на 

двигателния дефицит. При липса на 

компликации и утежняващи състоя-

нието фактори, пълно преодоляване 

на акромио-клавикуларните дисфунк-

ции се очаква средно след 1-2-седмич-

но лечение.

При налични структурни увреди 

в областта на капсуло-лигаментар-

ния стабилизаторен комплекс на 

акромио-клавикуларната става, при 

пациенти с лезии, класифицирани от 

тип II, обикновено се предпочита 

консервативно лечебно поведение. 

Въпреки това в достъпната меди-

цинска литература съществуват 

противоречиви мнения. Обикновено 

имобилизацията включва превръзка 

или митела, поддържаща клавикула-

та в положение на депресия с цел съз-

даване на предпоставки за правилно 

заздравяване на увредените мекотъ-

канни структури. За съжаление това 

положение на фиксирана клавикулар-

на депресия създава предпоставки за 

компресия и увреждане на pl. brachialis 

в косто-клавикуларното простран-

ство. Рехабилитационните сред-

ства са показани за приложение още 

на следващия ден след травмата, 

като приложението на пасивни и ак-

тивни лечебни средства следва да се 

прилага от междинно положение, без 

провокиране на болка и дискомфорт 

в областта на увредената става. 

След четвъртия посттравмати-

чен ден приложението на трансвер-

зален фрикционен масаж с цел подо-

бряване на мекотъканната трофика, 

контрол и лечение на болката е по-

казан. В редки случаи, когато така 

описаният лечебен подход не е дос-

татъчно ефективен, би могло да се 

подозира мекотъканна интерпози-

ция и/или увреда на вътреставния 

диск (ако такъв е налице). Във всички 

случаи това налага изключително хи-

рургично лечение.

В медицинската литература се 

обсъждат множество и различни ле-

чебни подходи при пациенти с акро-

мио-клавикуларни увреди, класифи-

цирани като тип III. Някои от тях 

поддържат становище за консерва-

тивно третиране, други изтъкват 

аргументи за оперативно лечение. 

През 1989 Bannister et al. публикуват 

резултати от 4-годишно наблюде-

ния при 60 пациенти, от които 33-

ма са лекувани консервативно, а 27 

са претърпели хирургично лечение. 

Според публикуваните резултати 

пациентите, лекувани изцяло с кон-

сервативни подходи, се възвръщат 

много по-бързо към характерните 

за тях спортно-битови дейности, 

отколкото оперативно лекуваните. 

Само в случаите, когато корако-акро-

миалното пространство е увеличе-

но с повече от 2 см, функционалните 

изследвания при оперативно лекува-

ните пациенти са значително по-до-

бри. В заключение авторите изтък-

ват консервативния лечебен подход 

при акромио-клавикуларни увреди 

тип III като предпочитан, с изклю-

чение на случаите със значителни 

ставни дислокации и млади пациен-

ти с изразена акромио-клавикуларна 

нестабилност.

Dias et al (1987) осъществяват 
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консервативно лекувани пациенти с 

акромио-клавикуларна дислокация. Те 

докладват добри обективни и субек-

тивни резултати при всички пациен-

ти, с изключение на един с болезнена 

дислокация. В обобщение на няколко 

идентични изследвания в медицинска-

та литература се установяват 7 не-

задоволителни резултата при консер-

вативно лекувани пациенти, от общо 

изследвани 185 случая. При 181 хирур-

гично лекувани пациенти са докладва-

ни 16 случая със слаб ефект, което е 

повече в сравнение с консервативно 

лекуваните пациенти. Относно кон-

сервативния подход при пациенти с 

акромио-клавикуларни дислокации тип 

III също няма единно поведение. В по-

вечето случаи имобилизационният 

период продължава средно 3-6 седми-

ци, след което следва включване на 

активна рехабилитационна програма. 

Липсва изградена стройна система и 

идентичен подход и по отношение 

рехабилитацията.

В повечето случаи рехабилитаци-

ята започва веднага след травмата 

и акцентира върху подобряването 

на невро-мускулния контрол и дина-

мичната ставна стабилизация, като 

в началото активните движения в 

раменния комплекс са в минимален и 

безболезнен обем. Лечебните упраж-

нения в този ранен постимобилиза-

ционен период следва да бъдат при-

лагани от изходни положения, при 

които стабилизаторният ставен 

апарат е релаксиран, с акцент към 

подобряване на динамичната ста-

билизация. Това условие изисква еле-

вация на хумеруса, което релаксира 

акромио-клавикуларния капсуло-лига-

ментарен апарат, а скапуло-торакал-

ната става е в елевация, ретракция 

и лека краниална ориентация. Еле-

менти от практикувания вид спорт, 

но без натоварване на заздравяващи-

те структури, биха могли да бъдат 

включени не по-рано от 2-3 седмици 

след имобилизацията.

При пациенти с налични ставни 

дислокации степен IV, V и VI един-

ствено хирургичното лечение с пос-

ледваща рехабилитация е показано 

за приложение поради значителните 

морфологични мекотъканни увреди.
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Броят на пациентите с болки в 

колянната става (KС) (14, 17) през 

последните 40 години постепенно 

се увеличава. На етапа на късна диа-

гноза дисфункциите на КС са трудни 

за лечение и се превръщат в значим 

социален проблем.

Обективната диагноза на пато-

логията на колянната става е по-

стижима само в 40-70% от случаите 

въз основа на клинични и стандарт-

ни образни методи за изследване (9). 

Рутинните диагностични тесто-

ве при болкови мускулни синдроми 

(БМС) и нестабилност на КС при 

спортисти често остават недо-

уточнени.

От гледна точка на ортопедия-

та проблемите на КС се разглеждат 

като проблеми на лигаментния апа-

рат, увреждане на менискуса, пови-

шена подвижност на ставите (16, 

17), без да се отчита влиянието на 

мускулния дисбаланс. Хирургичното 

лечение в тези случаи често не води 

до желания резултат и предопреде-

ля дълъг период на рехабилитацията, 

докато консервативните методи 

на лечение изискват по-нататъшно 

развитие с помощта на съвременни 

технологии за възстановяване (3).

Мускулният дисбаланс, който 

намалява фиксиращия ефект на 

полиартикуларните мускули с пос-

ледващото отпускане на капсулно-

лигаментарен апарат, е една от 

причините за пренапрежение на оп-

орно-двигателен апарат (ОДА) (20). 

Той се предизвиква от нарушение на 

мускулния антагонизъм и миотатич-

ни рефлекси в резултат на продъл-

жителна еднородност на изпълня-

ваните упражнения и диспропорци 

на силата (10). Пренапрежението, 

травмата на КС водят до различна 

степен на нарушаване на аферента-

цията от рецепторните структу-

ри и защитно изключване на невро-

генната стимулация на m.quadriceps 

femoris, образувайки атипичен муску-

лен антагонизъм, който ограничава 

функционалното изпълнение (8).

Резултатите от скорошни про-

учвания разширяват знанията за 

значението на функционалните на-

рушения на m.quadriceps femoris при 

синдром на пателофеморалната 

болка, изразен в нарушена нервно-

мускулна регулация (13).

Смята се, че най-яркият симптом 

на слабост на m.quadriceps femoris е 

намаляването на коленния рефлекс 

(1, 2, 19). Обаче осигуряването на 

РЕЗЮМЕ

Независимо от важността на проблема, нарушената функционална 
активност на m.quadriceps femoris при синдром на пателофеморална-
та болка, изразена в нарушена нервно-мускулна регулация, причинява 
определени трудности в процеса на диагностика, особено в начал-
ния стадий на заболяването. Клиничните прояви на компресиите на 
n.femoralis варират значително в зависимост от причината, нивото 
и условията на тяхното развитие.
Превантивни методи за диагностика на синдроми на латентна 
компресия n.femoralis, като причините за развитието на функцио-
нални нарушения и дегенеративно-дистрофични промени в колянната 
става, са много ограничени. Класическата неврология разполага със 
съвременни изследователски методи за оценка състоянието на мус-
кулната функция и мускулната дисфункция в покой като отражение на 
органичен патологичен процес в нервната система. В същото време 
липсва ясен алгоритъм за диагностициране на латентни компресии 
на n.femoralis по време на физическата активност, което води до 
погрешна диагноза и лечение на хронични болкови мускулни синдроми 
в случай на нестабилност на колянната става.

SUMMARY

Differentiated approach to evaluation of n.femoralis compression in knee 

instability

Regardless of the significance, impaired functional activity of the m.quadriceps 
femoris in patellofemoral pain syndrome, expressed in impaired neuromuscular 
regulation, cause certain difficulties in the diagnosis process, especially in the 
initial stage of the disease. The clinical manifestations of n.femoralis lesions vary 
significantly depending on the cause, level and conditions of its occurrence.
Preventive methods for the diagnosis of latent compression syndromes n.femoralis, 
as the causes of the development of functional disorders and degenerative-dystrophic 
changes in the knee joint are very limited. Classical neurology has modern research 
methods for assessing the state of muscle function and muscle dysfunction at 
rest, as a reflection of an organic pathological process in the nervous system. 
At the same time, there is no clear algorithm for diagnosing latent n.femoralis 
compressions during physical activity, which leads to erroneous diagnostics and 
treatment of chronic pain syndromes in case of knee joint instability.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: компресия на n.femoralis, приложна кинезиология, колянна става, хронични болкови мускулни синдроми.  
KEY WORDS: compression on n.femoralis, applied kinesiology, knee joint, chronic pain syndromes
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коленния рефлекс и функционална ак-

тивност на мускулите на долните 

крайници, които стабилизират голе-

мите стави и участват в много дви-

гателни модели, в това число инер-

вацията на m.quadriceps femoris, се 

извършва от n.femoralis. Липсата на 

този рефлекс, заедно с атрофия на 

мускулите на предната повърхност 

на бедрото, ограничение на екстен-

зия в КС и флексия в тазобедрената 

става, палпаторна болка по хода на 

n.femoralis са признаци на увреда на 

n.femoralis. Повтарящите се травми 

на КС и нейната хронична нестабил-

ност са симптоми на нарушение на 

инервацията на мускули - стабилиза-

тори на тези стави (6).

Диагностиката на компресия на 

n.femoralis (доста честа тунелна 

невропатия на долните крайници) 

представлява известни трудности, 

особено в началния стадий на забо-

ляването.Тъй като n.femoralis е най-

мощният клон на лумбалния плексус, 

увредата му е трудно разграничима 

от компресията на плексус (18). По 

време на клиничните изследвания 

диагностицирането на нарушение 

на функционално състояние на мус-

кулите на лумбалния дял и бедрото 

причинява затруднения поради бога-

тата им инервация. Има тенденция 

към свръхдиагностика на рефлек-

торни и компресионни вертеброген-

ни синдроми, които понастоящем 

често се свързват с различни по 

природа БМС, сензорни нарушения 

и парези в областта на крайниците 

(4, 15). Изследванията, представе-

ни в литературата, са провеждани 

в посттравматичния период или в 

периода на прогресивно развитие на 

заболяването на ОДА и периферна-

та нервна система (ПНС).

Диагнозата при невропатия 

на n.femoralis главно се основава на 

резултатите от ектроневромио-

графия, компютърна томография, 

ядрено-магнитен резонанс, за да се 

изключат туморни и хематомни 

увреди на ретроперитонеалното 

пространство в ингвиналната или 

тазовата област. Всичките тези 

изследвания се извършват в покой. 

Оплакванията на спортистите се 

проявяват по време на физическо 

натоварване, при изпълнение на оп-

ределени двигателни модели, кога-

то нервът е подложен на механично 

въздействие от структури, които 

неадекватно са се включели в дви-

гателния модел, което води до по-

грешна диагноза и лечение.

Авторът не намери литератур-

ни данни, потвърждаващи наличи-

ето на превантивни методи за 

диагностициране на латентни ком-

пресионни синдроми на n.femoralis 

като причина за развитието на 

функционални нарушения и дегене-

ративно-дистрофични промени в 

КС в дебюта на заболяването, пре-

ди проявата на сетивни нарушения. 

Важната задача на терапевта беше 

и остава оценка на състоянието 
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на периферна и централна нервна 

система, възстановяване на ста-

билността в МСС. Структурата се 

определя от функцията (12).

Клиничните прояви на увреда 

на n.femoralis съществено варират 

в зависимост от причината, ни-

вото и условията на нейното раз-

витие (7, 10). Част от клиничните 

разновидности на компресията на 

n.femoralis се определя от нейната 

локализация.

Описани са двигателни нарушения 

на долните крайници, причинени от 

пареза на m.rectus femoris и m.iliopsoas, 

без да се наблюдава пълна дисфунк-

ция поради допълнителна инервация 

на тези мускули. При скъсяването на 

m.iliopsoas, което причинява верте-

брални деформации, както и постурал-

ни и викарни претоварвания на мускул-

ния апарат на долните крайници, се 

развива функционална слабост на бе-

дрената мускулатура и mm.addurtorеs 

поради компресиращ ефект на 

m.iliopsoas върху n.оbturatorius. Това 

влияние води до претоварване на 

капсулно-лигаментарния апарат на КС 

при извършване на неоптимални дви-

жения. Тези фактори предразполагат 

към продължително и рецидивиращо 

протичане на тунелната невропатия 

с развитие на изразена слабост в бе-

дрената мускулатура в комбинация с 

хронични БМС и развитие на дегене-

ративно-дистрофични увреди на КС.

Методите за изследване в кла-

сическата неврология са оптимално 

адаптирани към оценка на състояни-

ето на мускулната функция и мускул-

ната дисфункция като отражение 

на органичен патологичен процес в 

нервната система (18). Липсата на 

ясен алгоритъм за експресна диаг-

ностика на нивото на компресия на 

n.femoralis и клиничните особености 

на проявите на латентни компре-

сии в процеса на извършване на дви-

жения води до погрешна диагноза и 

лечение.

Целта на съобщението е да се 

представят възможностите за ди-

ференциран диагностичен подход с 

методите на приложната кинезио-

логия при хронични болкови мускулни 

синдроми и нестабилност на КС в 

резултат на латентна компресия на 

n.femoralis при спортисти по време 

на натоварване.

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИКИ.

Пациенти (мъже и жени) на въз-

раст от 28 до 65 години, посетили 

кабинети по кинезитерапия в До-

брич, София и Варна в периода 2015-

2018 г., с клиника хронични болкови 

синдроми в областта на лумбалния 

дял на гръбначния стълб и/или до-

лните крайници и нестабилност на 

ТБС, КС.

В проучването са използвани:

 кинезиологична диагностика 

- мануално мускулно тестува-

не (MMT) на активността на 

стреч-рефлекса на скелетните 

мускули при гравитационно на-

товарване и по време на спе-

цифични кинезиологични прово-

кации, механична и дихателна 

провокация. Мануално мускулно 

тестуване - метод за оценка на 

адаптационни възможности на 

мускулно-скелетната система на 

спортиста в условия на натовар-

ване и за качествения анализ на 

мускулната контракция. 

По време на ММТ са изследвани 

мускули - флексори, аддуктори и аб-

дуктори на бедрото.

ОСОБЕННОСТИ НА ЕТАПИТЕ 
НА КИНЕЗИОЛОГИЧНАТА 

ДИАГНОСТИКА

1. MMT на мускулите, асоциативно 
свързани с патогенетично важни 
области на тялото (лумбална или 
тазова), които формират неопти-
мален статичен стереотип.
Резултат от MMT:

 функционална слабост на m.rectus 

femoris (фиг.1) и m.iliopsoas (фиг.2) 

от едната страна на тялото, 

m.TFL (фиг.3) от едната или от 

двете страни на тялото;

 функционална слабост на m.rectus 

femoris и m.iliacus, хипертонус 

на m.psoas major (мускулът е 

тестван като нормотоничен, 

но провокацията на точката R1 

не води до загуба на тонуса на 

този мускул) от едната страна 

на тялото; хипотонус на по-ра-

но нормотонични mm.adductorеs 

на бедрото и m.obturatorius след 

контракция на m.psoas major.

Реализацията на качеството 

във всеки вид мускулна работа изис-

ква осигуряване на функционална ак-

тивност на инервационния апарат 

със запазените му невродинамични 

характеристики. В зависимост от 

приложеното специфично гравита-

ционно натоварване реакцията от 

страна на активираните мускули 

може да бъде различна.

2. Специфични кинезиологични тесто-
ве за възстановяване на стрейч-ре-
флекса на m.rectus femoris - промяна 
в положение на тялото с цел де-
компресия на n.femoralis в положение 
седеж;

 декомпресия на лумбалния и та-

зовия дял чрез тракцията му с 

опора на ръцете;

 промяна в положение на фасет-

ните стави на лумбалния дял чрез 

LF на тялото в посока към болния 

крайник (фиг. 4);

 сближаване на залавните места 

на m. psoas major чрез F/R на тя-

лото в посока към здравия край-

ник (фиг. 5);

 провокациите на модела на ди-

шането чрез задържане на диша-

нето на фаза вдишване.

3. Оценка на възстановяване на функ-
ционалния тонус на m. rectus femoris
 нормотонус на m.rectus femoris 

по време на специфични кинезио-

логични провокации за възстано-

вяване на функционалните свой-

ства на n.femoralis.

4. Извършване за пробно терапевтич-
но въздействие.
Мобилизация на гръдната диа-

фрагма

Възстановяване на нормотонуса 

на m. рsoas major чрез прилагане на 

техника за фасциално разтягане и 

въздействие върху тригерни зони.

Отстраняване на сублуксациите 

в областта на торако-лумбалния 

преход (Th12-L1(2).  

Възстановяване на тонуса на m. 

gluteus maximus 

5. Повторно мануално мускулно 
тестуване.
За критерий на коректно из-

вършената корекция се приема въз-

становяването на стреч-рефлекса 

на всички първоначално хипотонич-

ни мускули - m.rectus femoris, m.TFL, 

m.iliacus, m.psoas; намаляване на то-

нуса на m.psoas при провокация на 

точката R1.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

N.femoralis може да бъде компре-

сиран на различни нива по хода на 

неговото преминаване, в повечето 

случаи клинично това се проявява по 

време на натоварването.

Независимо от това, че при спор-

тисти болката се локализира в една и 

съща област, тактиката на диагно-

стика и лечение на различни нива на 

KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ



Медицина и Спорт    49

компресионна увреда на n.femoralis ще 

бъде различна. Използвайки диферен-

циран диагностичен подход с мето-

дите на приложната кинезиология, е 

възможно да се определи латентна-

та компресия на n.femoralis на нивото 

на скъсения m.psoas major, на нивото 

на горния лумбален дял на гръбначния 

стълб и тунелен синдром на други 

нива по пътя на преминаването на 

нерва. Латентните компресионни ув-

реди на n.femoralis, проявяващите се 

с БМС и нестабилността на колянна-

та става, трябва да бъдат оценени в 

процеса на физическо натоварване на 

нерва по време на конкретен модел 

на движение.

По време на кинезиологичната 

диагностика се определи:

а) функционален хипотонус на 

m.rectus femoris и m.iliopsoas 

от едната страна на тялото 

и m.TFL от едната или двете 

страни при 33,3% от пациенти;

б) хипотонус на m.rectus femoris, 

m.iliacus и mm.adductors, хипер-

тонус на m.psoas major - в 40% от 

случаите;

в) други – хипотонус на m.rectus 

femoris и нормотонус на m.TFL, 

който изчезва в положение ти-

лен лег, хипотонус на други мус-

кули, асоциативно свързани с въ-

трешните органи - при 26,7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Намаляване на функционал-

ното състояние на мускулите 

на долните крайници при нато-

варване, изразено в определена 

локализация на болка и хронична 

нестабилност на КС, не може да 

бъде установено чрез класически 

неврологични тестове. Съвре-

менните кинезитерапевтични и 

неврологични диагностични ме-

тодики оценяват състоянието 

на нерва и мускулите в покой, а 

не по време на натоварване. На-

рушаването на инервационното 

осигурява на мускулите на бедро-

то от n.femoralis в случай на нес-

табилност на КС се оценява ряд-

ко, въпреки че нарушаването на 

периферната инервация е честа 

причина за структурни промени в 

тези стави.

Методите на кинезитерапия-

та са насочени към възстановяване 

на силата на m.rectus femoris чрез 

упражнения във флексия на тазо-

бедрената става. Изпреварвайки 

процеса на възстановяване на функ-

ционалната активност на m.rectus 

femoris, упражнения с натоварване 

могат да увеличат компресията 

на n.femoralis и нестабилността 

на колянната става, активирайки 

патологични синергични връзки в 

този модел на движение, да дове-

дът до хронифициране на дегене-

ративните процеси и поддържа-

не на функционалната слабост на 

m.rectus femoris. 

Специфични механични прово-

кации по метода на приложната 

кинезиология отварят възможност 

за диференциран подход при избора 

на индивидуална рехабилитационна 

програма за пациенти със хронични 

БМС и нестабилност на КС. Без да 

се съобразява с тези условия, тера-

певтът не би могъл да осигури пра-

вилния терапевтичен ефект върху 

нивата на компресия и местата на 

хронична ставна нестабилност и ло-

кализация на болката.

ИЗВОДИ

1. Функционален хипотонус на 

m.rectus femoris, в резултат на 

нарушение на инервацията от 

страната на n.femoralis, е една 

от основните причини за хрони-

чен БМС и нестабилност на КС 

при спортисти по време на тре-

нировка.

2.  Нарушенията на периферна-

та инервация от страната на 

n.femoralis могат да бъдат ди-

агностицирани чрез методите 

на приложната кинезиология на 

ниво скъсен m.psoas major, горен 

лумбален плексус, патологична 

активност на структури, то-

пографски свързани с m.rectus 

femoris.

3. Съвременните клинични и елек-

трофизиологични методи за из-

следване не отчитат цялото 

разнообразие от взаимни влияния 

на различни мускули в процеса на 

движение, но разкриват тежест-

та на нарушения на импулсната 

проводимост на n.femoralis в по-

кой.

4. Предложената методика за ди-

агностика на нивата на компре-

сия на n.femoralis, като причина 

за функционален хипотонус на 

m.rectus femoris, по метода на 

приложната кинезиология поз-

волява бързо идентифициране и 

коригиране на отделни патоге-

нетично значими причини за  хи-

потонуса на m.rectus femoris .
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СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Исхемичната болест на сър-

цето (ИБС) се определя като 

клиничен синдром, при който 

коронарното кръвообръщение 

не е в състояние да задоволи ме-

таболитните потребности на 

миокарда. С други думи, това е 

несъответствие между нуждите 

на миокарда от кислород и него-

вата доставка. (1) При пациенти 

над 35-годишна възраст, включи-

телно и атлети, коронарната 

атеросклероза е водещата при-

чина за миокардна исхемия. (2) 

Съществуват различни класифи-

кации, според клиничните форми 

на болестта, като най-значимата 

такава е миокардният инфаркт, 

който е и водеща причина за 

смъртност сред населението, 

както и сред атлети, прекрати-

ли състезателната си дейност, а 

примерите за такива не са малко 

в нашата страна. Възниква въ-

просът, професионалният спорт 

ли е виновен за фаталните случаи 

на елитни български атлети, пре-

кратили състезателната си дей-

ност. От една страна, спортът 

води до редица благоприятни и 

здравословни физиологични ефек-

ти, понижаващи риска от ИБС, 

като нормално артериално наля-

гане, парасимпатикотония, ефек-

тивна енергопродукция, добър 

липиден профил и др. От друга 

страна, състезателната кариера 

е свързана със свръхтежки физи-

чески натоварвания, водещи до 

камерно ремоделиране с работна 

хипертрофия и специфични ха-

рактеристики както за аеробно, 

така и анаеробно, силово физиче-

ско натоварване, която може да 

повиши нуждите на миокарда за 

кислород. Не бива да се забравя 

и възможната злоупотреба със 

забранени субстанции по време 

на състезателната кариера като 

анаболни стероиди, еритропо-

етин и стимуланти (симпати-

комиметици), които доказано 

повишават атерогенния риск с 

последващо развитието на остър 

миокарден инфаркт. Съшеству-

ват и други, независими от спор-

та рискови фактори, които не 

бива да бъдат подценявани, като 

наследственост, тютюнопуше-

не, хроничен стрес и др.

Важно е да бъдат разгледани 

перспективите при спортист, 

преживял остър коронарен синд-

ром. Пълното спиране на физи-

ческото натоварване и липсата 

на сърдечна рехабилитация биха 

довели до сигнификантен спад 

във функционалния капацитет и 

кислородната консумация на па-

циента, с намаляване не само на 

продължителността, но и качест-

вото на живот. От друга страна 

завръщането към състезателна 

дейност и неадекватни натовар-

вания за състоянието на този 

пациент крият риск от фатални 

аритмии, тромбоза, сърдечна 

недостатъчност и внезапна сър-

Исхемична болест на сърцето (ИБС) 

и спорт – възможности, рискове и 

перспективи

 

РЕЗЮМЕ

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е водеща причина за смърт-
ност при хора над 35-годишна възраст, в това число и атлети. 
Липсата на сърдечна рехабилитация, както и неконтролираното 
високо-интензивно физическо натоварване при спортисти, пре-
карали остър миокарден инфаркт, могат значително да понижат 
продължителността и качеството на живот. Затова е необходи-
мо да се следва строг, индивидуализиран протокол при оценката на 
тези пациенти, за да се постигнат максимални резултати, като 
същевременно се запази здравето им. Този алгоритъм включва па-
кет от клинични тестове като коронарография, ехокардиография, 
както и стрес-тест с физическо натоварване за определяне както 
на функционалния капацитет, така и  наличието на стрес-индуци-
рана миокардна исхемия, аритмия или клинична симптоматика. 

SUMMARY

Coronary artery disease (CAD) and sport – possibilities, risks and 

perspectives

Coronary artery disease (CAD) is a leading cause of mortality in the 
population above 35 years old, including athletes. The absence of cardiac 
rehabilitation, as well as uncontrolled high-intensity physical exercise in 
athletes after acute myocardial infarction could significantly decrease the 
duration and quality of life. Therefore, a precise, individualized protocol for 
assessment of this group of patients should be followed, aiming maximal 
results, but protecting patients’ health at the same time. This algorithm 
includes a pack of tests e.g. PCI, echocardiography and stress-testing 
to assess their functional capacity and exercise-induced myocardial 
ischemia, arrhythmia or any clinical symptoms.
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дечна смърт. Затова правилният 

подход е свързан с индивидуализи-

ран подход и сърдечна рехабили-

тация, която неимоверно ще по-

виши функционалния капацитет 

на пациента, ще подобри продъл-

жителността и качеството му 

на живот. (3)

Поради тази причина Европей-

ското кардиологично дружество 

(ECS) публикува препоръки за по-

ведение при атлети с ИБС и алго-

ритъм за поведение. Фиг 1.

Следвайки този алгоритъм, 

асимптоматичните пациенти с 

нисък риск могат да бъдат допус-

кани до състезателна дейност, а 

тези е висок риск – след провеж-

дане на пакет от изследвания, 

включващи тест с физическо на-

товарване, ЕхоКГ и провеждане на 

ангиография при необходимост. 

Симптоматичните пациенти, 

както и тези с прекаран миокар-

ден инфаркт също подлежат на 

строга индивидуална оценка, це-

ляща:

1. Да диагностицира наличие 

на индуцирана от усилие 

миокардна исхемия.

2. Индуцирана от физическо на-

товарване сърдечна аритмия.

3. Откриването на данни за ми-

окардна дисфункция.

4. Определи вида спорт и интен-

зивността на физическо на-

товарване, подходящи за кон-

кретния пациент.

5. Нивото на физическа подго-

товка на конкретния атлет 

с изготвяне на индивидуали-

зирана тренировъчна програ-

ма, съобразена с физическото 

състояние и функционалния 

капацитет.

6. Изготвяне на рисков профил за 

сърдечно-съдови заболявания.

Изборът на тип спорт в из-

готвянето на рехабилитационна 

схема и завръшането на пациента 

към физическа дейност са от из-

ключително значение. На фиг. 2 са 

показани ефектите на различни-

те типове спорт (изискващи спе-

цифични умения, силови, смесени и 

за издръжливост) върху сърдечна-

та честота, артериално кръвно 

налягане, ударен обем, обем тре-

нировка и сърдечно ремоделира-

не. Вижда се, че най-благоприятни 

ефекти върху сърдечно-съдовата 

система се постигат с ниско-ин-

тензивните, аеробни спортове 

за издръжливост като гребане, 

колоездене, ски-бягане, плуване, 

тичане и др. (2) 

Фиг. 1

Алгоритъм за пове-

дение при оценката 

на пациенти с 

коронарен синдром и 

миокардна исхемия.
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Разграничаването на ниско-рис-

ковите от високо-рисковите па-

циенти след прекаран ОМИ е от 

изключително значение не само за 

прогнозата им, а и за определяне 

възможността за участие в състе-

зателна дейност. На таблица 1 са 

показани основните критерии за 

определяне на риска. Ниският риск 

за развитие на сърдечно-съдови ин-

циденти се определя от коронарна 

ангиография, показваща нискосте-

пенна стеноза на коронарните ар-

терии; ЕхоКГ, със запазена фракция 

на изтласкване на лявата камера 

(>50%) и нормална сегментна ки-

нетика; кардио-пулмонален тест 

с натоварване, показващ запазен 

функционален капацитет и кисло-

родна консумация, без субективна 

симптоматика или ЕКГ данни за 

миокардна исхемия или ритъмно-

проводни нарушение по време на 

теста и ЯМР, при необходимост 

за определяне запазената струк-

турна цялост на сърцето. 

С цел избягване на свръхдиаг-

ностика или недиагностицира-

не, при определяне на стрес-ин-

дуцираната миокардна исхемия 

трябва да се познават добре 

електрокардиографските крите-

рии за исхемия. Така например 

нормална по време на физи-

ческо натоварване up-sloping 

ST депресия, трябва да се 

различава от патологичната 

down-sloping или хоризонтал-

на ST-депресия, насочващи към 

миокардна исхемия (4) (фиг. 3).

Макар и не толкова чести, 

колкото коронарната атерос-

клероза, трябва да се обърне 

внимание и на други възможни 

причини за миокардна исхемия, 

каквито са коронарните анома-

лии и мускулни мостове. Коро-

нарните аномалии заемат само 

0.5-1% от причините за ми-

окардна исхемия при физическо 

натоварване, но диагностиката 

им е трудна със стандартните 

методи за изследване като ЕКГ 

и ЕхоКГ и е необходимо назна-

чаването на допълнителни те-

стове като КАТ, СКАГ или ЯМР. 

При диагностицирането на ко-

ронарни амомалии или мускулни 

мостове над съдовете, които 

водят до клинически значима 

исхемия по време на физическо 

натоварване, пациентът след-

ва да бъде дисквалифициран от 

състезателна дейност и насо-

чен за евентуална хирургична 

намеса. При липса на индуциру-

ема исхемия е допустимо завръ-

щането към състезателна дей-

ност (2, 3).

Принципите и провеждане-

то на сърдечна рехабилитация 

след остър коронарен синдром 

следва да бъдат съобразени с 

Фиг. 2

Влияние на различ-

ните видове спорт 

върху различни 

сърдечно-съдови пока-

затели и сърденото 

моделиране.

Фиг. 3

Фиг. 3. Типове електрокардиографска ST депресия по 

време на физическо натоварване.

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
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указанията на Европейското кар-

диологично дружество. Тя трябва 

да започне максимално рано след 

изписването за 8-12 седмици след 

инцидента. Всяка седмица отлага-

не във времето води до допълни-

телен месец рехабилитация за по-

стигане на същия ефект и ползи за 

пациента. Колкото по-дълго вре-

ме продължи рехабилитационна-

та процедура, толкова по-добър 

ефект има тя върху функционалния 

капацитет и сърдечното ремоде-

лиране на пациентите след ОМИ 

(6). В началните етапи трябва да 

се избягват максималните нато-

варвания с преобладаване на MCT 

тренировки – Moderate-Intensity 

Continuous Training – равномер-

ни, продължителни тренировки 

с ниска до умерена интензивност 

с изцяло аеробен характер, като 

трябва да се следва принципът 

на периодизация в спорта и да 

има достатъчно време за въз-

становяване между отделните 

тренировъчни сесии – 3-5 трени-

ровки/седмично, с продължител-

ност от 20 до 30 мин. В добавка 

на аеробните тренировки могат 

да бъдат включени и упражнения 

за мускулна сила и координация 

2 пъти седмично – 8-10 серии по 

10-15 повторения (3). На 3-ия ме-

сец от инцидента пациентите 

подлежат на функционална прео-

ценка на състоянието с кардио-

пулмонален тест с натоварване, 

ЕКГ и ЕхоКГ. При задоволителни 

резултати от тестовете в реха-

билитационната програма могат 

да се включат и HIIT-тренировки 

(High Intensity Interval Training), с 

редуване на интервали над и под 

анаеробния праг на пациента. 

Този тип тренировки доказано 

повишават аеробния и анаероб-

ния капацитет на пациентите и 

имат благоприятен ефект върху 

сърдечното ремоделиране. Важно 

е да се отбележи, че при избора 

на спорт, контактни спортове 

не се препоръчват за пациенти 

с двойна антиагрегантна тера-

пия поради риск от кръвоизливи. 

Възвръщането към състезателен 

спорт и след максимални резул-

тати след сърдечната рехабили-

тация могат да бъдат очаквани 

от 3 до 6 месеца след започване-

то й. При евентуално завръщане 

на атлетите към състезателен 

спорт е необходима внимателна 

оценка на състоянието след при-

ключване на рехабилитацията, 

включваща ЕхоКГ и максимален 

кардио-пулмонален стрес с нато-

варване. Важно е да се отбележи, 

че стрес-тестът трябва да бъде 

максимален, за оценка на функци-

оналния капацитет и изключване 

на стрес-индуцирана миокардна 

исхемия дори и при най-висока 

степен на натоварване (3).

В заключение атлетите, пре-

карали остър миокарден инфаркт, 

не трябва да бъдат спирани от 

физическа активност, но не тряб-

ва и да бъдат подлагане на макси-

мални, неконтролирани натовар-

вания, криещи риск за здравето 

им. Индивидуална оценка на ри-

ска, с последваща специализирана 

сърдечна рехабилитация и текущ 

контрол на състоянието са пра-

вилният подход за постигане на 

максимални резултати, свързани с 

повишаване продължителността 

и качеството на живот при тази 

специфична група пациенти.

Табл. 1. Оценка на риска от развитие на сърдечно-съдови събития

Показател Нисък риск Висок риск

Коронарна стеноза <70% на главните коронарии и <50% за 

LAD

>70% за главните коронарии и >50% за LAD

ЕхоКГ –ФИ% ЛК <50% >50%

Сегментна кинетика Нормална Нарушена

Функционален капацитет Запазен (VO2max) Понижен (VO2max)

Клинични симптоми при провеждане на 

стрес-тест

Без оплаквания Прилошаване, Болка, Синкоп, Диспнея

ЕКГ данни за миокардна исхемия Без ST депресия, ЛББ

РПН Без Камерна тахикардия или комплексна камер-

на екстрасистолия

ЯМР Без промени Обширен цикатрикс

Легенда: ФИ%ЛК – фракция на изтласкване на лявата камера, LAD – предна, лява, десцендентна коронарна артерия, VO2max – макси-

мална кислородна консумация, ЛББ – ляв бедрен блок, РПН – ритъмно-проводни нарушения, ЯМР- ядрено-магнитен резонанс
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РЕЗЮМЕ

Нарастващата популярност на фитнеса като средство за двига-
телна активност и стремеж към по-добър външен вид, предполага и 
употребата на различни субстанции, подпомагащи постигането на 
целите на посетителите на тези спортни обекти. Tенденция за из-
ползване на медикаменти от Забранителния списък на Световната 
антидопингова агенция /САА/ и хранителни добавки от спортуващи-
те в свободното време насочва вниманието на антидопинговите 
организации в изследване на обществените нагласи за вредното им 
въздействие върху здравето.  
Настоящото проучване беше осъществено по проект, финансиран 
от Фонда за елиминиране на допинга в спорта към ЮНЕСКО, и имаше 
за цел да установи взаимовръзката между демографските фактори 
(пол и населено място) на посетителите във фитнес клубовете и 
приема на хранителни добавки. Проектът обхвана 388 посетителя 
във фитнес центровете в осем български града. 50.9% от анкети-
раните лица посочват, че приемат хранителни добавки, 16.8%, че 
са приемали, но вече не приемат и 32.3% споделят, че не приемат 
подобни продукти. За разлика от хранителните добавки, субстанции-
те от Забранителния списък на Световната антидопингова агенция 
(САА), посочени в проучването, се употребяват от много по-малка 
част от посетителите във фитнес клубовете: 88.4% от респонден-
тите отбелязват, че не са употребявали изброените в анкетата 
забранени субстанции. 

SUMMARY

Use of nutritional supplements and substances on the world anti-doping 

agency’s prohibited list among visitors in fitness centers in bulgaria

The growing popularity of fitness as a means of physical activity and ambition 
for a better appearance, implies also the use of various substances that help the 
visitors of these sport venues to achieve their goals. The trend of using substances 
from the Prohibited List of the World Anti-Doping Agency (WADA) and nutritional 
supplements by recreational athletes draws the attention of the anti-doping 
organizations to study the public attitude about their harmful effects on health.
This study was conducted under a project funded by the UNESCO’s Fund for the 
Elimination of Doping in Sport, and aimed to establish the relationship between 
demographic factors (gender and location) of visitors to fitness clubs and the intake 
of nutritional supplements. The project covered 388 visitors to fitness centers in 
eight Bulgarian towns. Of the respondents, 50.9% state that they take food 
supplements, 16.8% that they have taken, but no longer take, and 32.3% confirm 
that they do not take such products. In opposite to the nutritional supplements, the 
substances in the WADA’s Prohibited list are used by a much smaller number of 
visitors to fitness clubs:, 88.4% of the respondents noted that they have not used 
the prohibited substances listed in the survey.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: допинг, забранени субстанции, Световна антидопингова агенция, хранителни добавки.
KEY WORDS: doping, prohibited substances, World Anti-doping Agency, nutritional supplements.

Проучване на употребата на хранителни 

добавки и субстанции от Забранителния списък 

на Световната антидопингова агенция сред 

посетители на фитнес центрове в България

Елка Гълева, доктор
СъавтоСъавтори: д-р Виолета Заркова, д-р Христина Иванчева

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В СПОРТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Пропорционално с нарастване 

на необходимостта  от двигател-

на активност на обществото, се 

наблюдава увеличена посещае-

мост във фитнес центровете, а 

успоредно с това и на маркетинга 

и употребата на различните хра-

нителни добавки с цел по-добър 

външен вид, по-голяма издръж-

ливост или по-бързо натрупване 

на мускулна маса. Проучванията 

в различни държави сочат, че по-

требителите на тези продукти 

ги приемат като допълнение на 

своя хранителен и тренировъчен 

режим [4]. Стремежът към на-

маляване на теглото или увели-

чаване на мускулната маса обаче 

предполагат и прием на т.нар. 

„допингиращи субстанции“, които 

да ускорят постигането на тези 

цели.

В България не е правено проуч-

ване, за да се установи каква част 

от посетителите във фитнес 

центровете са употребявали или 

понастоящем употребяват храни-

телни добавки и колко от тях са 

приемали или приемат субстанции 

от Забранителния списък на Све-

товната антидопингова агенция 

(САА). Тези субстанции са забране-

ни  за употреба от спортисти и 

се включват в Забранителния спи-

сък, когато  отговарят на два от 

следните критерия: субстанция-

та повишава спортното пости-

жение; субстанцията има вреден 

ефект върху здравето на спорти-

ста; употребата на субстанция-

та накърнява духа на спорта. От 

значение е да се установи взаимо-

връзката на приема на хранител-

ни добавки с употребата на раз-

лични други субстанции и до каква 

степен е застъпена тя в нашата 

страна както в общ план, така и 

в частност по населено място и 

пол.

Проучванията в настоящата 

публикация са осъществени от 
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Населено място Брой анкетирани лица % от общия брой

София 85 21.9%

Пловдив 44 11.3%

Варна 46 11.9%

Бургас 42 10.8%

Русе 43 11.1%

Велико Търново 44 11.3%

Стара Загора 40 10.3%

Враца 42 10.8%

Total 386 99.5%

Missing System 2 .5%

Общ брой 388 100.0%

Табл. 1. Разпределение на анкетираните лица, според населеното място.

Приемате ли хранителни добавки? Брой % от общия брой

да, приемам добавки 197 50.9

приемал/а съм, но вече не при-

емам

65 16.8

не приемам добавки 125 32.3

Общо 387 99.7

Missing 1 .3

Общ брой 100.0

Табл. 2. Разпределение на употребата на хранителни добавки.

Антидопинговия център в изпъл-

нение на проект, реализиран чрез 

Фонда за елиминиране на допинга 

в спорта към ЮНЕСКО. 

Целта на настоящото проуч-

ване е установяване на взаимо-

връзката между демографските 

фактори – пол и населено място, с 

употребата на хранителни добав-

ки и някои субстанции от Забрани-

телния списък, от посетители на 

фитнес центровете в България.

Задачите, които си постави-

хме в настоящото изследване са 

да се проведе анкетиране „лице в 

лице“ във връзка с проучването, 

а чрез статистически анализ на 

получените данни да се проучи 

употребата на хранителни до-

бавки и субстанции от Забрани-

телния списък от посетителите 

във фитнес центровете и  взаи-

мовръзката й с пола и населеното 

място.

В изпълнение на проекта беше 

проведено анонимно анкетно про-

учване чрез  случаен подбор на по-

сетители във фитнес центрове в 

8 големи български града - София, 

Пловдив, Варна, Бургас, Стара За-

гора, Русе, Велико Търново, Вра-

ца. В проучването взеха участие 

общо 388 респонденти на средна 

възраст 30.5 години. Освен анкет-

ното проучване, във всеки град 

бяха проведени и беседи с учас-

тниците, които имаха информа-

ционна насоченост и проучване на 

отношението им към здравослов-

ния начин на живот, физическата 

активност и приема на различни 

хранителни добавки. Резултати-

те от анкетното проучване са 

обработени със статистическа-

та програма SPSS 19. В таблица 1 

е поместен броят на анкетирани-

те лица по населено място.

50.9% от анкетираните по-

сочват, че приемат хранителни 

добавки, 16.8%, че са приемали, но 

вече не приемат и 32.3% споделят, 

че не приемат подобни продукти 

Фиг. 1

Разделение на респондентите в анкетното 

проучване по пол
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 Използвали ли сте някой от посочените продукти: Общо

Анабол ни 

стероиди

Стимулан-

ти

Хормон на 

растежа

Диуретици Хормонни 

модулато-

ри

 SARMs*

Пол 

 

 

 

Мъже- да

 

Брой 41 36 21 24 17 19 63

% 17% 15% 8.7% 9.9% 7.1% 7.9%  26.1%

Жени- да

 

Брой 4 9 3 16 4 3 25

% 3% 6% 2% 11.0% 2.8% 2%  17.2%

Общо Брой 45 45 24 40 21 22 88

*SARMs - Selective Androgen Receptor Modulators (Селективни андрогенни модулатори)

Табл. 4. Разпределение на употребата на посочените субстанции от Забранителния списък по пол.

 Използвали ли сте някой от посочените продукти:

П
ро

т
еи

ни

А
м
ин

о-
 к

ис
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ин
и

Бу
ст

ер
и

И
зо

т
он

ич
ни

 н
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за
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ни

М
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и

П
ро
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иц
и

  
  
Ви

т
ам

ин
и

Ен
ер

ги
йн

и 
на

пи
т
ки

Д
ру

ги

Н
е 

съ
м
 и

зп
ол

зв
ал

/а

О
бщ

о

П
ол

Мъже 

- Да

брой 182 150 80 68 40 65 81 46 109 85 19 32 231

% 78.8% 64.9% 34.6% 29.4% 17.3% 28.1% 35.1% 19.9% 47.2% 36.8% 8.2% 13.9%

Же н и 

- Да

брой 61 36 13 25 26 46 42 44 40 35 2 41 139

% 43.9% 25.9% 9.4% 18.0% 18.7% 33.1% 30.2% 31.7% 28.8% 25.2% 1.4% 29.5%

Общо брой 243 186 93 93 66 111 123 90 149 120 21 73 370

Табл. 3. Разпределение на употребата на хранителни добавки по пол.

(табл. 2). За разлика от хранител-

ните добавки, субстанциите от 

Забранителния списък, посочени 

в проучването, се употребяват 

от много по-малка част от посе-

тителите във фитнес клубовете. 

88.4% от респондентите отбе-

лязват, че не са употребявали из-

броените в анкетата забранени 

субстанции.

Проучихме употребата на 

хранителни добавки и някои от 

субстанциите в Забранителния 

списък спрямо разпределението 

на участниците по пол и населено 

място.  В табл. 3 са представени 

данни за приема на често употре-

бявани хранителни добавки. 

Разликата между жените и мъ-

жете по отношение на приема на 

хранителни добавки е очевидна 

(Табл. 3). Мъжете използват про-

теини, аминокиселини, бустери, 

изотонични напитки и витамини, 

също така употребяват посоче-

ните продукти 2 до 3 пъти пове-

че от жените. Употребата на зе-

лени храни, добавки за изгаряне на 

мазнини и пробиотици, определе-

но е по-предпочитана от жените. 

Въпреки че няма статистически 

достоверна корелация между упо-

требата на хранителни добавки и 

пола, все пак установените разли-

ки в избора на вида на добавките 

според тяхното предназначение, 

биха могли да бъдат обяснени с 

желанието за покачване на мускул-

на маса при мъжете и намаляване 

на телесното тегло при жените. 

Това е видно и при анализиране на 

данните за употреба на следните  

субстанции от Забранителния 

списък - анаболни стероиди, сти-

муланти, хормон на растежа, ди-

уретици, хормонни модулатори, 

SARMs (табл. 4).

При проучване употребата 

на субстанции от Забранителния 

списък насочихме вниманието си 

към най-известните субстанции, 

чието приложение би задоволило 

целите на практикуващите фит-

нес, а именно субстанции, чийто 

ефект е бързо покачване на мус-

кулна маса, изгаряне на мазнини 

или повишаващи издръжливост-

та. От анкетираните 88 души 

използват някоя от изброените в 

проучването забранени субстан-

ции. При употребата, разликата 

между половете на респонденти-

те е изключително отчетлива по 

отношение на анаболни стерои-

ди, стимуланти, хормон на расте-

жа и хормонни модулатори (Табл. 

4). Тези вещества се приемат пре-

димно от мъжете. Употребата 

на диуретици е сходна при двата 

пола. Бихме могли да кажем, че 

приемът на изброените по-горе 

продукти при жените е значител-

но по-нисък - 17.2%, спрямо 26.1% 

от анкетираните мъже. 

Освен разделението според 

пола, проучихме употребата на 

хранителни добавки и забранени 

субстанции  според населените 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В СПОРТА
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Населено място

София Пловдив Варна Бургас Русе Велико 

Търново

Стара 

Загора

Враца 

Ка
кв

и 
хр

ан
ит

ел
ни

 д
об

ав
ки

 с
т
е 

пр
ие

м
ал

и,
 н

ез
ав

ис
им

о 
ко

га
?

Протеини 60 35 17 27 23 32 29 20

 70.6% 79.5% 37% 64.3% 53.5% 72.7% 72.5% 47.6%

Амино киселини 44 32 12 26 16 24 21 11

 51.8% 72.7% 26.1% 61.9% 37.2% 54.5% 52.5% 26.2%

Азотни бустери 28 11 4 12 9 12 10 7

 32.9% 25.0% 8.7% 28.6% 20.9% 27.9% 25% 16.7%

Изотонични напитки 32 7 11 12 10 8 6 7

 37.6% 15.9% 24% 28.6% 23.3% 18.2% 15% 16.7%

Зелени храни 21 10 6 10 7 4 4 4

 24,7% 22.7% 13% 23.8% 16.3% 9.1% 10% 9.5%

Добавки за изгаряне на 

мазнини

22 16 11 15 22 11 9 5

 25.9% 36.4% 24% 35.7% 51.2% 25% 22.5% 11.9%

Минерали 37 13 7 16 18 14 13 5

 43.5% 29.5% 15.2% 38.1% 41.9% 31.8% 32.5% 11.9%

Пробиотици 26 12 7 10 11 11 10 3

 30.6% 27.3% 15.2% 23.8% 25.6% 25% 25% 7.1%

Витамини 41 21 10 17 18 19 13 10

 48.2% 47.7% 21.7% 40.5% 41.9% 43.2% 32.5% 23.8%

Енергийни напитки 34 13 11 17 14 11 12 8

 44.7% 29.5% 24% 40.5% 32.6% 25% 30% 19.0%

Други 6 3 1 2 1 3 3 2

 7.1% 6.*% 2.2% 4.8% 2.3% 7.0% 7.5% 4.8%

Не съм използвал/а 10 5 18 9 10 5 3 13

  11.8% 11.4% 39.1% 21.4% 23.3% 11.4% 7.5% 31%

Табл. 5. Разпределение на употребата на хранителни добавки по населено място.

места, в които проведохме про-

учването (табл. 5 и табл. 6). От 

табл. 5 е видно, че най-използва-

ната хранителна добавка е про-

теин, следван от аминокиселини. 

В почти всеки град, повечето от 

анкетираните лица приемат про-

теини или аминокиселини, като с 

най-висок процент са тези от гр. 

Пловдив (79.5%-приемат/са прие-

мали протеин, 72.7% - аминокисе-

лини). Процентът на приема на 

витамини сред респондентите е 

висок, докато т. нар. зелени храни 

и пробиотици не се ползват с го-

ляма популярност. Бихме могли да 

отбележим, че по-малък процент 

от анкетираните в град Варна из-

ползват споменатите в проучва-

нето хранителни добавки, без до-

пълнително да споменават други 

такива. Същото твърдение важи 

и за посочените субстанции от 

Забранителния списък.

Разглеждайки разпределението 

на анкетираните участници по 

градове по отношение на употре-

бата на забранени субстанции, 

разликата в приема на забранени 

субстанции е отчетлив в различ-

ните градове, като най-високият 

процент на употребяващи забра-

нени субстанции се констатира в 

столицата (Табл. 6). Най-голямото 

използване на анаболни стероиди, 

хормон на растежа, хормонни и ме-

таболитни модулатори,  SARMs /

Селективни модулатори на естро-

генния рецептор/ е в Русе. Стиму-

ланти се приемат най-често във 

Велико Търново, а диуретици - в 

София. Мъжете (26.1%) използват 

забранените субстанции по-често 

от жените (17.2%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разнообразието от хранителни 

добавки на българския пазар и тях-

ното предлагане оказват влияние 

върху посетителите във фитнес 

центровете в техния стремеж 

към по-добър външен вид или здра-

вословно състояние. Нашето про-

учване показва, че голяма част от 

трениращите в свободното време 

във фитнес центровете употре-
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бяват хранителни добавки. Срав-

нявайки данните за употребата 

на субстанции от Забранителния 

списък с тези за хранителни до-

бавки, бихме могли да заключим, че 

употребата на забранени субстан-

ции не е толкова широко застъпена 

сред фитнес любителите в Бълга-

рия. Въпреки това от получените 

данни бихме могли да асоциираме 

употребата на богатите на белтъ-

чини добавки (протеин, аминокисе-

лини) с посетителите от мъжки 

пол, а тези за изгаряне на мазнини 

с женската част от анкетирани-

те. Отчетлива разлика се забеляз-

ва и спрямо вида на изброените 

забранени субстанции. И в двата 

случая можем да обясним предпо-

читанията на двата пола с техни-

те потребности - при мъжете по-

качване на мускулната маса, а при 

жените понижаване на телесното 

тегло. Анализирайки данните по 

населено място, не са установени 

съществени разлики в получените 

резултати.

Като препоръка бихме могли 

да кажем, че усилията на експер-

тите, спортните специалисти и 

медицински лица следва да бъдат 

обединени и насочени към по-все-

обхватни данни в тази сфера и 

информиране на спортуващите за 

здравословния прием на добавки и 

медикаменти.

Q15: Използвали ли сте някой от посочените продукти:

 

Общо

Анаболни 

стероиди

Стимуланти Р а с т е ж е н 

хормон

Диуретици Хормонни и 

метаболит-

ни модула-

тори

 Селективни 

модулатори 

на естроге-

новия рецеп-

тор /SARMs/

Н
ас

ел
ен

о 
м
яс

т
о

София 11 14 6 17 5 6 22

 12.9% 16.5% 7.1% 20.0% 5.9% 7.1%  18.7%

Пловдив 2 2 1 4 1 3 8

 4.5% 4.5% 2.3% 9.1% 2.3% 6.8%  18.2%

Варна 2 0 0 4 0 0 6

 2.2% 0% 0% 8.7% 0% 0% 13.0%

Бургас 6 6 1 1 3 1 9

 14.3% 14.3% 2.4% 2.4% 7.1% 2.4% 21.4%

Русе 8 5 9 2 5 7 11

 18.6% 11.6% 20.9% 4.7% 11.6% 16.3% 25.6%

Велико Търново 4 8 3 5 1 2 13

 9.1% 18.2% 7.0% 11.4% 2.3% 4.5% 29.5%

Стара Загора 6 3 1 4 2 0 9

 15% 7.5% 2.5% 10% 5% 0% 22.5%

Враца 6 7 3 3 4 3 10

  14.3% 16.7% 7.1% 7.1% 9.5% 7.1% 23.8%

Общо 45 45 24 40 21 22 88

Табл. 6. Разпределение на употребата на посочените субстанции от Забранителния списък по населено място.
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