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CПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

УВОД

Дисекиращ остеохондрит 

(Ostechondritis dissecans – OCD) 

– наименованието на заболява-

нето е използвано за първи път 

през 1887 г. от Franz König за оп-

исването на атравматичната 

поява на свободни тела в колян-

ната и тазобедрената става. 

James Paget описва заболяването 

през 1870 г. като „тихата некро-

за“. 

OCD е заболяване, при което 

се образува некротичен учас-

тък, който обхваща част от 

субхондралната кост, вслед-

ствие на което има увреждане 

на хрущяла.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Честотата на заболяването 

е 15 – 27 случая на 100 000, като 

тази честота се увеличава при 

млади спортуващи пациенти. 

Най-висока честота на заболява-

нето е при пациенти във възра-

стта между 12 – 19 години, като 

три пъти по-често се появява 

при мъжкия пол.

Могат да бъдат засегнати 

лакътната, гривнената, тазо-

бедрената и глезенната става, 

но най-често е засегната колян-

ната става. Специфично е, че 

в 80% от случаите на OCD на 

коляното е засегнат медиален 

бедрен кондил, 15 – 20% лате-

рален бедрен кондил и в 5 – 10% 

пателата. В 20 – 30% може да 

настъпи билатерално в двете 

коленни стави.

ЕТИОЛОГИЯ

Етиологията на заболяване-

то е неизвестна, но съществу-

ват рискови фактори, които 

допринасят за появата на забо-

ляването, а това са:

 предходна локална травма,

 съдови смущения – исхемия,

 генетични фактори,

 неправилно алинирнирана 

подбедрица (Варус/Валгус де-

формация).

КЛАСИФИКАЦИЯ

Различават се ювенилен 

(младежки) и възрастов тип на 

OCD. Ювенилният се характе-

ризира с това, че възниква до 

18-год. възраст (до затваряне-

то на растежните зони) и е с 

по-добър изход, докато при въз-

растовия тип, който настъпва 

след затварянето на физите, 

клиничните резултати са вло-

шени.

За класификацията на заболя-

ването се използва калсификаци-

ята на Clanton and DeLee (фиг. 1), 

по която:

 I стадий – съществува депре-

сионна остеохондрална фрак-

тура,

 II стадий – отделен фраг-

мент, който е прикрепен с 

костно мостче,

 III стадий – отделен фраг-

мент, неразместен от мяс-

РЕЗЮМЕ

Дисекиращият остеохондрит е патологичен процес, при който има 
нарушаване на кръвоснабдяването на субхондралната кост, което 
при прогресия предизвиква отделяне на свободен остеохондрален 
фрагмент. Най-висока честота на заболяването се наблюдава при 
млади, активно спортуващи пациенти във възрастта между 12 – 
19-год. възраст. Обект на тази статия са диагностиката и лечени-
ето в различните стадии на заболяването. 

SUMMARY

Arthroscopic treatment of knee osteochondritis dissecans

Osteochondritis dissecans is a pathologic process with impaired blood supply of 
the subchondral bone. The progression and natural evolution of the disease leads to 
osteochondral loose  body formation. Highest incidence is observed in young and 
sports active patients between 12 and 19 years of age. In this article we describe 
the diagnostics and treatment in different stages of the disease.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дисекиращ остеохондрит, хирургично лечение, хондропластика
KEY WORDS: osteochondritis dissecans, surgery treatment, chondroplasty, knee joint

Артроскопия при дисекиращ 
остеохондрит на коляното

Д-р Мирослав Костадинов СъавтоСъавтори: д-р Ф. Койнарски, д-р Хр. Мазнейков, д-р М. Вулджев
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тото на лезията,

  IV стадий – отделен фраг-

мент, отдалечен от място-

то на лезията.

(Фиг.1)

При артроскопската диаг-

ностика и лечение използваме 

класификацията на International 

Cartilage Repair Society (ICRS) при 

OCD:

 I степен – размекване на хру-

щяла без нарушение на него-

вата цялост;

 II степен – частично отделя-

не на част от хрущяла, ста-

билен при изследване;

 II степен – нарушена непре-

къснатост до загуба на хру-

щял, но без дислокация на 

фрагмента;

 IV степен – нарушена непре-

къснатост на хрущяла с оф-

ормен свободен фрагмент, 

който може да е отделен от 

мястото на увредата.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Клиничната картина при OCD 

се различава и до голяма степен 

зависи от стадия на заболяване-

то и големината на остеохон-

дралния дефект. В първи стадий 

може да бъде безсимптомно, до-

като в останалите стадии кли-

ничната картина включва:

 неспецифични симптоми: бол-

ка, оток и ограничени движе-

ния,

 механични симптоми: блоки-

ране на ставата, усещане за 

захващане, щракане при дви-

жение и усещане за движение 

на фрагмента.

ДИАГНОСТИКА

Много важен момент е ди-

агностиката на заболяването, 

която включва анамнеза, лока-

лен статус (оглед, палпация) и 

образни изследвания. От образ-

ните изследвания от значение са 

рентгенографията (фас, профил, 

аксиална проекция), ядрено-маг-

нитният резонанс и артроско-

пията, което едновременно е 

диагностична и терапевтична 

процедура. Благодарение на об-

разните изследвания може да 

преценим състоянието на засег-

натия участък, и следователно 

да подходим към правилното ле-

чение. 

Класификация според рентге-

нографско изследване на Berndt 

and Hardy:

 I (начален) стадий на патоло-

гичния процес – наблюдаваме 

неравно ограничена рент-

генопрозрачна субхондрална 

зона, без разкъсване на суб-

хондралната линия (Фиг. 1);

 II стадий – наблюдаваме 

рентгено-прозрачна зона, ко-

ято отделя зоната на засег-

натия участък от нормална-

та или склеротична основа на 

дефекта (Фиг. 2);

 III стадий на заболяването 

– наблюдава се некротизира-

щият костно-хрущялен фраг-

мент, който се намира в зо-

ната на дефекта (Фиг. 3);

 V стадий – наблюдаваме 

вътреставно свободно тяло, 

след което трябва да опреде-

лим размера и локализацията 

(Фиг. 4).

Класификация според ЯМР, 

Diapola et al.:

 I ст. Минимални изменения 

без ясна граница на фрагмен-

та;

 II ст. Остеохондрален фраг-

мент с ясни граници, без 

течност между фрагмента и 

костта;

 III ст. Остеохондрален фраг-

мент с ясни граници с теч-

ност между фрагмента и 

костта, не е дислоциран;

 IV ст. Остеохондралният 

фрагмент е напълно отделен 

и дислоциран.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на OCD може да 

бъде консервативно и оператив-

но. Консервативното лечение е 

през първите 3 месеца от диаг-

ностика на I стадий при младеж-

кия тип на заболяването, дока-

то при възрастовия тип няма 

добри резултати. Лечението 

включва отбременяване от ак-

тивно спортуване, ортотично 

лечение, медикаменти, ЛФК и 

физиотерапия. При неуспех от 

консервативното се преминава 

към оперативно лечение.

Оперативното лечение се 

различава в зависимост от ста-

дия на заболяването, големина-

та на зоната на дефекта и със-

Стадий. 1 Стадий. 2 Стадий. 3 Стадий. 4

Фиг. 1
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тоянието на остеохондралния 

фрагмент.

 Оперативно лечение при за-

пазване на остеохондралния 

фрагмент:

 При II ст. отделеният фраг-

мент е в зоната на дефекта, 

прави се реваскуларизация.

 При  III – IV ст. – наместване 

и фиксация с остеосинтезни 

средства на фрагмента (Фиг. 

5, 6, 7, 8).

 Оперативно лечение при не-

запазване на остеохондрал-

ния дефект, когато е авита-

лен и няма добър потенциал 

за срастване:

 Отстраняване на фрагмен-

та, артроскопски дебридман, 

шейвинг и лаваж (Фиг. 9, Фиг. 

10).

 Микрофрактуриране (Фиг. 11).

 Остеохондрална автотранс-

плантация (OATS).

 Имплантация на биологични и 

синтетични материали – ре-

зорбируеми матрици и мем-

брани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ненавременната диагности-

ка и лечение на дисекиращия ос-

теохондрит влошава прогноза-

та. При нелекуваните пациенти 

заболяването води до дегенера-

тивни артрозни изменения на 

засегнатата става в ранна въз-

раст. Поради това OCD трябва 

да присъства в диференциално-

диагностичния план при млади 

активно спортуващи, както и 

възрастни пациенти с остра и 

хронична болка в коляното. 

Добре снетата анамнеза, 

локалният статус и образните 

изследвания са от решаващо зна-

чение за ранната диагностика 

на заболяването и съответно 

вземане на решение за правилно 

лечение на заболяването.

Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4 Фиг. 5

Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8 Фиг. 8

Фиг. 9 Фиг. 10 Фиг. 11
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Съставките на Traumeel® са подбрани така, че да по-

криват различните аспекти на възпалителния процес и да 

осъществяват мултитаргетно действие върху възпалител-

ните огнища.

Traumeel® е многокомпонентен лекарствен продукт, чи-

ето действие е насочено към модулиране както на провъз-

палителните, така и на противовъзпалителните пътища, 

а не към потискане на циклооксигеназата за възстановяване 

и поддържане на хомеостазата. Освен че осигуряват про-

тивовъзпалително действие, компонентите на Traumeel® 

коригират ефектите от възпалението върху телесните 

тъкани. По този начин Traumeel® не само намалява възпа-

лението, но облекчава болката и хематомите и ускорява 

заздравяването след нараняване. Това мултитаргетно 

действие предотвратява порочния кръг от постоянното 

подсилено увреждане на тъканите от активирани възпали-

телни клетки, като модулира тези клетки към възстановя-

ване на тъканите.

Ефектът на Traumeel® не се медиира от нито едно 

действие на отделните му съставки. По-скоро компонен-

тите на Traumeel® действат синергично, за да ускорят 

оздравителния процес. 

Traumeel® не упражнява своите терапевтични ефекти 

чрез механизми на инхибиране като конвенционалните 

противовъзпалителни лекарства. Вместо това взаимо-

действа с фината и сложна регулация на острото локално 

възпаление. 

ПРОУЧВАНЕ 

3241 пациенти, от които 49,1% мъже и 50,5% жени със 

средна възраст 47,5 години. Най-честите оплаквания, които 

са докладвали пациентите, са форми на дегенеративно 

ставно заболяване (основно на коляното и тазобедрената 

става), следвани в низходящ ред по честота от миогелоза и 

навяхвания, тендовагинит, епикондилит, хумероскапуларен 

периартрит.

Продължителността на симптомите е <1 седмица за 

33,9% от пациентите, между 1 седмица и 1 месец за 31,0% 

и над 1 месец за 33,7%. Честота на приложение: ежедневно 

15,2%, 3 пъти седмично 27,7%, два пъти седмично 40,1%, 

веднъж седмично 13,6%. Продължителност на лечението: 

<1 седмица 15,9%, 1 седмица до 1 месец 62,7%, 1 – 3 месеца 

15,2%, 3 – 6 месеца 3,2%, >6 месеца 2,1%. 

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите са оценени като „добри“ или „много добри“ 

при 95,0% от пациентите с навяхвания, 86,9% тендовагинит, 

80,1% миогелоза, 78,6% епикондилит, 74,8% хумероскапуларен 

периартрит и 59,5% дегенеративно ставно заболяване. 

Оценките изглеждат по-високи, когато Traumeel® е прилаган без 

съпътстващи терапии: 85,2% „добър“ или „много добър“ за мо-

нотерапия, 79,6% допълнителна немедицинска терапия, 82,8% 

допълнителна медицинска терапия и 71,7% допълнителни 

медицински и немедицински терапии. Частта от „добри“ или 

„много добри“ резултати е по-голяма при по-кратки интервали 

на приложение между инжекциите, отколкото при прилагане с 

по-дълги периоди от време между инжекциите; напр. ежеднев-

ното приложение е довело до „добри“ и „много добри“ комен-

тари в 90,1%, седмичното приложение само в  68,2%. (Фигура 1) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Traumeel® инжекционен разтвор е ефективен при тера-

пия на посттравматични състояния (наранявания), както 

и при възпалителни и дегенеративни процеси, засягащи 

опорно-двигателния апарат.

Traumeel® е показан за лечение от първи избор при пациен-

ти с травматични увреждания от всякакъв вид като навяхва-

ния, изкълчвания, контузии, хемартрози и изливи в ставата; ре-

гулиране на възпалителни процеси в различни органи и тъкани, 

включително по-специално остри и хронични/дегенеративни 

заболявания на мускулно-скелетната система.

TRAUMEEL® S – НОВ МУЛТИТАРГЕТЕН ПОДХОД В 

ЛЕЧЕНИЕТО НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Фиг. 1
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CПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Въведение: Латералният епиконди-

лит, известен и като „тенис лакът“, за-

сяга 1% до 3% от общата популация (1,2). 

Неоперативното лечение се състои от 

модификация в активността и НСПВС, 

ортезни средства, физиотерапия и кор-

тикостероидни инжекции (3). След неус-

пешно 6-месечно консервативно лечение 

се прилага оперативно – отворени спо-

соби, перкутанни методи и артроско-

пия.(4,5)

Настоящата статия описва артро-

скопско лечение на латерален епиконди-

лит при четирима пациенти с отлични 

резултати по отношение на функцио-

налност, профил на болка и възвръщане 

към активен спорт.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За период от 2 години (2020 – 2021) 

в УСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бой-

чев“ бяха успешно оперирани 4-ма паци-

енти с хроничен латерален епикондилит. 

Давността на оплакванията беше над 6 

месеца при всички пациенти (средно 7 

месеца). Средната възраст беше 29 годи-

ни. 100% от пациентите бяха от мъжки 

пол. За установяване на диагнозата ла-

терален епикондилит използвахме кли-

нични методи – провокационни тестове 

на Mill и Cozen. Те бяха положителни при 

всички пациенти. Измерихме и предопе-

ративни и следоперативни стойности 

на Mayo Elbow Performance Score (MEPS) 

и Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

(DASH) Българска версия (6). Всички па-

циенти бяха с анамнеза за неуспешно 

консервативно лечение, включително и 

с приложение на кортикостериодна ин-

жекционна терапия неколкократно (7,8). 

Приложихме артроскопско лечение при 

тези пациенти. Средният проследите-

лен период беше 3 месеца.

АРТРОСКОПСКА ТЕХНИКА

Пациентът се поставя в позиция 

латерален декубитус или пронация 

(фиг. 1). Ползваме два артроскопски дос-

тъпа – проксималният предномедиа-

лен се ползва за визус, а проксималният 

преднолатерален – за оперативната 

дейност. От инспекцията се установя-

ва патологично промената инсерция на 

РЕЗЮМЕ

Латералният епикондилит, известен и като „тенис лакът“, е орто-
педично състояние, което засяга 1% до 3% от общата популация и е 
равномерно разпределен по полове. Доказано е свързан с повторяема 
микротравма и дегенеративни промени на сухожилието на късия 
лъчев разгъвач на китката. Голяма част от пациентите се излеку-
ват в рамките на 1 година консервативно, но при определени групи 
състоянието хронифицира и е необходимо оперативно лечение. Кон-
венционалният метод е чрез отворена хирургия. Тя е свързана със 
забавен възстановителен период. При спортисти високите функ-
ционални изисквания определят нуждата от скорошно възвръщане 
към активна спортна дейност. Артроскопската хирургия, наред с 
другите си предимства, дава тази възможност. Представяме нов 
за България метод за лечение на латерален епикондилит с отлични 
резултати и бърз период на възвръщане към спорт. 

SUMMARY

Arthroscopic treatment of lateral epicondylitis

Lateral epicondylitis is also known as tennis elbow and is an orthopedic condition 
that affects 1% to 3% of the general population with an equal distribution between 
males and females. Repetitive microtrauma and degenerative changes in the 
extensor carpi radialis muscle are the most common findings described in the 
literature. Most of the patients are successfully treated conservatively. However, 
some patients develop chronic epicondylitis and require surgery. Open surgical 
methods are conventional. Arthroscopic treatment is advantageous in terms of 
a faster healing period, as well as the other known benefits from arthroscopy. In 
sportsmen, there is a need for a faster return to sport. This may be achieved using 
the mentioned treatment. We present a novel for Bulgaria operative method for 
treating lateral epicondylitis - elbow arthroscopy. It presents excellent results and a 
fast return-to-sport rate.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тенис лакът, артроскопия, артроскопско лечение
KEY WORDS: tennis elbow, arthroscopy, arthroscopic treatment

Артроскопско лечение на 
латерален епикондилит 

Д-р Цветан Ценков СъавтоСъавтор: д-р Николай Димитров

Фиг. 1
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m. extensor carpi radialis brevis (m. ECRB). 

Класифицираме промените в ставата 

по Baker и съавт. Също така оглеждаме 

за задебелен ануларен лигамент или сино-

виален ръб, описан от Mullett и съавт. 

(фиг. 2).

Използваме техниката на Latermann 

и съавт. Тя включва парциална резек-

ция на капсулата, резекция на m. ECRB 

проксимално и задно до m. extensor carpi 

radialis longus (m. ECRL) и резекция предно 

до латералния колатерален лигамент 

(ЛКЛ) и декортикация на костния произ-

ход на m. ECRB (фиг. 3). Теоретизираме, 

че последната ще промотира кървене-

то и зарастване в областта, въпреки 

че не са съобщени проучвания, които 

да твърдят, че тази стъпка е задължи-

телна за по-добрия изход от операция-

та. Завършваме с оценка на латералния 

улнарен колатерален лигамент (LUCL) 

– първичен стабилизатор за заднолате-

рална ротаторна нестабил-

ност на лакътната става 

(фиг. 4). Той следва да е ин-

тактен след операцията.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите отчетох-

ме при среден проследи-

телен период от 3 месеца. 

Получихме следоперативна 

конверзия на провокацион-

ните тестове – негативни 

тестове на Mill и Cozen. Ус-

ложнения не бяха отчетени 

в изследваната група. Стой-

ностите на MEPS и DASH BG 

са описани в Таблица 1.

ДИСКУСИЯ

Безопасността и надежд-

ността на лакътната ар-

троскопия е потвърдена от 

Kuklo и съавт. (1999 г.). Чрез 

техниката има възможност 

да се инспектира ставата 

и да се лекува друга налична 

вътреставна патология: 

артрит на радиокапи-

теларната става, синовит, 

задебелен ануларен лига-

мент или наличие на плика. 

(10,11) При артроскопско 

лечение се докладва наличие 

на вътреставна патология 

при до 44% от оперираните 

пациенти (12). Описано предимство е 

по-бързото възвръщане към работа при 

тези групи пациенти (13). Solheim и съ-

авт. съобщават за по-добри функционал-

ни резултати (QuickDASH) (14). По-дълго 

оперативно време при този метод би 

могло да се счете като недостатък (15). 

Друг описан недостатък е по-високата 

„крива на обучение“ въпреки по-ниски 

нива на усложнения, сравнен с отворени 

и перкутанни способи за лечение (16).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Лакътната артроскопия за лечение 

на латерален епикондилит е доказано 

ефективна и съпоставима с отворена-

та хирургия. Тя носи предимствата на 

артроскопска техника и по-бърз възста-

новителен период, което е от повише-

но значение при спортисти.

Предоперативно Следоперативно

MEPS 75, 70, 80, 70 95, 90, 100, 95

DASH BG 44.2, 47.5, 44.2, 45 5.8, 4.2, 4.2, 5

Таблица 1. Функционални резултати. (n = 4)

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
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CПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ВЪВЕДЕНИЕ

Експлозивното развитие на футбол-

ната игра като най-популярен спорт в 

света през последните десетилетия се 

дължи на комплекс от фактори – дос-

тъпност, емоционалност, всестран-

но личностно развитие, съвременни 

технологии, комерсиализация, социална 

популярност на практикуващите го и 

т.н.

Динамиката на това развитие не-

съмнено винаги е била свързвана от спе-

циалистите с осигуряване на безопас-

ност за здравето на футболистите по 

време на тренировки и състезания.

Изследването за възникване на трав-

ми по време на тренировъчна или състе-

зателна игрова дейност ясно е посочило 

кои са причините. Между тях неотмен-

но присъстват характеристиките на 

спортната екипировка и състоянието 

на футболните терени. Известно е 

също, че усилията за подобряването на 

тези причинни фактори са непрекъсна-

ти и дават реални резултати.

Мокрите и кални глинести терени 

от миналото в много страни по света 

са вече забравени. Създаването на  мо-

дерни съоръжения на пясъчна коренова 

зона, подсилена от изкуствени влакна, 

върху дренажни системи на трошена 

фракция е постижение, което в послед-

ните две десетилетия също активно 

се променя. Изграждането и поддържа-

нето на повърхности за игра с естест-

вено тревно покритие остава в исто-

рията, за да бъде заменено от терени 

с изкуствени покрития от най-различен 

вид.

Постоянно се подобряват футбол-

ните обувки и останали части на еки-

пировката. Процесът никога не е имал 

случаен характер, а винаги е бил функция 

на задълбочен научен подход, основан на 

прилагане на водещи технологични ме-

тоди за изследване и анализ.

Аргумент за посоченото се явяват 

и многото специализирани публикации 

по проблема. Примерно търсенето в ан-

глоезичните  Google Scholar, Sport Discus, 

PubMed с ключови думи: Football; Surface; 

Performance; Standards; Test; Control; 

Monitoring в периода 2016 – 2020 г. от-

крива над 630 статии.

Посоченият проблем е с изключи-

телна значимост в световен мащаб, 

но е налице също и липса на адекват-

на целева политика на управление и 

стандарти както за екипировката, 

така и за футболните терени в Бъл-

гария. Всичко това води и е пред-

поставка за  сериозни травми при 

футболистите. В тази насока с на-

стоящия научен труд се прави опит 

да насочим вниманието на специали-

стите към някои от най-съвременни-

те и широко прилагани по света ме-

тодики за контрол на състоянието 

на футболните терени.

Същите несъмнено имат място в 

процеса на тяхното изграждане и под-

държане, а от друга страна, са обекти-

вен фактор за предотвратяване и на-

маляване на футболния травматизъм и 

цялостно подобряване на условията за 

успешна игрова дейност.

Съвременни методики за 
контрол на футболни терени

Проф. Вихрен Бачев, дн

СъавтоСъавтори:  арх. Пламен Матеев; доц. Арахангел Гигов, доктор, 

гл. ас. Боян Златев, доктор

РЕЗЮМЕ

Динамиката на футболната игра несъмнено винаги е била свързва-
на от специалистите с осигуряване на безопасност за здравето на 
играчите по време на тренировки и състезания. Целта на изслед-
ването  е да се представят съвременни методики за контрол на 
състоянието на футболни терени. Тяхното внедряване в България, в 
съответствие с политиката на ФИФА и УЕФА, ще създаде по-добри 
условия за игрова дейност и ще намали футболния травматизъм. 
Рисковете от нараняване по време на игрова дейност във футбола 
могат да бъдат свързани с определени условия на теренните по-
върхности и характеристиките на  футболните обувки. Нараства-
нето на физическото натоварване играе водеща роля в широкото 
разпространение на травми. Използването на съвременни уреди за 
проследяване на тревната настилка може да намали рисковете от 
спортни травми.

SUMMARY

Modern methods for control of football fields

The dynamics of the football game have undoubtedly always been associated by 
specialists with ensuring safety for players' health during training and competitions. 
The research aims to present modern methods for controlling the condition of 
football fields. The policy of FIFA and UEFA, their implementation in Bulgaria will 
create better conditions for gaming and reduce football injuries. The risks of 
injury while playing football may be related to certain terrain conditions and the 
characteristics of the football boots. Increasing physical activity plays a leading role 
in widespread injuries. The use of modern grass tracking devices can reduce the 
risk of trauma injuries.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Футбол, контрол, футболни терени
KEY WORDS: Football, control, football fields



Медицина и Спорт    11

ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Целта на изследването е да се пред-

ставят съвременни методики за кон-

трол на състоянието на футболни те-

рени. Тяхното внедряване в България, в 

съответствие с политиката на ФИФА 

и УЕФА, ще създаде по-добри условия за 

игрова дейност и ще намали футболния 

травматизъм.

Обект на изследване е процесът на 

контрол върху материално-техниче-

ските условия, осигуряващи безопасна 

и ефективна тренировъчна и състеза-

телна дейност във футбола.

Методи на изследване – приори-

тетно бяха приложени информационно 

проучване; анализ на документи; теоре-

тичен анализ и синтез.

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Първият резултат от информа-

ционното проучване,  който предста-

вяме, е за изследвания с шест различни 

вида футболни обувки (фиг. 1).

Производителите на спортни 

обувки са двигател на изследвания в об-

ластта на биомеханичните проучвания 

и целта да се възпроизведе специфич-

ните движения на футболиста – коли-

чествено.

Най-основната форма на устрой-

ствата, разработени в рамките на 

тази категория, са подобни на принцип 

на апарата с диск и шипове, но измер-

ват сцеплението на въртене на повърх-

ността при различни обувки и дизайн.  

Следователно тези устройства по-

тясно репликират граничните условия 

на спортистите.

Установява се, че въртящото (но 

не транслационно) сцепление варира 

значително в различните типове обув-

ки, подметките и видовете треви. 

Най-високите стойности на въртящо 

сцепление се наблюдават при обувки с 

мека земна подметка (винтови метал-

ни шпилки), тествани върху трева от 

топ сезон. Тези обективни данни позво-

ляват по-информиран избор на обувки за 

футбол, игран в топъл (горещ) климат 

на елитни футболни повърхности, бази-

рани на пясък. Необходими са по-ната-

тъшни изследвания, за да се потвърди 

дали тези изводи се разпространяват в 

други марки футболни обувки.

Втората група резултати са свър-

зани с изследванията, насочени към ха-

рактеристика на футболните терени. 

Те следват няколко алгоритмични стъп-

ки, които позволяват да се подготви 

повърхността на терена със сходни ха-

рактеристики за тренировки или офи-

циални срещи, а именно:

 Дали повърхността е прекалено 

твърда, или е твърде мека?

 Има ли достатъчно сцепление меж-

ду подметките на обувките и по-

върхността?

 Оптимално ли е взаимодействието 

между топка и повърхност?

За да се оптимизира ефективност-

та на взаимодействието между играч 

и повърхност и намаляване на риска от 

контузии посредством специализирани 

методики,  се провеждат различни из-

мервания. Предполага се, че съществува 

оптимална зона на сцепление и твърдост 

на повърхността.

Методиките най-често  включват 

преносими устройства за тестване, ко-

ито позволяват проследяване на повърх-

ностните свойства с течение на време-

то и сравняване на различни повърхности. 

Повърхностното тестване на терени с 

механични устройства осигурява незабав-

но оценка на свойствата на спортните 

терени. Те могат да бъдат разделени на 

две основни категории:

1-ва група: методики, осигуряващи 

поглед върху общото състояние на по-

върхността – събират се данни с инфор-

мационен характер и не са конкретно 

приложими към взаимодействието: спор-

тист – повърхност. Прилагат се устрой-

ства, които обикновено се използват за 

сравняване на повърхности или данни на 

целия терен, или през времеви интервал.   

2-ра група: методики, възпроизвеж-

дащи или даващи представа за взаимо-

действието между спортист и повърх-

ност – конкретни гранични условия, 

ротационни ъгли, позиции на долния край-

ник, величина и скорост на приложения 

на напрежението. Използват се устрой-

ства, които имат за цел да повторят 

точните условия на натоварването, и 

така да се изследва рискът на нараняване 

от повърхности.

Пример за методики от 1-ва група са 

включващите устройства с вертикално 

спускане (фиг. 2).

Тези устройства определят количест-

вено поведението на повърхността с па-

даща сонда.  Clegg Impact Soil Tester (CIST) е 

най-често използваното устройство, из-

мерващо твърдостта при  въздействие 

с повърхността на тревата. Разработе-

но, за да направи оценка на твърдостта 

на тротоарни настилки, по-късно прието 

Фиг. 1 Видове футболни обувки

Фиг. 2

Clegg Impact Soil 

Tester (CIST)
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за количествено определяне на спортни 

настилки. CIST е популярен инструмент 

за тестване поради своята надежд-

ност, относителната достъпност и 

преносимост. Измерените данни лесно 

се тълкуват. Устройството се използ-

ва заедно със Studded disk Apparatus, за 

да се определи механично поведение на 

терена.

Терени, надвишаващи максимална-

та стойност на твърдост (120 G), би-

ват затваряни в страни като САЩ и 

Австралия. Тази стратегия е в интерес 

на играчите за предотвратяване на 

нараняванията, които могат да възник-

нат в резултат на игра на по-твърди 

повърхности. Границите на стойно-

стите са определени на база наранява-

не или отклонения в човешкото тяло и 

не трябва да се използват, за да се пре-

цени дали повърхностите са безопасни 

за игра. 

Рискът от нараняване на главата 

може да бъде по-голям при естествени 

тревни терени, които не са интен-

зивно поддържани (твърди глинести 

терени), докато синтетична трева 

предлага по-последователно ниво на 

безопасност.  

Тази област се нуждае от допълни-

телно внимание, с по-точно количест-

вено определяне на риска от травми 

на главата върху естествени тревни 

терени.

Втори пример за методики от 1-ва 

група са включващите пенетрометрич-

ни  устройства (фиг. 3).

Пенетрометри обикновено се из-

ползват в селското стопанство и стро-

ителни изследвания, за да се предостави 

обективна мярка за силата на почвата. 

С тяхна помощ може да се оцени по-

върхностното състояние на естестве-

ни тревни спортни настилки и резулта-

тите да се използват за количествено 

определяне на твърдостно проникване 

в повърхността. При тестовете на 

естествени тревни терени се използ-

ват конусен пенетрометър и френски 

динамичен падащ тип пенетрометър. 

Конусни пенетрометри са били използва-

ни в проучванията за оценка на прониква-

не на твърдост на ръгби игрища в Нова 

Зеландия (на дълбочина до 50 мм) и при 

футболни игрища на дълбочина 20 мм. 

    Подобно на CIST, пенетрометър ус-

тройствата са лесни за употреба, срав-

нително достъпни, преносими, предос-

тавят данни, които лесно се тълкуват. 

Недостатък на устройство, както и при 

CIST, е функцията на устройства (сонда, 

проникваща в почва), които не реплики-

рат на взаимодействията на играчи, или 

как топката отразява повърхността, 

които са контролирани чрез натиск и 

хоризонталните сили на срязване. Въпре-

ки това се счита, че използването на 

пусков тип пенетрометри може да бъде 

модифицирано, за да се прецени проник-

ването на бутонките в повърхността 

на терена.

Следващ пример за методики от 1-ва 

група са включващите устройства, оп-

ределящи  устойчивостта на  хоризон-

тално срязване (фиг. 4).

Stydded disk apparatus е най-популяр-

ният за  полево тестване устройство 

за оценка на хоризонталната устойчи-

вост на срязване на повърхности. Тер-

минът „устойчивост на срязване“ е по-

често заменян като „сцепление“, когато 

се разглежда като измерим параметър 

за устройството. Това устройство е 

утвърдено от FIFA за тестване на син-

тетична трева. Дискът се състои от 

шипове върху кръгла плоча с 40 кг маса на 

централния вал.  Дискът съдържа шест 

шпилки (15 мм дължина).  По време на 

работа устройството се пуска от стан-

дартна височина 60 мм, за да се даде въз-

можност на шпилките да проникват из-

цяло в повърхността. Въртящ момент 

се използва за завъртане на вала и диска 

през тревата, с максимален въртящ мо-

мент се използва като мярка за устойчи-

востта на срязване на трева.

Методика от 2-ра група. Възпро-

извеждащи или даващи представа за 

взаимодействието между спортист и 

повърхност чрез симулиране на въздейст-

вия:  играч – повърхност. Този тип метод 

има за цел да определи потенциалното 

количество на поглъщане на удар, което 

състезателите получават, когато си 

Фиг. 3 Пенетрометрични  устройства

Фиг. 4 Stydded disk apparatus

Фиг. 5

Изкуствен 

Спортист 

Берлин  
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взаимодействат със спортни настил-

ки. „Изкуствени“ спортни устройства 

обикновено се използват на синте-

тични и полимерни спортни тревни 

повърхности. Чрез бягане се оценяват 

повърхности: специфични вертикални 

сили на въздействието на спортиста 

в тяхната продължителност по време 

на движение. 

Изкуствен Спортист Берлин (фиг.5) 

се използва от FIFA за синтетични 

спортни игрища. Устройството е с 

тежест 20 килограма, която се отделя 

от височина 55 мм върху пружина (ско-

ваност 2000 кНм-1). Тест-сензорът е 

позициониран върху метален крак (диа-

метър 70 мм), като пружина осигурява 

подходящо време за контакт на тест-

крака върху повърхността.  Разсейване-

то на енергията на спортната повърх-

ност се представя като отношение 

на намаляване на силата в сравнение с 

бетонна повърхност. 

Методика от 2-ра група възпро-

извеждащи или даващи представа за 

взаимодействието между спортист и 

повърхност чрез тракшън измерване на  

повърхности (фиг. 6).

Има голям брой устройства за из-

питване, които са разработени, за да се 

направи оценка на задвижващата сила и 

движенията.  Броят на тягови устрой-

ства в рамките на тази категория е 

нараснал бързо през последните години 

в отговор на съответствието между 

сериозни наранявания, като предната 

кръстна връзка и прекомерната хори-

зонтална сила на повърхността.

    Устройство PennFOOT  се тран-

спортира на колела и се използва за 

оценка на повърхностите на място. 

Устройството позволява измерване 

на въртеливо сцепление, разнообразие 

от обувки и промяната в прилагането 

на сила.  Недостатъкът на PennFOOT е, 

че движенията, прилагани от обувките, 

не са базирани на движения, изпълнявани 

от спортисти, оставяйки несигурност 

по отношение на поведението на по-

върхността при специфични спортни 

движения.

Увеличаването на сложността в дру-

ги разработени устройства се състои в 

репликиране на специфични движения 

или осигуряване на по-автентични ус-

ловия на натоварване посредством те-

стови бионични крака или съвместно с 

движения на спортисти.

Всички устройства имат за цел да 

се определи количествено нивото на 

сцепление на спортисти и повърхности, 

независимо дали това е от гледна точка 

на отместване на тест-крак в повърх-

ността, сили, приложени към тест на 

стъпалото или въртящ момент на ста-

ви. Те предлагат възможност за по-на-

татъшно разбиране на естествената 

трева по отношение взаимодействи-

ето атлет – повърхност. Бионичните 

крака и глезените на някои от устрой-

ствата позволяват репликация на реди-

ца човешки движения, които могат да 

бъдат тествани. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Систематизирането на съдържани-

ето на достъпните ни и проучени от 

нас информационни източници дава 

основание да се достигне до следните 

по-важни заключения: рисковете от на-

раняване по време на игрова дейност 

във футбола могат да бъдат свързани 

с определени условия на теренните 

повърхности и характеристиките на  

футболните обувки. Нарастването на 

физическото натоварване играе воде-

ща роля в широкото разпространение 

на травми. Изясняването на проблеми-

те изисква да се характеризират вариа-

циите в тревните видове, хибридните 

методи, състава на почвата, плът-

ността на кореновата зона и съдържа-

нето на почвената влага в тревните 

терени и тяхното влияние върху полу-

ченото сцепление с повърхността. По 

този начин може да се намалят рискове-

те от травми. Изследванията на взаи-

модействията спортист – повърхност 

изискват нови технологии. Необходимо 

е и активно сътрудничество между 

мениджъри на спортни терени, учени в 

областта на теорията и приложните 

аспекти на спорта, лекари, кинезитера-

певти и други специалисти по спортна 

медицина.

Основните ни препоръки са насочени 

към футболните клубове в България, ко-

ито да прилагат системно съвременни 

методики в дейностите по създаване и 

поддържане състоянието на футболни-

те терени. Българският футболен съюз 

да популяризира, насърчава и изисква от 

футболните клубове да осъществяват 

съвременен контрол  на спортната еки-

пировка и съоръжения за профилактика 

на травматизма и подобряване  на игро-

вата дейност. Не на последно място, 

спортните специалисти да реализират 

изследвания и приложно внедряване на 

резултати, свързани с характеристики 

и стандарти за спортни съоръжения, за 

да се намали травматизмът.
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CПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Общоприетото схващане гласи, 
че спортното сърце е бенигнено 
увеличение на сърдечната маса, съ-
проводено със специфични циркула-
торни адаптационни механизми и 
морфологично ремоделиране на сър-
цето, като резултат на физиологич-
на адаптация към системните тре-
нировки (1). През 1899 г. Неншен за 
пръв път използва израза „спортно 
сърце“. По това време той проучва 
измененията на сърдечния мускул 
при ски бегачите. Това, което от-
крива, е, че при тях сърдечните раз-
мери са увеличени, което е предпос-
тавка за висока работоспособност. 
През последните десетилетия оба-
че в резултат на бързото развитие 
на диагностичните методики за из-
следване на активните спортисти 
понятието „спортно сърце“ придо-
би нови измерения (2).

В контекста на нарастващия 
брой случаи на внезапна сърдечна 
смърт (ВСС) при млади спортисти 
се натрупват данни, че ремодели-
рането на сърцето вследствие на 
физическото натоварване може да 
маскира потенциално опасни под-
лежащи сърдечносъдови заболява-
ния (3).

Поставя се на обсъждане и въ-
просът дали интензивните спорт-
ни занимания не повишават, макар 
и в малък процент от случаите, сър-
дечносъдовия риск (3, 4, 10).

Няколко обсервационни проучва-
ния посочват, че след големи физиче-
ски натоварвания се регистрират 
леки до умерени покачвания на някои 
биомаркери за миокардна увреда – 
сърдечните тропонини и натриуре-
тичният пептид (1, 10).

Установени са съществени раз-
лики в изявата на спортното сърце 
при спортове, свързани с трени-
ровки за издръжливост (динамични, 
аеробни или изотонични), например 
бягане на дълги разстояния, плуване 
и такива, свързани с тренировки за 
сила (статични, анаеробни, изоме-
трични), като например вдигане на 
тежести и борба.

Тренировките за издръжливост 
водят до съществено увеличение на 
максималната кислородна консума-
ция, сърдечния дебит, ударния обем, 
систоличното артериално налягане, 
както и намаляване на периферното 
съдово съпротивление.

Непосредственият ефект на 
силовите тренировки се изразява 

в леко повишение на кислородната 
консумация и сърдечния дебит и съ-
ществено повишаване на артериал-
ното налягане, сърдечната честота 
и периферното съдово съпротивле-
ние 

Дългосрочното влияние на аероб-
ните тренировки се изразява в по-
вишена максимална кислородна кон-
сумация поради повишен сърдечен 
дебит и повишена артерио-венозна 
разлика в кислородната сатурация.

Силовите тренировки водят до 
малко нарастване на кислородната 
консумация.

По този начин динамичните 
тренировки водят до предимно 
обемно натоварване на лявата ка-
мера, докато статичните трени-
ровки увеличават предимно тензи-
онното натоварване (1).

На фиг. 1 е представено влияние-
то на вида спорт върху размерите 
на лявата камера и дебелината на 
стените ѝ.

 Спортистите имат малко, но 
все пак статистически значимо уве-
личение на размерите на сърдечни-
те кухини и дебелината на стените 
от порядъка на 10 – 20%. При около 
50% от спортистите се наблюда-

Хипертрофична 
кардиомиопатия, физически 
натоварвания и спорт

Проф. д-р Иван Груев, дм 

РЕЗЮМЕ

Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) е високорисково наслед-
ствено заболяване, което в миналото се считаше за абсолютно 
противопоказание за физически натоварвания и спорт. Съвремен-
ните методични указания, базирани на прецизна стратификация на 
риска, допускат някои пациентти с ХКМП да практикуват определени 
нива на физически натоварвания. Целта на настоящия обзор е да 
резюмира тези препоръки, както и диференциално-диагностичните 
алгоритми за разграничаване на ХКМП от спортно сърце.

SUMMARY

Hypertrophic cardiomyopathy and physical activity and sport.

Hypertrophic cardiomyopathy/ HCMP/ is a high-risk hereditary disease, known 
to be contraindicated for physical activity and sport. Modern guidelines tend to 
be more liberal in this field, after strict risk stratification of the patients. The current 
review aims to give highlights of these recommendations and also to provide 
algorithm for differential diagnosis between HCMP and athletes heart.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Хипертрофична кардиомиопатия, физическа активност, спорт.
KEY WORDS: Hypertrophic cardiomyopathy, physical activity, sport.



Медицина и Спорт    15



16  Медицина и Спорт 

ват прояви на сърдечно ремодели-
ране, изразяващи се в увеличаване на 
размерите и обемите на лявата и 
дясната камера и лявото предсър-
дие, при запазена систолна и диас-
толна функция (1, 5, 6, 7, 8).

На фиг. 2 е представено влия-
нието на различни фактори върху 
теледиастолния размер на лявата 
камера при спортисти. Вижда се, 
че най-голяма е ролята на телесни-
те размери, затова е редно всички 
ехографски измерени параметри да 
се индексират според телесната по-
върхност на конкретния спортист.

Левопредсърдното ремоделира-
не е допълнителна проява на физио-
логичната адаптация към натовар-
ване. Това се отдава на обемното 
обременяване и е свързано с увели-
чаване и на ЛК. Повишен трансвер-
зален размер на лявото предсърдие 
(ЛП) над 40 mm е установен при 20% 
от спортистите, а над 45 mm – при 
5%.

Тези изменения са обикновено бе-
нигнени и обратими и като правило 

се наблюдават при тренировки за 
издръжливост. Много рядко увеличе-
нието на ЛП при спортисти се асо-
циира с предсърдно мъждене < от 1% 
от случаите (9).

Трябва да отбележим, че проме-
ните в обемите на сърдечните ку-
хини търпят значително обратно 
развитие при по-продължително 
спиране на активните тренировки 
(фиг. 3).

Отклоненията в ЕКГ при спорти-
стите варират значително според 
критериите, използвани в различ-
ните проучвания. Те също се влияят 
от вида спорт.

На фиг. 4 са показани процен-
тите на значими и незначими от-
клонения в ЕКГ при различни видове 
спорт.

 Най-често описваните промени 
са по типа на ранна реполаризация, 
повишена амплитуда на QRS компле-
кса, непълен ДББ. 

Поради повишения вагусов тонус 
при спортистите възникват бе-
нигнени ритъмно-проводни наруше-

ния като синусова брадиаритмия, 
нодален ритъм, АV блок І степен и ІІ 
степен тип Венкебах (1, 3, 4, 13).

С широкото навлизане на холтер 
мониторирането при спортисти се 
установяват камерни и надкамер-
ни екстрасистоли, включително и 
куплети и епизоди от непродължи-
телна камерна тахикардия. 

Най-често тези аритмии не во-
дят до сериозни нежелани събития и 
изчезват след спиране на интензив-
ните тренировки, както и по време 
на тестове с натоварване (1).

На фиг. 5 е показано драстич-
ното намаляване на камерните ек-
страсистоли при спиране на актив-
ните тренировки, както и пример 
за кратка, безсимптомна камерна 
тахикардия при 24-годишен баскет-
болист.

Внезапната сърдечна смърт при 
млади спортисти е едно от най-шо-
киращите медицински събития с ог-
ромен обществен отзвук.

Смъртта обикновено настъпва 
на терена, при голямо физическо 
натоварване и без предшестващи 
симптоми. 12-годишно проучване 
от Минесота е докладвало честота 
на ВСС 1:200 000 годишно при млади 
спортисти от 27 вида спорт (11).

Доказано е, че екстремните фи-
зически натоварвания повишават 
2,8 пъти риска от ВСС при юноши и 
младежи. Физическото натоварва-
не действа като тригер за летални 
камерни тахиаритмии най-често на 
фона на неразпознато в миналото 
сърдечно заболяване (1, 3).

На фиг. 6 са посочени основните 
причини за ВСС при млади спорти-
сти в САЩ според проучването на 
Maron и сътрудници.

От тази диаграма се вижда, че 
най-голям е делът на смъртните 
случаи, причинени от хипертро-
фична кардиомиопатия (ХКМП) – 
26%, следвана от травматичното 
комоцио кордис – 20%, и коронар-
ните аномалии – 14%. Значително 
по-малък е относителният дял на 
аритмогенната деснокамерна кар-
диомиопатия – 3%, миокардитите 
– 5%, клапните пороци, синдромите 
на удължен QT интeрвал, ИБС, дила-
тативна кардиомиопатия, както и 
други некардиологични причини за 
смърт като топлинен удар, астма, 
травма, злоупотреба с медикамен-
ти, руптура на мозъчна аневризма 
и др.

По-различни са данните, пред-
ставени от италиански учени. Там 
аритмогенната деснокамерна карди-
омиопатия е посочена като водеща 
причина за ВСС по спортните тере-

CПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Фиг. 1 Влияние на вида спорт върху размерите на лявата камера и дебелината на 

стените ѝ, измерени ехографски

Фиг. 2 Влияние на различни параметри върху теледиастолния размер на лявата камера 

при спортисти
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ни. Тази контрастна разлика с амери-
канските данни може да се обясни с 
генетични различия, но по-вероятна-
та причина е дългосрочната нацио-
нална скрининг програма на италиан-
ските спортисти, при която ХКМП 
се разпознава значително по-често 
и лесно (и такива спортисти биват 
дисквалифицирани), в сравнение с 
АДКМП (13).

На фиг. 7 е представена схема 
за диференциална диагноза между 
спортно сърце и кардиомиопатии-
те.

Трябва да отбележим, че същест-
вува припокриване на ЕКГ и Ехо КГ 
промените при болестни състояния 
и нормалното спортно ремоделира-

не на сърцето, които оформят т. 
нар. „сива зона“.

Особено важна е диференциал-
ната диагноза между хипертрофич-
ната кардиомиопатия и спортно-
то сърце. Тук сивата зона обхваща 
случаите с дебелина на миокарда 13 
– 15 mm. При стойности над 15 ди-
агнозата ХКМП е по-вероятна. Ва-
жно е да отбележим, че при ХКМП 
обикновено теледиастолният раз-
мер на лявата камера е малък – до 
45 mm, докато при спортно сърце 
често е над 55 mm. Много важни 
за разграничаване на норма от па-
тология са характеристиките на 
диастолното пълнене – диастол-
ната дисфункция е характерна за 

ХКМП, докато при спортно сърце 
диастолният профил на трансми-
тралния кръвоток е нормален. 
За по-прецизната диференциална 
диагноза на този компонент от 
голяма полза са и по-съвременни 
ехографски техники като тъканен 
доплер, стрейн и стрейн рейт. 
Важна роля за доказване на ХКМП 
има и прецизната фамилна анамне-
за и макар и понякога, и генетични 
тестове. Когато въпреки всички 
усилия диагнозата остава несигур-
на, спирането на активните тре-
нировки може да даде отговора, 
тъй като промените по типа на 
спортно сърце претърпяват зна-
чително обратно развитие.

На фиг. 8 е представен диферен-
циално диагностичен алгоритъм за 
разграничаване на ХКМП от спорт-
но сърце.

През последните години се на-
трупаха доста нови данни, сочещи, 
че рискът от фатални аритмии при 
пациентите с ХКМП може би не е 
толкова голям. Lampert и сътр. уста-
новяват при 187 пациенти с ХКМП и  
имплантиран кардиовертер-дефи-
брилатор, че дори по-голямо ниво 
на физическо усилие не предизвиква 
повишаване на честотата на елек-
трошоковете (19). Pelliccia  и съ-
трудници проследяват  за 9-годишен 
период  35 атлети с ХКМП – 20 от 
които преустановяват състезател-
ния спорт, и 15, които продължават, 
и не установяват статистически 
значима разлика в симптоматиката 
и честотата на неблагоприятните 
сърдечносъдови събития. (20) Друго 
проучване на 184 смъртни случая на 
млади мъже с ХКМП показва, че едва 
23% от фаталните събития са били 
свързани с физически натоварвания 
(21). И накрая, пациентите с ХКМП, 
които участват в рехабилитацион-
ни програми, имат консистентно 
подобрение без повишаване на  не-
желаните събития (22).

Всичко това доведе до промя-
на на степента на рестрикции за 
физически натоварвания при паци-
енти с ХКМП в новите Европейски 
препоръки за спортна кардиология и 
физическа активност при пациенти 
със сърдечносъдови заболявания от 
2020 (23).

Какво казва ръководството в 
главата за пациенти с ХКМП:

Пациентите  с ХКМП, желаещи 
да се натоварват физически, под-
лежат на много щателна предвари-
телна оценка. Тя включва подробна 
лична и фамилна анамнеза, насочена 

Фиг. 3 Обратимост на сърдечното ремоделиране след дългосрочно спиране на актив-

ния спорт

Фиг. 4 EКГ проучвания при спортисти: различни по вид отклонения 

от нормата при ≥ 40% от случаите
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към симптоми на аритмия, синкоп 
и сърдечна недостатъчност. Под-
робна преценка на досегашното и 
желаното ниво на физическа актив-
ност. Пациенти с анамнеза за сърде-
чен арест, синкопи или други оплак-
вания, свързани с физически усилия, 
трябва да бъдат ограничени само 
до леки натоварвания. Необходима 
е и прецизна оценка на тежестта на 
фенотипната изява на заболяване-
то и оценка на рисковите фактори 
за  камерни аритмии и ВСС (според 
калкулатора на Европейското кар-
диологично дружество за оценка на 
риска при пациенти с ХКМП). И на-
края, не бива да забравяме, че с на-
предване на възрастта зачестяват 
коморбидности, като хипертония 
и ИБС, които допълнително влоша-
ват прогнозата.

ЕКГ в покой има стойност само 
за диагностициране на ХКМП. За 
оценка на риска от ВСС е необхо-
димо да се направи холтер мони-
ториране поне за 48 часа, което да 
включва поне една тренировъчна 
сесия. Диагностицирането на чести 
комплексни камерни екстрасистоли 
и епизоди на асимптомна кратка 
камерна тахикардия влошават прог-
нозата при млади атлети с ХКМП. 
Епизодите на пароксизмални над-
камерни тахиаритмии влошават 
функционалния капацитет, а тези 
на предсърдно мъждене увеличават 
емболичния риск.

Тестът с натоварване при тези 
пациенти (за предпочитане кардиo-
пулмонален) се счита за патологи-
чен, когато имаме изразена хипото-
ния – спад с повече от 20 мм Нд на 
артериалното налягане по  време 
на физическо усилие, както и при ре-
гистриране на свързани с усилието 
аритмии и симптоми.

Такива пациенти трябва да бъ-
дат по-ограничени в нивото на на-
товарване в реалния живот.

При ехокардиографската оценка 
трябва да се обърне особено внима-
ние на три основни параметъра: 1. 
дебелина на стената на ЛК; 2. гра-
диент в изходния тракт на ЛК; и 3. 
диаметър на лявото предсърдие. За 
патологичен се приема всеки градие-
нт над 30 мм Нд,  а над 50 мм Нд – за 
хемодинамично значим. За провока-
цията му може да се използват Вал-
салва прийоми, както и физическо 
усилие, вкл. и във вариант на стрес 
ехо КГ.

ЯМР на сърце дава още по-пре-
цизна възможност за морфологична 
оценка на сърцето, както и за хисто-
логична такава за оценка за фиброза 

CПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Фиг. 5 Камерни аритмии при активни спортисти. Залп от безсимптомна камерна 

тахикардия при 24-годишен баскетболист

Maron B J, Pelliccia A Circulation 2006; 114: 1633-1644

Фиг. 6 Причини за ВСС при млади спортисти в САЩ според проучването на Maron и 

сътрудници

Maron B J, Pelliccia A Circulation 2006; 114: 1633-1644

Фиг. 7 Диференциална диагноза между спортно сърце и някои сърдечносъдови заболявания

Maron B J, Pelliccia A Circulation 2006; 114: 1633-1644
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късно контрастиране с гадолиний. 
При над 75% от пациентите с ХКМП 
се установяват белези на фиброза, 
като когато тя засяга над 15% от 
миокарда, се счита за маркер за по-
вишен риск от ВСС. (24)

Генетичните тестове на този 
етап се препоръчват за каскаден фа-
милен скрининг, а не за индивидуална 
оценка на риска от ВСС (23).

ESC-risk score – както е известно, 
този калкулатор включва седем по-
казателя: възраст, данни за синкоп, 
фамилна анамнеза за ВСС и ХКМП, 
максимална дебелина на стената 

на ЛК, диаметър на ЛП, градиент в 
изходния тракт на ЛК, наличие на 
кратка камерна тахикардия. Калку-
латорът е прост за използване и 
достъпен онлайн. (https://doc2do.
com/hcm/webHCM.html). Той оценява 
петгодишния риск от ВСС. Рискът 
се приема за нисък, когато е под 4%, 
умерен от 4 до 6% и висок ≥ 6%.

Приключвайки скрининга на па-
циент с ХКМП, желаещ да спортува, 
лекарят трябва да има информа-
ция и да вземе предвид: наличието 
на симптоми, оценката по ESC-risk 
score, наличието на градиент в из-

хода на ЛК в покой и при физическо 
натоварване, динамиката на  арте-
риалното налягане при физическо 
натоварване, данните за аритмии 
в покой и при усилие, за да се пре-
поръча подходящият обем и интен-
зивност на физическо натоварване. 
Въпреки че новото  Европейско ръ-
ководство дава по-либерални пре-
поръки, не бива да забравяме, че 
дори и скринингът да не открива 
негативни прогностични белези, 
пациентите с ХКМП не са имунизи-
рани срещу ВСС! Важен лимитиращ 
фактор е, че ESC-risk score е създаден 
за неспортуваща популация с ХКМП 
и не отразява повишените хемоди-
намични и метаболитни изисквания 
при атлети. Друга специфика на ВСС 
при  атлети е фактът, че преобла-
даващият брой на фаталните слу-
чаи е на възраст под 18 г. (65%). Ето 
защо родителите също трябва да 
бъдат въвлечени в процеса  на взе-
мане на решение за високостепенно 
физическо натоварване и внимател-
но да се подбира видът на спорта 
и неговата интензивност, като се 
препоръчва да се избягват най-ви-
сокорисковите спортове по типа 
старт-стоп като футбол и баскет-
бол.

Индивиди с позитивен генотип, 
но без фенотипна структурна и 
аритмогенна изява на ХКМП, могат 
да бъдат допуснати до активен 
спорт, като ежегодно се скринират 
за фенотипни прояви на заболяване-
то.

В Европейското ръководство 
е предложена и примерна скала за 
оценка на степента на интензив-
ност на физическите натоварвания, 
която се базира на данните от те-
ста с натоварване (за предпочита-
не кардиопулмонален), направен при 
първоначалната оценка на пациента 
(табл. 1).

Спортуващите пациенти с 
ХКМП трябва да бъдат ежегодно 
проследявани  с оглед риск рестра-
тификация и преценка за прогресия 

Препоръки Classa Levelb

При пациенти с ХКМП участие във  високоинтензивни 

физически натоварвания и състезателен спорт (с из-

ключение  на такива спортове, при които евентуален 

синкоп би застрашил здравето и живота им), може да 

се обсъди, след като с  експертна оценка се изключат 

всички маркери за повишен риск

IIb C

Участие в леки до умерени натоварвания може да се 

обсъди при пациенти с позитивиране на някои от мар-

керите за повишен риск, след експертна оценка

IIb C

Участие във всякакъв състезателен спорт може да се 

обсъди при генотипно позитивни, но фенотипно нега-

тивни за ХКМП индивиди

IIb C

Участие във високоинтензивни физически натоварвания 

- професионални или любителски – не се препоръчва за 

пациенти с ХКМП и позитивиране на някой от призна-

ците за повишен риск

III C

Проследяване и преоценка на риска

Пациенти с ХКМП, които се натоварват физически регу-

лярно, подлежат на ежегодно проследяване и преоценка

I C

Пациентите в юношеска възраст да бъдат проследява-

ни на 6 месеца поради по-голямата честота на ВСС при 

усилие в тази възраст

IIa C

Пациенти генотипно позитивни/фенотипно негативни 

за  ХКМП, които се натоварват физически регулярно, 

подлежат на ежегодно проследяване и преоценка

IIa C

Интензивност VO
2
max (%) HRmax (%) HRR (%) RPE (Scale) Тренировачни зони

Ниска интензивност, леки 

натоварвания

<40 <55 <40 10-11 Aerobic

Умерени физически усилия 40-60 55-74 40-69 12-13 Aerobic

Висока интензивност 70-85 75-90 70-85 14-16 Aerobic + lactate

Много висока интензивност >85 >90 >85 17-19 Aerobic + lactate + anaerobic

CПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Tабл. 1 Скала за оценка на степента на натоварване.

HRmax = максимална сърдечна честота; HRR = резерв на сърдечната честота; RPE = степен на усещане за усилие; VO
2
max = 

максимална кислородна консумация.

Pelliccia A et al, 2020 ESC Guidelines fn sports cardiology and exercise in Patients with cardiovascular diseases European Heart Journal (2020) 

00, 1 80 doi:10.1093.

Tабл. 2 Резюме на Европейските препоръки за физическа активност и спорт при пациенти 

с ХКМП

Pelliccia A et al, 2020 ESC Guidelines fn sports cardiology and exercise in Patients with 

cardiovascular diseases European Heart Journal  (2020) 00, 1 80 doi:10.1093.
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на заболяването. Спортуващите 
юноши с ХКМП  е разумно да бъдат 
преоценявани на 6 месеца, защото 
в тази възраст фенотипната изява 
на заболяването търпи динамични 
промени и рискът от ВСС е по-го-
лям. Всяка поява на нови симптоми 
трябва да води до прекъсване на 
интензивните натоварвания и пре-
оценка на риска от ВСС. 

Асимптомните пациенти с 
ХКМП, които не участват в състе-
зателен спорт, могат да бъдат оку-
ражени да извършват леки до умере-
ни физически усилия след експертна 
оценка от кардиолог. Участието  им 
в рехабилитационни програми води 
до подобряване на всички функцио-
нални показатели и качеството им 
на живот (22, 23/табл. 2).

В заключение можем да кажем, че 
активните спортисти се нуждаят 
от прецизен скрининг за недиагно-
стицирани сърдечни заболявания (в 
това число и ХКМП), който освен 
физикален преглед и подробна анам-
неза би трябвало задължително да 
включва ЕКГ.

Подобен подход е довел до бли-
зо 90% редукция на случаите на ВСС 
при спортисти в Италия.

Предвид масовата достъпност 
и високата диагностична стойност 
ехокардиографията също би следвало 
да се включи сред задължителните 
методи на изследване на спортисти-

те. Кардиопулмоналните тестове 
с натоварване дават много добра 
информация за нивото на тренира-
ност на атлета, но също могат да 
разкрият някои неизвестни до мо-
мента патологични състояния. При 
трудни за диференциална диагноза 
случаи в съображение влизат някои 
нови ехокардиографски техники, ЕКГ 
холтер мониторирането, сърдечни-
ят ЯМР и макар и рядко, инвазивни 
техники – сърдечна катетеризация 
и миокардна биопсия, електрофизио-
логични изследвания.

Временното въздържане от ак-
тивен спорт може да помогне мно-
го за разграничаване на физиологич-
ните от патологичните сърдечни 
изменения при спортисти (особено 
при гранични случаи, попадащи в т. 
нар. сива зона (15, 16).

Новите Европейски препоръки 
за спортна кардиология и физическа 
активност при пациенти със сър-
дечносъдови заболявания до голяма 
степен  либерализираха ограниче-
нията за физическа активност при 
ХКМП, позволявайки на индивидите 
без нито един рисков показател 
да участват дори в състезателен 
спорт, а на тези, при които някои 
от рисковите фактори за ВСС е 
наличен, но нямат симптоматика, 
след оценка от кардиолог може да се 
разрешат леки до умерени натовар-
вания.

Фиг. 8 Диференциална диагноза между 

ХКМП и спортно сърце 

Maron B J, Pelliccia A Circulation 2006; 

114: 1633-1644
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KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Вече от дълги години наличието на 

качествен и специализиран медицин-

ски щаб в спортните клубове и органи-

зации, особено при високоразредните 

нива на състезания, се оказва същест-

вено и с неоспорими положителни ре-

зултати за доброто представяне на 

спортистите от висок ранг. Въпреки 

че контузиите и травмите продължа-

ват да бъдат постоянна част от жи-

вота на тези спортисти, работата, 

вършена от висококвалифицираните 

здравни специалисти, които ги при-

дружават и са на тяхно разположение, 

е от огромно значение и благодарение 

на профилактиката и вниманието 

върху възстановителния процес чес-

тотата на тези увреди успява да бъде 

намалена. За съжаление обаче, тази чес-

тота на спортните травми все още 

не е достигнала достатъчно ниски 

нива при спортистите, които възна-

меряват да достигнат най-високите 

нива при постоянното натоварва-

не на съответния спорт, в който се 

състезават. Точно затова постуроло-

гията, като профилактика и лечение, 

работи усилено, за да намери своята 

правилна роля и подход, с които да 

даде предимство в значителното на-

маляване на спортните увреди и кон-

тузии.

Днес в световен мащаб става все 

по-ясно, че както в отборните, така 

и в индивидуалните спортове посту-

рологията е ценен инструмент, от 

който всички спортисти трябва да се 

възползват. Разбира се, те не трябва 

да правят това в ущърб на остана-

лите упражнения, процедури и пр., с 

които вече са свикнали да се поддър-

жат и профилактират. Най-добре е 

тези неща да се допълват, като целта 

на постурологията е да се променят 

определени ежедневни позиции при 

въпросния спорт както с цел подобря-

ване на представянето, така и за из-

бягване на повтарящи се наранявания 

и принудителни отсъствия от със-

тезания, които в един момент са от 

решаващо значение за физическото и 

психическото състояние на въпросния 

спортист.

Травматичните наранявания при 

единоборства, при претоварвания, 

при сгъстен цикъл, при свръхусилия и 

пр. е невъзможно да бъдат заобиколе-

ни, но в допълнение на тях има почти 

безкраен набор от „идиопатични“ ув-

реждания, на които се опитваме да 

намерим отговор. Казано накратко 

– травми, при които или обикновено-

то лечение не работи, или работи, но 

след връщане в нормален тренировъ-

чен режим и/или състезание се повта-

рят рано или късно (често това важи 

за мускулните увреди).

През последните 20 години са 

разработени техники за мускулна 

релаксация, манипулация и контрол 

на възпалението. Проблемът според 

постурологията е, че всички тези тех-

Постурология в спорта

К. т. Марко Алвеш 

РЕЗЮМЕ

Тук ще разгледаме постурологията като област от кинезитерапи-
ята и медицинската профилактика, която установява влиянието и 
взаимовръзката между различните структури в тялото и тяхната 
дискоординация върху стойката и позиционирането при придвижване, 
особено при спортисти. Добрият постурален баланс и постоянното 
стабилно алиниране на тялото придават симетрия на движение, при 
която се позволява, при екстремни ситуации и дисбаланс в различ-
ните спортове, да се запази общата стабилност на организма и да 
се намалят травматичните увреди и контузии, както и идиопатич-
ните болкови симптоми на въпросния спортист. Намаляването на 
тези инциденти несъмнено ще доведе до повишаване на спортните 
постижения и до увеличаване на продължителността на спортната 
кариера. 

SUMMARY

Posturology in sport

Here we will look at posturology as an area of kinesitherapy and medical prevention 
that establishes the influence and interrelationships between different structures in 
the body and their discoordination, on the posture and positioning of the whole 
body during locomotion, especially in athletes. Good postural balance and constant 
stable alignment of the body gives a symmetry of movement that allows, in extreme 
situations and imbalances in different sports, to maintain the overall stability of the 
body and to reduce traumatic injuries and contusions, as well as idiopathic pain 
symptoms of those athletes. The reduction of these incidents will undoubtedly lead 
to increasing in sports performance and increasing in sports career duration.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: постурология, спортисти, профилактика, взаимовръзка
KEY WORDS: posturology, athletes, prevention, interrelationship
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ники се фокусират върху конкретните 

мускули и стави. Всяка част от тялото 

се изучава и оценява локално, единстве-

ното липсващо звено е... взаимовръзка-

та между тези структури!

Постурологията се основава на мул-

тидисциплинарност, която възприема 

тялото като едно цяло и се фокусира 

върху разбирането как централната 

нервна система (ЦНС) обработва и 

изпраща информация до останалата 

част от тялото, като установява 

нейното влияние върху стойката и 

позиционирането при придвижване в 

общото здравословно състояние на чо-

века. Според проучванията, проведени 

в тази област, е сигурно, че тялото ни 

трябва да постигне добро алиниране и 

стабилизиране!

Съществува общо вярване, че е 

нормално човешките тела да бъдат 

асиметрични, но всъщност ние сме 

генетично симетрични и постигане-

то на тази симетрия несъмнено ще 

доведе до увеличаване на производи-

телността. Напр. в течение на една 

година тренировки елитен спортист 

успява да подобри представянето си с 

5 – 10%, но чрез използване на методи 

от постурологията можем да гаран-

тираме това увеличение на предста-

вянето му след 6 – 8 седмици (време, 

необходимо на фасциалната система 

на тялото да се адаптира).

Постуралната система ни позво-

лява да запазим изправената си и ста-

билна позиция срещу гравитацията, 

както и други сили, които възприе-

маме от външната среда. Тя също ни 

насочва към правилно позициониране 

и ергономичност в заобикалящата ни 

среда и към балансиране на тялото 

според дисбалансите, открити в раз-

лични ситуации. 

ЦНС е мястото, където се извърш-

ва приемането, интегрирането и ре-

акцията на информацията, получена 

от различните дразнения и ситуации 

на дисбаланс. Промяна в рецепторите 

на ЦНС, като очите, вестибуларния 

апарат, ходилата, темпоромандибу-

ларната става (TMJ) и т.н., неизбежно 

води до постурален дисбаланс, което 

води до процес на адаптация от стра-

на на нашия организъм, който процес 

при по-голяма продължителност и 

недостатъчно информация за целта 

на приспособяване може да е причина 

за различни видове болка – като дори 

може да се достигне до хронифициране, 

което значително да намали спортни-

те постижения. И в много случаи това 

може да е преждевременният край на 

професионалната спортна кариера на 

високо ниво на много спортисти. От 

момента, в който тялото достигне 

своите компенсационни граници, въз-

палението на сухожилията и ставите 

се увеличава. Ако тези компенсации 

продължават повече от 6 – 8 – 10 месе-

ца, постуралната система започва да 

се фиксира в определени позиции, по-

раждайки хронична болка (която вече 

се обмисля след 3 месеца).

Моторният контрол трябва ефек-

тивно да контролира скелетната на-

пречно набраздена мускулатура, за да 

осигури сплотеността на телесните 

сегменти помежду им. За това е необ-

ходимо тялото да се ориентира по оп-

тимален начин (ориентиране и вземане 

на информация) и да се сведат до мини-

мум телесните осцилации около тази 

ориентация (стабилизация и поддър-

жане на баланса). Различните части на 

тялото са организирани помежду си в 

различни позиции, които определят по-

ведението на това тяло: поза (Bouisset 

and Maton, 1996). Всяка поза отговаря 

на състояние на баланс. Поддържането 

на референтна поза или приспособява-

нето му към ограниченията на околна-

та среда включва отчитане не само на 

вътрешните ограничения на тялото 

(маси от различните сегменти), но и 

на външните ограничения (гравита-

ция, стабилност на почвената опора 

и околната среда). Стабилизирането 

на статичната и динамичната поза 

включва рецепторни системи, които 

предават информация на централна-

та нервна система по аферентни пъ-

тища; централната нервна система 

интегрира тези данни по повече или 

по-малко йерархичен път, за да контро-

лира след това соматичните ефек-

тори, които са скелетните напречно 

набраздени мускули. Това допринася 

за поддържането и регулирането на 

мускулната дейност, позволявайки на 

индивида да поддържа стойка, баланс 

и движение въпреки околните сигнали 

на дразнене. Всички тези двигателни 

дейности представляват посткине-

тични дейности. Механизмите на ре-

гулиране на тези дейности от страна 

на нервната система са включени в об-

щата рамка на двигателния контрол 

(регулиране на мускулния тонус и дви-

жение). За да бъде тази регулация въз-

можно най-ефективна, е необходимо 

централната нервна система по всяко 

време да бъде напълно информирана за 

промените и дразненията в околната 

среда, идващи от външния свят и тя-

лото. За това могат да се включват 

няколко сензорни входа на информация. 

Тази регулация е плуримодална и е ре-

зултат от постоянното усвояване на 
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информацията, предавана от четири 

основни рецепторни системи: I. ве-

стибуларната система; II. зрението; 

III. проприоцептивната система; IV. 

информация от наземни опори. Съот-

ветните роли на различните системи 

варират значително при отделните 

индивиди – в зависимост от основна-

та им дейност, в случая: в зависимост 

от типа на практикувания спорт. Тези 

четири основни аферентни системи 

носят необходимата сензорна инфор-

мация, за да позволят на централната 

нервна система да поддържа баланс в 

статични и динамични условия: линей-

ни и ъглови ускорения (упражнявани 

още от нивото на главата), гравита-

ция, разгъване на движенията на фле-

ксия и екстензия, въртене и наклон на 

дължината на мускулите (от 1-ви шиен 

прешлен), скорост на промяна в дължи-

ната на мускулите, интензивност на 

мускулните контракции на мускулите 

и сухожилията, зрителни устройства 

(ъгъл на рецепторите на ретината) 

и бързо постигане на съвместния ин-

тензивен контакт помежду им и с кон-

тактните повърхностни рецептори 

на кожата.

Сензорни системи, участващи в ре-

гулирането на posturokinetic integration. 

Dupuy и Montoya, 2003

Затова в постурологичния клини-

чен преглед трябва да се следват ня-

кои определени насоки:

 Анамнеза (хирургични интервен-

ции, травми, индивидуално пове-

дение, храносмилателни промени 

и др). И въпроси, свързани също с 

промяна в постуралните входове 

на възприемане, като зрителна 

умора, коригиращи очила, отоци, 

страбизъм, бруксизъм, зъбен апа-

рат, захапка, болки в краката, нес-

табилност на глезена, промени в 

долните крайници, световъртеж и 

др.;

 Оценка на болката (напр. Визуална 

аналогова скала EVA);

 Морфо-статична оценка (Верти-

кална оценка на Баре в 3-те равни-

ни на пространството като фрон-

тална, сагитална и хоризонтална и 

различно позициониране на струк-

турите като транслация, наклон и 

въртене);

 Постурални маневри за клини-

чен преглед (подчертаване на 

постуралната тонична система 

с тестове като Podal, Fukuda, 

Rombergue-конвергенция, тест за 

въртене на главата, маневра за 

очна конвергенция, тест maddox, 

Posturo-динамичен тест и др.);

 Стабилометрия и бароподоме-

трия (като обективно и количест-

вено изследване тя регистрира 

плантарните налягания и трепте-

нията в ортостатичната поза на 

платформа, съставена от сензо-

ри).

Следователно постуралното лече-

ние цели цялостно постурално препро-

грамиране, разпределяйки възможно 

най-малко енергия в отделните струк-

тури с цел:

 Отстраняване на некомпенсирани-

те адаптации от фасцията; 

 Превъзпитаване на правилна по-

стурална верига;

 Промяна към правилни модели на 

движение.

Качеството на представянето 

на най-добрите спортисти не се ос-

новава само на свръхусилията, по-

стоянството и детерминантите на 

физическата подготовка, като сила, 

издръжливост, скорост, експлозив-

ност или гъвкавост. Многобройните 

клинични проучвания, вдъхновени от 

познанията на постурологията и про-

ведени при спортисти на най-високо 

ниво, всъщност демонстрират огро-

мното значение на тази област от ме-

дицината и кинезитерапията, отгова-

ряща за стабилното вертикализиране 

и постуралния баланс на тялото, за 

постигането на високо ниво и посто-

янство в спортните резултати.
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АКТУАЛНОСТ

 Заболяванията, които пре-

дизвикват ограничаване на под-

вижността и хронични болкови 

синдроми в големите стави на до-

лните крайници, водят до редица 

значителни негативни промени 

в състоянието на пациентите. 

Степента на нервно-мускулния 

дисбаланс, нивото на пато- и са-

ногенетичните промени и ефек-

тивността на извършената 

корекция се проявяват от сило-

вите възможности на мускулите 

на долните крайници (8). Стаби-

литетът на ставите се осигуря-

ва от сложното взаимодействие 

между пасивните и активните 

стабилизиращи структури, ко-

ито са многофункционални еле-

менти, и поради тази причина 

нереализираната функция дори 

на една от структурите може да 

доведе до формирането на мно-

горавнинна нестабилност (12).  

Дезаферентацията и нарушения-

та в системата за регулация на 

движенията може като цяло да 

се развие вследствие от компре-

сивното поражение на конкрет-

ния нерв (14).

 Според чуждестранни проуч-

вания повече от 10% от общия 

брой на травматични и компре-

сионно-исхемични невропатии, 

като причини за болка, сетивни 

и двигателни нарушения в долни-

те крайници, са предизвикани в 

резултат от различни варианти 

на невропатия на n. femoralis (2, 

10). 

Етиологията и патогенезата 

на тунелните увреди на нервни-

те стволове не са напълно изя-

снени. Диагностиката на нивото 

на компресия на n. femoralis, като 

често срещана тунелна невро-

патия на долните крайници, 

представлява определени труд-

ности най-вече в дебюта на за-

боляването. Резултатът зависи 

от навременното и адекватно 

Нов терапевтичен подход към 

диагностика на компресия на 

n. femoralis на ниво m. psoas 

major чрез приложна кинезиология
Уляна Бержарова, доктор

РЕЗЮМЕ

Латентните промени във функционалното състояние на m. рsoas 
major под формата на неговото скъсяване (хиперактивност) са в 
група от причините за развитието на компресионно-исхемична нев-
ропатия на n. femoralis по тип тунелния синдром, който клинично се 
проявява с функционална слабост на бедрената мускулатура.
 В резултат на мускулен дисбаланс намалява фиксиращият ефект на 
многоставните мускули, последван от отслабване на капсулно-лига-
ментарния апарат, което провокира ограничаване на подвижност-
та, хронични болкови синдроми и редица съществени прогресивни 
промени в големите стави на долните крайници.
Въз основа на проучване на 30 пациенти от автора е разработен 
алгоритъмът за диференциална експресна диагностика на латент-
на компресия на n. femoralis на ниво хипертоничния m. psoas major с 
използване на методи на приложната кинезиология. Навременната 
диагностика на функционалните промени на това ниво на преминава-
не на нерва ще позволи адекватна и ефективна корекция на хронична 
нестабилност и болкови мускулни синдроми на тазобедрените (ТБС) 
и коленните стави (КС). 

SUMMARY

A new therapeutic approach to the diagnosis of n.femoralis compression at 

m.psoas major level through applied kinesiology

Hidden changes in the functional state of m.рsoas major in the form of its shortening 
(hyperactivity) are one of the reasons for the development of compression-ischemic 
neuropathy n.femoralis by the type of tunnel syndrome, manifested by functional 
weakness of the femoral musculature.
As a result of muscle imbalance, the fixing effect of multiarticular muscles 
decreases, followed by a weakening of the capsular-ligamentary apparatus, which 
provokes restriction of mobility and chronic pain syndromes, and a number of 
significant progressive changes in large joints of the lower extremities.
The author, based on a survey of 30 patients, developed an algorithm for differential 
express diagnostics of latent compression of n.femoralis at the level of hyperactivе 
m.рsoas major using the methods of applied kinesiology.
Timely diagnosis of changes at this level will allow for adequate and effective 
correction of chronic instability and painful muscle syndromes of the hip and knee 
joints.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: феморална невропатия, синдром на n. femoralis, приложна кинезиология, хронична нестабилност на ставите, m. рsoas 
major.
KEY WORDS: Femoral neuropathy, femoral nerve syndrome, Applied Kinesiology, Chronic instability of joints, m.psoas major.
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лечение, правилни превантив-

ни препоръки. В същото време 

дисфункциите на КС и ТБС, диаг-

ностицирани на късния етап от 

развитието на функционални и 

дегенеративно-дистрофични про-

мени в големите стави, са трудни 

за лечение, като в този  случай се 

превръщат в съществен социален 

проблем (13). 

Изпадането на коленния ре-

флекс при функционална слабост 

на m. quadriceps femoris много от 

авторите смятат за характер-

ния признак за поражението на n.  

femoralis (3, 4). При увреждане на 

n. femoralis, който инервира m. 

iliopsoas, m. sartorius, m. pectineus, 

m. quadriceps femoris, се развива 

слабостта на крайниците по 

време на флексия на бедрото 

и екстензия на подбедрицата 

(т.е. по време на натоварване-

то), хипотонус и атрофия на m. 

quadriceps femoris, колянна аре-

флексия и хиперстезия по пред-

номедиалната част на крака до 

стъпалото (16).

В редица проучвания се отбе-

лязва високата степен на учас-

тие на всяко звено на перифер-

ната инервация в патогенеза на 

структурните увреди на остео-

артикуларния апарат. Установе-

но е, че нарушенията на сетивна-

та и вегетативната инервация 

предизвикват функционално об-

ратими хемоциркулаторни нару-

шения в големите стави (5). Кли-

ничните прояви на увреждане на 

n. femoralis значително варират 

в зависимост от причината, ни-

вото и условията на развитие 

(7). 

Съществува  мнение, че при-

чината за болката в ТБС трябва 

да се търси в нейната нестабил-

ност, дегенеративни промени и 

патология на лумбалния гръбнак, 

тъй като инервацията на бедре-

ната област се осъществява от 

LIV-LV нервни корена на лумбалния 

дял на гръбначния стълб (1, 9, 15). 

Част от клиничните разновид-

ности на увреди на  n. femoralis 

се определя от топографията на 

увреждането. Мускулните влакна 

на лумбалните нерви LI-LIV инер-

вират m. psoas major преди об-

разуването на сплита, три кло-

на от LII-LIV лумбалните нерви 

формират ствола на n.femoralis, 

който преминава под проксимал-

ния участък на мускула. Съот-

ветно различните патологични 

процеси в тази област могат да 

причинят увреда на n. femoralis. 

Тук нервът може да бъде меха-

нично раздразнен от мускулни 

или фиброзни връзки по време 

на постоянно или периодично 

мускулно напрежение на m.psoas 

major. Компресионно-исхемична-

та невропатия се развива като 

тунелен синдром. Синдромът на 

m. iliopsoas е една от клинично 

важните прояви и се формира 

в резултат от остеохондроза 

на лумбалния дял на гръбначния 

стълб, функционални блокажи на 

торако-лумбалния преход и сак-

ро-илиачна става, на патологич-

ни процеси в коремната кухина 

и малкия таз (11). При скъсяване 

на m. psoas major се развива функ-

ционална слабост на бедрените 

мускули, дълги и къси адуктор-

ни мускули поради компресивния 

ефект върху n. оbturatorius.

Нарушаването на инерваци-

онно осигуряване от страната 

на n. femoralis е една от причи-

ните за намаляването на функци-

оналната активност на m. rectus 

femoris от едната страна на тя-

лото. 

Лечението на синдрома на n.  

femoralis традиционно се провеж-

да симптоматично въз основа на 

базисна метаболитна терапия, 

която е насочена към подобрява-

не на метаболизма в тъканите 

на периферната нервна система 

с използване на препарати за об-

лекчаване на синдрома на невро-

патична болка. Хирургичната на-

меса играе ролята на радикалния 

метод за лечение, при който се 

наблюдават рецидиви приблизи-

телно в половината от случаите 

и има нужда от повторение (6).

Навременната диагностика 

на скрити промени във функци-

оналното състояние m. рsoas 

major под формата на неговото 

скъсяване (хиперактивност) е 

от голямо значение за изяснява-

не на причините за компреси-

онни увреждания на n. femoralis, 

което ще позволи адекватна и 

ефективна корекция на хронична 

нестабилност и болкови мускулни 

синдроми на КС и ТБС.

 Авторът предлага да се от-

крият причините за функционал-

ните нарушения на n.  femoralis, 

проявяващите се с клинична сим-

птоматика, обща за тунелните 

синдроми, въз основа на опреде-

лени визуални критерии, методи 

на изследване, специфични под-

ходи за провокация, използвани в 

приложната кинезиология. 

ЦЕЛ

Да се разработи и да се тест-

ва алгоритъмът за диференциал-

на експресна диагностика на ла-

тентна компресия на n. femoralis 

на ниво хипертоничния m. psoas 

major с помощта на метода при-

ложна кинезиология. 

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИКИ

Изследвани са 30 пациенти 

в трудоспособна възраст от 30 

до 60 години с оплаквания от ре-

цидивиращи болкови синдроми 

в лумбалния дял на гръбначния 

стълб, хронична болка и неста-

билност на ТБС (КС), които се по-

явяват по време на движение и 

изчезват в състояние на покой. 

По време на изследването 

бяха използвани:

 Визуална диагностика (ВД) на 

постуралния мускулен баланс 

чрез определяне на положени-

ето на общия център на те-

жестта (ОЦТ) на тялото на 

пациента спрямо опората и 

кинезиологична диагностика 

(мануално мускулно тестира-

не – ММТ) на тонусно-силовия 

дисбаланс на мускулите на лум-

балната и бедрената област. 

MMT се използва за оценка на 

функционалната активност на 

m. rectus femoris, m. iliopsoas, 

m. iliacus, m. psoas major, m. 

tensor fasciae latae, m. obliqus 

abdominis, m. obturatorius, гру-

па  от аддуктори на бедро-

то; 

 Терапевтична локализация 

(ТЛ). Контактното мануал-

но въздействие в определени 

проекционни зони по тялото 

с ръката на пациента (маг-

нит) провокира реакцията 

от страната на изследвани-

те мускули във вид на промяна 

или липса на промяната в ак-

тивността на миотатичния 

им рефлекс; 

 Механични и дихателни про-

вокации. 

KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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СПЕЦИФИКА НА 

МЕТОДА НА ЕТАПИТЕ 

НА КИНЕЗИОЛОГИЧНАТА 

ДИАГНОСТИКА

Етап 1. Визуална диагностика 

на неоптимален статичен сте-

реотип на пациента. 

Визуалната диагностика на из-

следваните пациенти разкрива: 

 асиметрия на тонуса на m. 

iliopsoas (доказателство за 

тонусно-силовия дисбаланс на 

мускулите от дясната и лява-

та страна на тялото); 

 асиметрия на положението 

на crista iliaca, която е харак-

терна за промени в биомеха-

никата на тялото при торзия 

на таза от мускулен произход 

(флексия на бедрото, екстен-

зия на половината на таза). 

Етап 2. MMT на мускулите, 

асоциирано свързани с патогене-

тично важния дял, който фор-

мира неоптимален статичен 

стереотип и определяне на па-

тогенетично важна причина за 

структурната дисфункция. 

При ММТ на m. obliqus 

abdominis, m. tensor fascia latae, 

групата на m. Add на бедрото, 

m. obturatorius и m. iliopsoas в из-

ходно състояние се определяше 

нормотонус; m. rectus femoris се 

тестваше като хипотоничен 

(снимка 1 а, б). 

По време на диференцирания 

ММТ за m. iliacus и m. psoas major 

се наблюдаваше намаляване на 

функционалната активност на 

m. iliacus (снимка 2 а, б).

Алтернативният тест ус-

танови хипертонус на m. psoas 

major – при почукване на точ-

ката на канала на бъбрек R1 (в 

случай на хиперактивност на m. 

psoas major) мускулът не реагира 

на провокацията с намаляване на 

Сн. 1

Сн. 2

а) ММТ на m. rectus femoris 

б) ММТ на m. TFL.

а) ММТ на m. psoas major 

б) ММТ на m. iliacus
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миотатичния рефлекс.

След контракция на m. psoas 

major се наблюдаваше намаляване 

на функционалната активност 

на група аддуктори на бедрото и 

m. obturatorius, които в изходно 

състояние се тестваха като нор-

мотонични. 

Етап 3. Извършване на ТЛ и ки-

незиологични провокации.

А) ТЛ на епигастралната об-

ласт. 

Вариант 1. ТЛ с ръката на па-

циента (Снимка 3)  или магнит 

(Снимка 4) в епигастралната зона 

води до възстановяването на ми-

отатичния рефлекс на първона-

чално хипотоничните m. rectus 

femoris и m. iliacus, без да предиз-

виква намаляване на функционал-

ната активност на нормотонич-

ната мускулатура. 

Извод: Дисфункцията на струк-

турите, проектирани в локализи-

рана област, е патогенетично ва-

жна при формирането на модела 

на мускулна слабост. 

Следва етапът на корекция на 

структурната дисфункция (етап 

4). 

Вариант 2. ТЛ с магнит или 

ръката на пациента в епигастрал-

ната зона води до възстановява-

не на миотатичния рефлекс на 

първоначално хипотоничните m. 

rectus femoris и m. iliacus, но пре-

дизвиква функционална слабост на 

първоначално нормотоничната 

мускулатура. 

Извод: Моделът на мускулна 

слабост има различна причина. 

(Снимка 5).

Б) ТЛ с магнит на торако-лум-

балния преход или задържане на 

дишането води до възстановя-

ване на миотатичния рефлекс на 

първоначално хипотоничните m. 

rectus femoris и m. iliacus. 

В) Механична провокация – 

флексия на тялото (или флексия 

на ТБС) с ротация на тялото в 

посока към здравия крак (сближа-

ване на местата на залавяне на m. 

psoas major) води до възстановя-

ване на миотатичния рефлекс на 

първоначално хипотоничния m. 

rectus femoris.

Етап 4. Извършване на коре-

кция. 

Етап 5. Елиминиране на на-

рушенията, на напрежението и 

плъзгането на n. femoralis. 

Етап 6. Повторно MMT. 

Критериите за правилното ле-

чение са:

 възстановяване на миотатич-

ния рефлекс на всички изход-

но хипотонични мускули – m. 

rectus femoris и m. iliacus; 

 нормотонус на m. psoas major 

(намаляване на тонуса на мус-

кула по време на механична 

провокация чрез потупване на 

точката на канала на бъбрека 

R1).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследвани са 30 пациенти. 

По време на ВД в 90% от случа-

ите (27 пациенти) се наблюдава-

ше постурален мускулен дисбаланс 

под формата на изместване на 

проекцията на ОЦТ спрямо опора-

та. 

Като патобиомеханично зна-

чимата област при формирането 

на неоптимален статичен стере-

отип в 50% от случаите се опре-

дели лумбалната област (15 паци-

енти). 

При 40% от случаите (12 паци-

енти) структурните нарушения в 

тялото на пациента, проявяващи 

се чрез болкови синдроми в лум-

балния дял на гръбначния стълб и 

долните крайници, в намаляване-

то на функционалната активност 

на m. rectus femoris и m. Iliacus, са 

резултат от патологичното вли-

яние на m. psoas major. 

По време на ТЛ в епигастрал-

ната област, ТЛ на торако-лумбал-

ния преход, механична провокация 

чрез промяна в положение на тя-

лото на пациента или при задър-

жане на дишането при всички 12 

пациенти се наблюдаваше възста-

новяване на функционалното със-

тояние на първоначално хипото-

нични m. rectus femoris и m. iliacus. 

След успешното извършване на 

съответните корекции на хипер-

тоничния m. psoas major функци-

оналното състояние на m. rectus 

femoris и m. iliacus се възстанови, 

болковите мускулни синдроми в 

други части на опорно-двигател-

ния апарат по субективни данни 

на пациенти са намалени същест-

венно при 7 от 12 пациенти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфичните топографски 

особености на пътя на премина-

ването на n. femoralis създават 

определени трудности при диаг-

ностика на нивото на компреси-

онна увреда на нерва. В повече-

то случаи клиничните прояви за 

функционалните нарушения  на 

n. femoralis ще се наблюдават по 

време на натоварването, а лока-

лизацията на болковите мускулни 

синдроми с различна етиология 

могат да бъдат идентични при 

различни пациенти. 

KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Сн. 4

Сн. 3 ТЛ с ръката на пациента

ТЛ с магнит
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Прилагането на специфични 

гравитационни натоварвания и 

оценка на реакциите от мускули-

те позволяват да се диференцира 

област на компресия на нерва. В 

зоната на епигастриума и тора-

ко-лумбалния преход се проекти-

рат местата на залавянето на m. 

psoas major. Това ниво на уврежда-

не, изследвано от автора, се оп-

ределя чрез положителна прово-

кация – ТЛ върху епигастралната 

зона, ТЛ върху торако-лумбалния 

преход и задържане на дишане-

то, които водят до възстановя-

ването на миотатичния рефлекс 

на първоначално хипотоничните 

мускули. 

За откриването и потвър-

ждаване на скрито нарушение на 

n. femoralis на ниво скъсяване на 

m. psoas major се предлага да се 

използва диференциран ММТ на 

m. psoas major и m. iliacus, както 

и група на аддуктори на бедрото 

и m. obturatorius, които се изслед-

ват след контракция на m. psoas 

major.

ИЗВОДИ

1. Намаляването на функционал-

ната активност на m. rectus 

femoris в резултат на нару-

шение в инервационното оси-

гуряване от страната на n. 

femoralis е една от основните 

причини за хронични болкови 

синдроми и нестабилност на 

КС и ТБС. 

2. Състоянието на хипертонус 

на m. psoas major е една от 

причините, определящи  ком-

пресионно нарушение на n. 

femoralis по време на физиче-

ското (динамично) натовар-

ване.

3. Нарушенията в тонуса на 

мускулите, инервирани от n. 

femoralis,  притежават собст-

вени визуални и кинезиологич-

ни диагностични критерии, 

които кореспондират с ниво-

то на компресионната увре-

да.

4. Визуалните и кинезиологични 

критерии могат да бъдат по-

твърдени по време на MMT с 

помощта на механични и ди-

хателни провокации и ТЛ. 

5. Методите на приложната 

кинезиология позволяват да 

се идентифицира патогене-

тичният ефект на хиперто-

ничния m. psoas major върху 

формирането на модела на 

мускулна слабост на m. rectus 

femoris и m. iliacus.
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В проведеното изследване се 

опитваме да обхванем болни в 

различна възраст със синдром на 

карпалния тунел, за да докажем 

ефикасността при съчетаването 

на консервативни методи на фи-

зиотерапията, като, разбира се, 

сме се съобразили с индивидуално-

то състояние и нужди на всеки от 

пациентите.

Тук обединяваме някои вече до-

казани методи в комплексното ле-

чение и рехабилитация на болни със 

Модерна методика на 

физиотерапия при горен кръстосан 

синдром като консервативно 

лечение и превенция при синдром 

на карпалния тунелСтефания Найденова

РЕЗЮМЕ

Стремежът към модернизиране и дигитализиране са основни про-
цеси в развитието на човечеството. Постоянното използване 
на мобилни телефони и компютри в ежедневието – на работното 
място, както и през свободното време,  води до засeднал начин на 
живот. Впоследствие наблюдаваме липса на двигателна активност,  
постурални изменения, мускулен дисбаланс, ранни заболявания на оп-
орно-двигателния апарат като цервикален синдром, импиджмент 
синдром, радикулопатии, горен кръстосан синдром, карпален синд-
ром, Maus Hand синдром и други. 
От януари 2016 провеждаме активно изследване за връзката меж-
ду горен кръстосан синдром и синдрома на карпалния тунел като 
изработването на комбинирана методика за лечение и превенция.  
Синдромът на карпалния тунел е едно изключително често срещано 
заболяване, засягащо хора в средна възраст, водещо до временно 
или дълготрайно нарушена работоспособност. [1; 2] Честата поява 
на рецидиви, дори и след оперативно лечение [3], ни подтикна към 
търсене на дълготрайно решение на проблема.
В настоящото изследване използваме комбинация от три основни 
методики – ЕМС тренировка, стречинг на скъсената мускулатура 
и мануални техники на иновативната „Манутера“ кушетка. Цел: 
създаване на комплексна методика на консервативно лечение за 
овладяване на симптоматиката, лечение и превенция на синдрома 
на карпалния тунел.

SUMMARY

Modern methods of physiotherapy for upper cross syndrome, like a 

conservative treatment and prevention of carpal tunnel syndrome

The pursuit of modernization and digitalization are major processes in the 
development of mankind. The constant use of mobile phones and computers in 
everyday life - at work and in leisure time, leads to a sedentary lifestyle. Subsequently, 
we observe a lack of motor activity, postural changes, muscle dysbalance, early 
diseases of the musculoskeletal system such as cervical syndrome, impingement 
syndrome, radiculopathy, upper cross syndrome, carpal tunnel syndrome, „Maus 
Hand“ syndrome and others.
Since January 2016, we have been conducting active research on the relationship 
between upper cross syndrome and carpal tunnel syndrome, and on the 
development of a combined methodology for treatment and prevention. Carpal 
tunnel syndrome is an extremely common disease affecting middle-aged people, 
leading to temporary or long-term disability [1;2]. The frequent occurrence of 
recurrences, even after surgical treatment [3], prompted us to seek a lasting 
solution to the problem.
In the present study we use a combination of three main methods - EMS Training, 
stretching of shortened muscles and manual techniques of the innovative 
„Manuthera“ treatment table. With the task to create a complex methodology of 
conservative treatment to control the symptoms, cure and prevention of carpal 
tunnel syndrome.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на карпалния тунел; горен кръстосан синдром, иновативна методика, ЕМС тренировка. 
KEY WORDS: Carpal tunnel syndrome; upper cross syndrome, EMS Training
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синдром на карпалния тунел. При-

лагаме мануални мобилизации на 

гръбначния стълб, техники за по-

добряване на мускулния дисбаланс 

на гърба и засилване на мускулату-

рата на трупа, водени от желание 

да погледнем от по-различен ъгъл 

появата на заболяването. Целта е 

да приложим всички наши знания и 

умения за изграждане на комплекс-

на методика с максимален ефект 

на лечение и превенция.

Целта е да проучим и докажем 

положителния ефект от ком-

плексната методика от активен 

кинезитерапевтичен комплекс за 

подобряване на мускулния дисба-

ланс, съчетан с електромускулна 

стимулация на цялото тяло. Така 

насочваме терапията към засил-

ване на гръбната мускулатура, 

повлияване върху наличния горен 

кръстосан синдром, подобряване 

мускулатурата на раменния пояс 

и засилване на постуралния кон-

трол при пациенти със синдром 

на карпалния канал независимо от 

водещия симптом.

До момента изследването об-

хваща 6-годишен период (от януа-

ри 2016 до днес), през който е про-

ведена активна физиотерапия на 

общо 111 лица с диагностицирано 

заболяване синдром на карпалния 

тунел. 

Близо 60% от пациентите, 

взели участие в изследването, са 

жени. Повече от 65% са неспор-

туващи или спортуващи по-малко 

от два пъти седмично. Повечето 

от участниците, а именно около 

63%, са над 40-годишна възраст, 

с дългогодишен професионален 

опит, все още активни в професи-

ята си. Едва 15% от участниците 

са над 60-годишна възраст и едва 

3% са над 70-годишна възраст.

Етимологията на синдрома на 

карпалния тунел не е изяснена, но 

се приема, че тежкият физически 

труд по време на работа е основ-

на причина за появата на заболя-

ването. При проведеното от нас 

изследване установихме, че про-

фесиите на изследваните лица са 

различни, но близо 54% работят 

на бюро – в седнало или изправено 

положение, но предимно статич-

но и на едно място (учители, му-

зиканти, работещи на компютър, 

фризьори).

Това разпределение на контин-

гента и проведените тестове ни 

показаха наличието на горен кръс-

тосан синдром (фиг. 1) на над 75% 

от участниците в изследването. 

Именно заради това насочихме 

лечението на експерименталната 

група към подобряване на мускул-

ния дисбаланс и постуралния кон-

трол. 

В експерименталната мето-

дика прилагаме електромускулна-

та стимулация на цялото тяло с 

цел максимално бързото засилва-

не на слабата мускулатура, т.к. 

методиката ни е базирана върху 

негативното влияние на слабата 

гръбна мускулатура и неправилна-

та позиция на тялото през голяма 

част от ежедневието. По време 

на почивка (фиг. 2) или пътуване в 

градския транспорт. 

По време на работа за хората, 

работещи на компютър (фиг. 3), 

или по време на телефониране 

(фиг. 4).

Фиг. 2 Фиг. 3
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KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ЕЛЕКТРОМУСКУЛНА СТИМУЛАЦИЯ 

– ЕМС ТРЕНИРОВКА

Мускулната сила и оптимал-

ната физическа издръжливост 

играят най-голямата роля в ця-

лостното физическо състояние и 

правилната позиция на тялото. 

Дълбоките стабилизатори са 

тези мускулни групи, които труд-

но се тренират с конвенционал-

ните методи. Особеността на 

ЕМС тренировките е стимулира-

нето на цялата мускулна система 

в тялото, което от своя страна 

носи бързи резултати за по-крат-

ко време, без риск от мускулен ди-

сбаланс и едностранно натовар-

ване, което често се случва при 

нормална фитнес тренировка. 

При правилнто изпълнение на ЕМС 

тренировката успяваме да сти-

мулираме всички мускулни влакна 

едновременно. Чрез така нарече-

ния „случаен подбор“ на електро-

стимулация се стимулират както 

бързите, така и бавните мускулни 

влакна. Благодарение на специфич-

ното си действие ЕМС трениров-

ката може ефективно да се комби-

нира с активни движения, което 

допълнително спестява време, за 

растежа и развитието на мускула-

турата. [4]  

Липсата на време за спорт при 

нашите пациенти ни подтикна 

към търсене на алтернативи за 

по-бързо засилване на мускулату-

рата. Уредът за електромускулна 

стимулация извършва от 150 до 

240 съкращения на всички големи 

мускулни групи в рамките на 20 

мин, което ни позволява да съкра-

тим занчително времето на про-

цедурите.

По данни на проведени интер-

национални изследвания се доказва, 

че 83% от участниците успяват 

значително да намалят болките 

в гърба. Оказа се, че честотата 

и продължителността на болка-

та са намалени с 80%. Повече от 

40% от участниците се оплакват 

от постоянна болка в гърба в на-

чалото на проучването. Броят на 

хората с оплаквания спадна до 9% 

след 6 седмици проведена трени-

ровка. Болката напълно изчезва 

при 44% от пациентите с хронич-

ни проблеми. Продължителнос-

тта на типичните болки в гърба 

в ежедневието (вдигане на тежки 

товари, ходене, навеждане, тежка 

физическа работа, спорт, шофи-

ране или продължително седене) е 

намалена с 30%.[4]  

Основният проблем, който 

възниква при методиката, про-

ведена при контролната група, 

е именно липсата на време и по-

стоянство при пациентите. Сед-

мично двукратните процедури по 

физиотерапия се оказват прека-

лено кратко време за засилване-

то на мускулатурата. Това води 

до загуба на интерес и липса на 

значително подобряване на сим-

птоматиката. Това се оказа най-

големият проблем при избора на 

правилната методика.

Доказаната ефективност на 

уреда срещу болки в гърба ни на-

кара да опитаме ефективността 

Фиг. 4 Фиг. 5
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му при борбата с горния кръсто-

сан синдром, като комбинирахме 

физиотерапевтични упражнения 

за повлияване на мускулния дисба-

ланс.

Тук наблегнахме на правилна-

та позиция на главата и врата по 

време на натоварването, изоме-

трични упражнения и предимно 

използването на малки тежести, 

за да не се предизвиква компенса-

ция (фиг. 5 – 7). Позитивно се по-

влиява и емоционалното състоя-

ние, както и мотивацията, което 

се оказа ключов фактор за цялост-

ната терапия.

Анализът на резултатите до 

момента показва, че констатира-

ната по емпирични данни разлика 

не е случайна, т.е., че проведена-

та методика има доказан ефект.

В хода на експеримента екс-

перименталната група реализира 

статистически значими резулта-

ти, свързани със симптоматика-

та и оплакванията, типични за 

синдрома на карпалния тунел:

 Динамометрия – средно при-

раст от 1,24 кг, или 3,86%, кой-

то е статистически значим 

(temp=-7,20> t0,05=2,00)

 Болка подобрение с 2,38, или 

64,85% точки, който резултат 

е също статистически значим 

(temp=10,99> t0,05=2,00)

 Двигателната активност 

– подобрение от 1,38 точ-

ки, или 19,03%, (temp=10,72> 

t0,05=2,00)

 BSTQ тест – показва подобре-

ние от 15,61 точки, или 32,80% 

(temp=11,23> t0,05=2,00)

Направеното научно изслед-

ване и систематизирането и 

обработването на резултати-

те показа голяма статистиче-

ска значимост при доказване на 

ефективността от проведената 

експериментална методика. При 

поглеждане от друг ъгъл и друга 

гледна точка на проблема се оказа, 

че развитието на техническата 

страна на бизнеса и индустрията 

води до негативни последствия. 

Именно затова се налага едновре-

менно поддържане и развитие на 

подвижността, и физическото 

състояние на тялото за превен-

ция от различни заболявания, към 

които можем да приобщим и синд-

рома на карпалния тунел.
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От всички физикални фактори то-

плината е най-старият и най-често 

прилаган лечебен фактор. 

Прието е под термотерапия (топ-

лолечение) да се разбира прилагането 

само на такива термично действащи 

среди (въздух, вода, пара, лечебна кал, 

глина, пясък, парафин), които имат 

значителен топлинен капацитет и 

отдават бавно топлината си на тяло-

то чрез конвекция.

Термоносителите носят топлина 

и имат свойството топлинен капаци-

ент. 

Най-голям топлинен капацитет 

има водата – 4190 [J/kg°K] [1,2].

Парафинът като лечебно средство 

и приложението му в медицината да-

тират от времето на Първата све-

товна война. Използването на парафи-

на се оказва изключително ефективно 

в лечението на рани по време на вой-

ната особено с остатъчните ефекти 

след самото нараняване. След това 

приложение парафиновата обработка 

намира широко приложение като един 

от видовете топлоносители [3]. 

Оттогава парафинолечението е 

един от най-разпространените те-

рапевртични методи. Използва се не 

само във всички физиотерапевтични 

кабинети, в болничните отделения, но 

дори намира приложение и у дома. 

Макар и малко позабравен в меди-

цината в днешно време, той е восъ-

коподобно вещество, смес от алкани, 

спомагащ за бързото възстановяване и 

оздравяване на пациента.

Парафинът се получава като про-

дукт от нефта. Съдържа високо мо-

лекулни въглеводороди. При стайна 

температура е полупрозрачена маса с 

млечнобял оттенък, без вкус и мириз-

ма. Неразтворим с вода и спирт, хими-

чески инертен.  Фиг. 1.

Той се отличава с голяма топло-

емкост и малка топлопроводимост. 

Задържа дълго погълнатата топлина 

и поради бавното ѝ отдаване може 

да се аплицира върху тялото при тем-

пература 55 – 60° С, без да причинява 

изгаряне на кожата.

По време на парафиновата апли-

кация на мястото на прилагането ѝ 

температурата на кожата може да се 

повиши с 8 – 18° С. След приключване на 

процедурата температурата на ко-

жата намалява бавно, а на мястото на 

апликацията се наблюдава значителна 

хиперемия, разширяване на капиляри-

те и образуване на  резервни капиляри 

в кожата.

Хиперемия се получава не само на 

мястото на апликацията, но и в значи-

телен радиус наоколо.

Повишава се местният тъканен 

обмен, което се отразява благопри-

ятно на трофиката. Парафинът 

стимулира репаративните процеси 

в тъканите, повлиява благоприятно 

епителизацията на раневите повърх-

ности и декубитални язви. Стимули-

ра и ускорява възстановяването на 

травматично увредени периферни 

нерви. Има изразено разнасящо дейст-

вие и също се наблюдава снемането 

на спазъм, което води до добре изра-

Парафинолечение. Ролята и 

влиянието на парафина върху 

оздравителния период при 

спортни травми
Д-р Елена Анзова, д.мпс

РЕЗЮМЕ

Парафинолечението е един от най-разпространените терапевтични 
методи. Той се отличава с голяма топлоемкост и малка топлопро-
водимост. Осигурява оптимален контакт с тялото, има добра въз-
можност за моделиране и висок топлинен капацитет. Има широко 
приложение в лечението в спортната медицина и спорта, като се 
съчетае с други методи от физикалната медицина.

SUMMARY

Paraffin treatment. the role and influence of paraffin on the recovery period 

in sports injuries

Paraffin treatment is one of the most common therapeutic methods. It is 
characterized by a large heat capacity and low thermal conductivity. It provides 
an optimum contact with the body, has a good modeling ability and high heat 
capacity.
It is widely used in the treatment of sports medicine and sports, combined with 
other methods of physical medicine.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: парафин, топлоемкост, топлопроводимост, моделиране, топлинен капацитет, хиперемия, спортна медицина
KEY WORDS: paraffin, heat capacity, thermal conductivity, modeling, heat capacity, hyperemia, sports medicine
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зено болкоуспокояващо действие.

Парафинът е идеален носител на 

топлина. Осигурява оптимален кон-

такт с тялото, има добра възмож-

ност за моделиране и има висок топли-

нен капацитет.

Има широко приложение в лечени-

ето в спортната медицина и спорта, 

като се съчетае с други методи от 

физикалната медицина (като електро-

фореза, ултразвук, магнитотерапия, 

масаж и лечебна физкултура), които 

спомагат за оздравителния процес, 

подвижността в дадената става и 

благоприятстват за трофиката.

Най-често срещаните спортни 

травми са предствени по-долу на 

фиг. 2.

Според начина на възникване и 

протичане спортните травми се раз-

делят на два основни вида – остри и 

хронични. Най-големият проблем за 

спорта представляват хроничните 

травми, защото те са податливи по-

трудно за лечение, изискват повече 

време за възстановяване и са причина 

за дълго отсъствие на спортиста.

Острите травми възникват 

внезапно и спонтанно. Едни от най-

тежките остри травми в спорта са 

счупванията на костите и черепно-мо-

зъчните травми. Други травми, които 

могат да се наблюдават, са: контузии, 

разтежения, скъсвания, навяхване на 

стави (distortion),  изкълчване (luxation), 

счупвания (fractura).

Хроничните травми се получават 

постепенно във времето вследствие 

на системно пренатоварване, еднооб-

разни повтарящи се движения или не-

правилно лечение на остри травми.

Те са много трудни за лечение и 

често след период на затишие се по-

явяват отново. Затова е необходимо 

системно извършване на профилакти-

ка. Веднъж получили хронична травма, 

спортистите могат да страдат от 

нея много дълго време.  Едни от най-

честите хронични заболявания на оп-

орно-двигателния апарат (ОДА) при 

спортистите са: тенис лакът, тенди-

нити,  тендовагинити, бурсити, пери-

артрит и др. 

Ето защо парафинолечението спо-

мага при всички тези травми, стиму-

лира по-бързото оздравяване и регене-

рация на тъканите. 

Прилагането на парафина като 

времетраене е около 25 – 30 минути. 

Курс на лечение 10 – 15 до 20 процеду-

ри. Всеки ден или през ден могат да се 

извършват процедурите. След самата 

процедура се препоръчва почивка на 

пациента около 30 – 45 мин. [1, 2].

Парафинолечението е противопо-

казано да се прилага при: в остър пе-

риод, инфекциозни заболявания, висока 

температура, гнойни възпалителни 

процеси, кръвоизливи, злокачествени 

и доброкачествени тумори, менстру-

ация, психични заболявания, сърдечна 

недостатъчност – II степен, арте-

риална хипертония – III степен, ти-

реотоксикоза, цироза на черния дроб, 

бременност.

ИЗВОДИ

Парафинолечението повлиява ОДА, 

травми, които се наблюдават – вслед-

ствие на спорта. Той е леснодостъпен 

метод за използване, лесен за модели-

ране, индиферентен за кожата и под-

лежащите тъкани. Действа хипереми-

зиращо, съгряващо и обезболяващо.
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ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ

УВОД

В съвременния свят качеството 

на водата е от изключително зна-

чение за здравето. С напредване на 

възрастта намалява количеството 

на водата в тялото от около 75 до 

около 55%. При хората с наднорме-

но тегло намалява с 2 до 4% пове-

че.

Хидратацията може да се подо-

бри при намаляване на количество-

то на водата в човешкото тяло с 

вода с по-голямо качество. 

От 1975 г. с увеличаване на броя 

на бутилиращите компании има 

ясна тенденция да се употребяват 

добре филтрирани води. В при-

родата има минерали сорбенти с 

филтриращи свойства. В България 

зеолитът е едно от националните 

богатства. Приложение има и мине-

ралът шунгит от Карелия, Русия.

В България бутилирани зеолитни 

и шунгитни води са „Севтополис“, 

Казанлък.

Интересно, че са доказани дори 

антиоксидантни свойства на два-

та минерала. За воден разтвор на 

зеолит доказателството е през 

2020 г. (Аубакирова и съавтори), а 

за воден разтвор на шунгит през 

2021 г. (Скрипник и съавтори).

Направени са  микробиологични 

изследвания на in vitro ефекти на 

шунгитна вода при Escherichia coli и 

Staphylococcus aureus (Игнатов, По-

пова, Петрова, Ал. Игнатов, 2022). 

В последните десет години се 

засилват изследванията за хидра-

тация при спортисти. Динамиката 

на спортните състезания и про-

веждането им в различни държави и 

континенти налага бързо възстано-

вяване и отлична спортна форма.

Изследванията се правят с кар-

диологични измервания, параметри 

на урината и слюнката. Показват сe 

зависимости при спортната форма 

и възстановяване.

Изследвания за хидратация 

при футболисти са направени от 

български лекари и учени (Якимов, 

2014; Якимов, Груев, 2016; Якимов, 

Игнатов, 2019; Игнатов, Ангелчева, 

Ангушев, 2021). Българските учени 

показват и статистически разли-

чими резултати при хидратирани 

и дехидратирани футболисти.

В настоящата статия се по-

казват свойства на шунгитната 

вода като възможност за добра 

хидратация в спорта. Шунгитната 

вода е добре филтрирана, има аб-

сорбционни свойства за изчистване 

на токсини и бактерии. В шунгита 

има фулерени с уникални свойства 

за преструктуриране на водни мо-

Наноматериал шунгит с 

въглерод и фулерени. Шунгитна 

вода. Приложение в спорта

Проф. Игнат Игнатов

РЕЗЮМЕ

Филтрацията подобрява качеството на водата и нейните 
свойства.
В списание Carbon се прави публикация, че шунгитът е слабо мине-
рализиран наноматериал с аморфна структура (Ковалевски, Бузен, 
Коулей, 2001). 
Шунгитната вода „Севтополис“ е преминала през шунгитно-зеоли-
тен филтър. 
Продуктът има приятен вкус на чиста природна планинска вода. 
Шунгитът е наноматериал, който се състои основно от въглерод 
и силициев диоксид. Основна структура са правилни геометрични 
образувания – фулерени. Шунгитът има уникални адсорбционни пока-
затели с ефекти при детоксикация, намаляване на вредни микроорга-
низми, противовъзпалителни антиоксидантни свойства. 
Шунгитната вода „Севтополис“ е подходяща за хидратация при спор-
тисти. 

SUMMARY

Nano material Shungite with carbon and fullerenes. Shungite water. 

Application in sport.

The filtration improves the quality and properties of water.
"Sevthopolis" shungite water is produced with shungite-zeolite filter. 
The product has a pleasant taste, identical with that of pure natural mountain 
water. 
Shungite is a nano material composed mainly of carbon and silica. Its structure is 
based on regular geometric formations - fullerenes. Shungite has unique adsorption 
performance with detoxifying effects, reduction of harmful microorganisms, anti-
inflammatory and antioxidant properties.
"Sevthopolis" shungite water is particularly suitable for efficient hydration of 
athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Шунгит, фулерени, вода
KEY WORDS: Shungite, fullerenes, water
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лекули и увеличаване на енергията 

на водородните връзки (Мосин, Иг-

натов, 2014).

ВЪВЕДЕНИЕ

Минералът шунгит се отнася 

за ново поколение естествени на-

номинерални сорбенти (NMS). Шун-

гитът е получил името си от село 

Шунга в Карелия, разположено на 

брега на Онежкото езеро, Русия.

Шунгитът е междинна форма 

между аморфния въглерод и гра-

фитния кристал, съдържащ въгле-

род (C) и силициев диоксид (SiO2), 

и фулерени. Шунгитният въглерод 

е фосилизиран органичен материал 

от седименти с високо ниво на кар-

бонизация.

В зависимост от съдържание-

то на въглерод (C) минералът от 

Карелия е нисковъглероден (5% 

C), средновъглероден (5 – 25% C) 

и високовъглероден (25 – 80% C) 

(Джушкин, 1994). Шунгитът, с кой-

то ние работим, е високо въглеро-

ден с въглерод (35% C) и силициев 

диоксид (SiO
2
) 51%. Сумата от (C+ 

SiO
2
) в шунгита е 86 – 88% (Мосин, 

Игнатов, 2012). 

В основата на шунгитния въгле-

род са кухи въглеродни фулеренови 

многослойни сферични глобули. Гло-

булите са с диаметър 10 – 30 nm 

(фиг. 1). Наноматериалите са с раз-

мер на частиците до 100 nm.

Фулерен е молекула, която е със-

тавена изцяло от въглеродни ато-

ми във форма на сфера или цилин-

дър. Фулеренът е открит през 1985 

г. като алотропна форма на въгле-

рода (фиг. 1 а). За откритието си 

Крото, Смоли и Кърл получават Но-

белова награда по химия. През 2000 

г. Резников и Полеховски с електрон-

на дифракция заснемат фулерени в 

шунгита с размери 10 – 30 nm (фиг. 

1 б).

През 2011 г. Гао и съавтори показ-

ват полезни ефекти на вода, която 

е преминала през фулерени върху ор-

ганизми. През 2012 г. има интересно 

изследване, че фулерените удължа-

ват живота на бели мишки (Баати 

и съавтори, 2012). Резултатите са 

потвърдени и в други лаборатории 

(Гуляр, Тамарова, 2018, Шитиков и 

съавтори, 2021).

Въглеродните фулеренови мно-

гослойни сферични глобули в шунги-

та са 0,001 % w/w. Като основа на 

наноструктурите те имат ефек-

ти.

Шунгитът намалява възпалени-

ята (Мосин, Игнатов, 2014; Сажи и 

съавтори, 2017). 

Минералът от Карелия се при-

лага при соматоформни разстрой-

ства при спортисти (Белих, Бори-

сова, Несмеянов, Фудин, 2015).  

Шунгитът намалява реактив-

ните кислородни видове (ROS). При 

спортна подготовка се наблюда-

ва увеличаване на реактивните 

кислородни видове (ROS) (Алесио и 

съавтори, 2000; Радак и съавтори, 

2013). 

Имаме антиоксидантни свой-

ства с шунгит, който е поставен 

във вода (Скрипник и съавтори, 

2021). Прилагането на продукти с 

антиоксидантно действие е от 

основните методики в спортна-

та подготовка (Бранхаус, Хопкинс, 

2015).

Актуални изследвания показват 

ефекти на антиоксиданти при 

стабилизиране на кръвното наля-

гане и намаляване на свободните 

радикали при спортисти (Надер и 

съавтори, 2021). През 2022 г. Лапес 

и съавтори показват при футбо-

листи ефекти на антиоксиданти 

след тренировка. Доказват се и 

противовъзпалителни ефекти с 

антиоксиданти. 

Едно от големите предимства 

на шунгитната вода е, че тя може 

да се пие по време на състезания. 

Таблица 1. Химичен състав на шунгит от минерално находище Зажогински за пречист-

ване на вода в % (w/w)

№ Химичен компонент Съдържание, % (w/w)

1 С 35.0

2 SiO
2

51.0

3 TiO
2

0.2

4 Al
2
O

3
3.3

5 FeO 2.8

6 MgO 1.2

7 CaO 0.3

8 Na
2
O 0.2

9 K
2
O 1.5

10 S 1.5

11 H
2
O 3.0 cryst

Фиг. 1

Фулерен (1 а) и фулерени 

в шунгита с размери 

10 – 30 nm (фиг. 1 б).

а б

ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ
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РЕЗУЛТАТИ

Таблицата показва химичния със-

тав на шунгит от минерално нахо-

дище Зажогински, Руска федерация, 

за пречистване на вода в % (w/w).

Документът за безопасност е: 

Material Safety Data Sheet (TY 5714-

007-12862296-01, Limited Liability 

Company Scientific-Industral Complex 

Shungite. Russian Federation, the 

Republic of Karelia (Таб. 1).

Проведено е изследване в акре-

дитирана лаборатория „Eвротест 

контрол“ ЕАД на химично чиста 

дейонизирана вода, която преми-

нава през шунгитен филтър. Доку-

ментът е № 5579 от 28.07.2021 г. 

Резултатите по Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на во-

дата, предназначена за питейно-

битови цели, показват, че всички 

параметри са в норма.

През 2014 г. Мосин и Игнатов 

показват със спектрален анализ, 

че шунгитната вода има проти-

вовъзпалителни ефекти. През 2017 

г. Сажи и съавтори също показват 

противовъзпалителни свойства на 

шунгита. 

През 2018 г. Фишер и съавтори 

доказват, че шунгитът адсорбира 

цинк (Zn). Резултати има с манган 

(Mn), желязо (Fe) и др. (Олюник и 

съавтори, 2019, Рожков, Рожкова, 

2021).

Като сорбент минералът от 

Карелия има ефекти при амоняк, 

азот, нитрати (Мелник, Тамила, 

2011), нитрити (Мусте и съавтори, 

2021). Свойствата на шунгит като 

сорбент при замърсени води е пока-

зано при различни изследвания (Ко-

пилова, Болгова, Клейменова, 2019).

Научни изследвания показват, 

че отделянето на тежки метали – 

никел (Ni), кадмий (Cd), олово (Pb) 

и др. – е възможно единствено при 

температури от 1200 до 1400° C 

(Mосин, Игнатов, 2013).

Показани са ефекти с шунгит 

при метаболизъм (Папуниди, Семьо-

нов, Кадиков, 2018). Намаляването 

на тежките метали е полезно при 

детоксикация (Сажо и съавтори, 

2017, Игнатов, 2018).

През 2021 г. Попова и Игнатов 

провеждат микробиологични изслед-

вания на шунгитна вода. Изследва-

нето е направено със Staphylococcus 

Аureus и Escherichia coli. При стафи-

лококи с 65%, а при ешерихия коли 

със 100% намаляват бактериите, 

върху които е приложена шунгитна 

вода. 

Бураса и Керна доказват анти-

туморни ефекти на шунгит. През 

2014 г. Мосин и Игнатов показват, 

че шунгитната вода потиска разви-

тието на туморни клетки на моле-

кулярно ниво.

През 2018 г. българският екип 

Тошкова, Глухчев, Игнатов, Цветко-

ва правят лабораторно изследване, 

че определен вид вода има анти-

туморен ефект. Това е електрохи-

мично активирана вода Католит. 

Изследването е направено върху 

тумор при хамстери. Статия е пуб-

ликувана в Българско списание за об-

ществено здраве, Министерство 

на здравеопазването. През 2015 г. 

Игнатов, Мосин, Глухчев и съавтори 

показват, че вода Католит потис-

ка развитието на туморни клетки 

на молекулярно ниво.

През 2019, 2020, 2021 г. Игнатов 

докладва резултати от собст-

вени изследвания в Япония с вода 

Католит при хидратация на спор-

тисти. 

ИЗВОДИ

Прилагането на процедури с шун-

гит и шунгитна вода в Русия е тра-

диция. В Карелия в профилактични 

центрове се провеждат лечебно-оз-

дравително процедури – вани, ком-

преси, масажи и стоун-терапия.

Научни изследвания показват 

ефекти на шунгитната вода върху 

здравето. С минерала от Карелия 

водата може да се филтрира и пре-

чисти. Шунгитът има свойството 

да изчиства водата от органични 

компоненти, метали и бактерии. 

Преминавайки през фулереновите 

структури на минерала, водата 

се преструктурира с положителни 

противовъзпалителни и антиокси-

дантни ефекти.

Доказани химични ефекти от 

шунгит и шунгитна вода:

1. Намаляване на йони на тежки 

метали – манган, желязо, цинк и др.;

2. Флуор;

3. Етанол и алкохолни продукти;

4. Нитрити;

5. Нитрати;

6. Амоняк;

7. Азот.

Биологични ефекти от шунгит и 

шунгитна вода:

1. Противовъзпалителни;

2. Антиоксидантни;

3. Подобряване на метаболизма;

4. Антибактериални.
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СOVID-19 

HIGHLIGHTS

 BRH inhibits the penetration 

of the virus into the cell; higher 

doses of colchicine  inhibits NLRP3 

inflammasome and CS; hymecromone 

inhibits the synthesis of HA and HA 

storm.

 The triple combination 

of inhaled BRH, optimal doses of 

colchicine and himecromonе reduces 

the mortality of COVID-19 inpatients 

between 4 and 5 times. 

 BRH is effective in prophylaxis 

if given for a long time (eg a month), 

especially before and during the actual 

COVID-19 wave.

SARS-CoV-2 induces preferentially 

the NLRP3 inflammasome and that 

could result in its hyperactivation, 

followed by overexpression of 

cytokines  (CS). The high cytokine 

levels are strong inducers of HAS2 

leading to dramatic increase of HA. 

LMW-HA and oligo-HA could further 

enhance the CS effect by stimulating 

the cytokine release from immune and 

pulmonary cells. Following binding of 

SARS–CoV-2 to ACE2, levels of BR and 

DABK increase (BR storm), resulting in  

vasodilation and HA ability to  pass into 

the alveoli (HA storm). The BR storm is 

also associated with the upregulation 

of proinflammatory cytokines, thus 

strengthening the CS. These feedback 

loops are a typical vicious circle.

Individuals, infected with SARS-

CoV-2, can present with an array of 

clinical severity, from no symptoms 

through severe disease progressing 

to acute respiratory distress syndrome 

(ARDS) with systemic inflammatory 

response syndrome (SIRS), shock and 

multiorgan dysfunction, coagulopathy, 

and death (1).

Inhaled BRH, optimal doses of colchicine 

and hymecromone are three powerful 

weapons for prevention, outpatient and 

inpatient treatment of COVID-19
Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD

SUMMARY

The TMPRSS2 inhibitor bromhexine (BRH) and the NLRP3 inflamasome 
inhibitor colchicine have been studied in a number of clinical trials with 
contradictory and rather negative results. We started the treatment of COVID-
19 outpatients and inpatients with the standard colchicine doses and found 
no effect. BRH pills also did not give the expected result.
That is why, since May, 2020 the colchicine doses in our treatment regimen 
were increased while BRH was given inhaled. Thus, our therapeutic strategy 
includes inhaled BRH to inhibit the penetration of the virus into the cell; higher 
doses of colchicine to inhibit the NLRP3 inflammasome and the cytokine 
storm (CS); hymecromone to inhibit the synthesis of Hyaluronan (HA) and 
the HA storm. Our more than 2 years of experience and unpublished results 
clearly state that immediate administration of BRH by inhalation, in combination 
with higher doses of colchicine to outpatients virtually eliminates the risk of 
complications and hospital admission. Moreover, the triple combination of 
inhaled BRH, optimal doses of colchicine and himecromonе are an excellent 
means of reducing the mortality between 4 and 5 times of inpatients with 
COVID-19. Аnd last but not least, all three drugs are cheap and easily аvailable, 
and bromhexine and hymecromonе are practically harmless.

РЕЗЮМЕ

Инхалаторен BRH, оптимални дози колхицин и химекромон са три 

мощни оръжия за профилактика, извънболнично и болнично лечение 

на COVID-19 

Инхибиторът на TMPRSS2 бромхексин (BRH) и инхибиторът на 
NLRP3 инфламазомата колхицин бяха тествани в редица клинични 
проучвания с противоположни резултати. Ние започнахме да лекува-
ме амбулаторно и болнично COVID-19 със стандартни дози колхицин 
без ефект. Таблетки BRH също не дадоха очакваните резултати. 
Ето защо от май 2020 ние увеличихме дозите на колхицин, докато 
BRH бе даван инхалаторно. По такъв начин нашата терапевтична 
стратегия включва инхалаторен BRH за предотвратяване на про-
никването на вируса в клетката; по-високи дози колхицин, за да се 
инхибира NLRP3 инфламазомата и цитокиновата буря (CS); химекро-
мон, за инхибиране синтезата на хиалуронова киселина (HA) и HA буря. 
Нашият повече от 2 години опит и непубликувани резултати ясно 
показват, че незабавното приложение на инхалаторен BRH в комби-
нация с високи дози колхицин при амбулаторно лечение на практика 
отстранява риска от усложнения и хоспитализация. Освен това 
тройната комбинация от инхалаторен BRH, оптимални дози колхи-
цин и химекромон са отлично средство за намаление на болничната 
смъртност от COVID-19 между 4 и 5 пъти. И не на последно място, 
трите препарата са евтини, достъпни, а BRH и химекромонът са на 
практика безвредни. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: COVID-19, bromhexine hydrochloride, ambroxol hydrochloride, colchicine, cytokine storm, hymecromone, hyaluronan, hyaluronan storm
KEY WORDS: Ковид-19, бромхексин хидрохлорид, амброксол хидрохлорид, колхицин, цитокинова буря, химекромон, хиалуронова киселина, хиалуро-
нова буря
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For most patients, the infection 

is mild with low-grade fever and 

cough, although about 15% of the 

cases develop complications and get 

hospitalized (2). There is a higher risk 

for elderly people, especially those 

with comorbidity such as diabetes, 

hypertension, cardiovascular disease, 

obesity, as well as for pregnant 

women and for the male gender. 

Many other risk factors may lead to 

a progression into the severe phase, 

developing ARDS and death (3). 

COVID-19 associated comorbidities 

share not only high plasma PAI-1 

levels, but also high plasma or sputum 

hyaluronan levels, and low NAD+ 

and glutamine levels (4). Mortality 

in COVID-19 patients (2.1 percent 

around the world and 3.9 in Bulgaria) 

has been linked to the so-called 

„cytokine storm“ (CS). CS is a severe 

immune reaction (hypercytokinemia), 

leading to an increased risk of vascular 

hyperpermeability, multiorgan failure, 

and eventually death when the high 

cytokine concentrations have been 

unabated over time. In the case of 

COVID-19, NLRP3 (Nod-like receptor 

family, pyrin domain-containing 3) 

inflammasome activation by the 

SARS-Cov-2 leads to the production 

of IL-1β/18, facilitating the formation 

of CS. Too many cytokines (e.g., IL-

1/6/8/10/1RA, TNF-α, CXCL10 etc.) 

are being released into the blood 

too quickly. Normally, cytokines are 

part of the body's immune response 

to infection, but their uncontrolled, 

excessive and sudden release in large 

quantities (CS) can cause multisystem 

organ failure and death. It is not the 

viral replication or the infection that 

causes tissue injury. Rather, it is a 

result of the hyperactivation of NLRP3 

inflammasome pathway (5). CS can 

be caused by a number of infectious 

and non-infectious etiologies including 

Influenza H5N1 virus, Influenza H1N1 

virus, Influenza B, Parainfluenza virus, 

SARS-CoV-1, MERS-CoV,  Ebola, etc. One 

of the biggest unanswered questions 

is why some people develop severe 

disease, whilst others do not. Clearly, 

the conventional wisdom based on 

overall immunity of the infected 

patients cannot explain this broad 

spectrum in disease presentation (6). 

Very intriguing, the 1918 A (H1N1) 

Spanish flu pandemic was notable for 

being atypically fatal and remarkable, 

death rates were particularly high 

in those aged 20–35 (peak at 

approximate age 28–29). The reasons 

for this observation remain elusive. The 

virus was particularly deadly because it 

triggered a CS, ravaging the stronger 

immune system of young adults (7). 

Even more intriguing is the fact that 

the hyperactivated inflammasome in 

H1N1 is NLRP3, the same as in COVID-

19, with the notable difference that the 

mortality in COVID-19 is mostly at the 

expense of the over 65 population.

The NLRP3 inflammasome is 

one of the most important innate 

immune components, which facilitates 

inflammation by producing IL-

1β/18 and causing pyroptosis. SARS-

CoV-2 induces preferentially NLRP3 

inflammasome through ORF3a, but  

does not activate either NLRP1 or NLRC4 

inflammasomes. The inflammasome 

priming provided by ORF3a increases 

the expression of Il-1β, mediated by 

NF-κB, and the activation of gasdermin 

D, the latter being responsible for 

pore formation leading to pyroptosis  

(8). SARS-CoV-2 N protein promotes 

the NLRP3 inflammasome activation 

and subsequent hyperinflammation 

by direct interaction with NLRP3 

protein (9). NIMA-related kinase 7 

(NEK7) appears to be fundamental 

for inflammasome activation as NLRP3 

associates with its catalytic domain 

(10). With the development of the 

inflammatory cascade, IL-1β and IL-

18 promote the release of additional 

NLRP3 cytokines, such as IL-6. Upon 

NLRP3 inflammasome activation, there 

is a positive correlation between IL-

1β, IL-18 and caspase-1 with other 

inflammatory markers, such as C-

reactive protein, lactate dehydrogenase 

(LDH) activity and IL-6 (11). These 

findings strongly support a role for 

NLRP3 inflammasome in driving early 

pathological manifestations of COVID-

19, leading to progressively worsening 

respiratory failure, culminating with 

ARDS. 

Hyaluronan/hyaluronic acid (HA) 

is an essential component of the 

extracellular matrix and plays crucial 

roles in both biological and pathological 

states. The high levels of cytokines 

during CS are strong inducers of HAS2 

(HA synthase 2) in endothelium, lung 

alveolar epithelial cells, and fibroblasts. 

This fits well with the notion that the 

state of „hyperinflammation“ induces 

the production and accumulation 

of  HA within the alveolar spaces of 

patients with severe Covid-19 (12). The 

HAS2 overexpression stimulated by IL-

1β and TNF-α is also upregulated by 

Human Identical Sequences of SARS-

CoV-2 (HIS-SARS2), leading to dramatic 

increase of HA (13). 

HA accumulation is one of the 

leading factors associated with the 

lung edema, resulting in ARDS and 

requireing ventilation within hours, 

becаuse its overproduction leads to 

absorbtion of high amount of water 

molecules due to their hygroscopic 

properties. White patches containing 

fluid, known as „ground glass“, were 

presented by a CT scan in the lung of 

COVID-19 patients in accordance with 

the clear jelly liquid, found in lung 

autopsies (14). 

The HA signaling can also vary 

according to its molecular size and 

the particular cell type. In the severe 

lung inflammation, the neutrophils’ 

response to eliminate infected cells 

by producing the ROS that can break 

down the HMW-HA (high molecular 

weight hyaluronan) to the smaller 

fragments including LMW-HA (low 

molecular weight hyaluronan) and 

oligo-HA. This could further enhance 

the effect of the CS by stimulating 

the cytokine release from immune 

and pulmonary cells. Such event 

would amplify the inflammation and 

establishing a feedback loop called „HA 

storm“ leading to increased severity 

as well as poor prognosis for the 

patients (15). The portion of patients 

most susceptible to develop severe 

complications after being infected 

with SARS-CoV-2 has a high level of 

plasma hyaluronan.

HA storm is facilitated by the 

so-called Bradykinin (BK) storm. 

SARS-CoV-2 causes the levels of ACE 

in the lung cells to decrease, while 

the levels of ACE2 get increased. 

As ACE2 is the receptor for SARS–

CoV-2, following binding, there is 

decreased availability of ACE2 and 

therefore decreased activity. This 

downregulation of ACE2 not only 

increases the levels of Ang II, but it 

also leads to increased levels of BR 

and des-Arg(9)-bradykinin (DABK) 

which is associated with acute lung 

damage and inflammation (BR 

storm). As a result of  BK elevation, 

vasodilation occurs and HA can pass 

into the alveoli. HA can absorb more 

than 1,000 times its own weight in 

water to form a hydrogel (Jello -like 

substance) that is preventing oxygen 

uptake and carbon dioxide release in 

the lungs of severely affected COVID-

СOVID-19 
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Fig. 1 Рathogenesis of COVID-19 complications

19 patients (17).

The BR storm is also associated with 

the upregulation of proinflammatory 

cytokines (16), strengthening the CS. 

The latter stimulates the synthesis 

of HA and the HA storm, in addition 

IL-1 and IL-6 stimulate the expression 

of B1Rs and also indirectly causes 

the downregulation of SERPINA12, 

a suppressor for BR, amplifying the 

BR storm. As noted above, LMW-

HA and oligo-HA fragments can 

stimulate the cytokine release, even 

further strengthening the CS (15). The 

upregulation of hyaluronan synthases 

and downregulation of hyaluronidases 

(up to 8 times), combined with the 

BK-induced hyperpermeability of 

the lung microvasculature, leads to 

the formation of a HA-hydrogel (HA 

storm) that inhibits gas exchange in 

the alveoli of COVID-19 patients. These 

feedback loops are a typical vicious 

circle (fig. 1).

You get infected with COVID-19. 

What should you do?

We recommend starting 

immediately with inhalations with 

bromhexine (or its metabolite 

ambroxol) and optimal doses of 

colchicine, especially for the patients 

of high risk groups. 

A tubulin inhibitor and a 

microtubule disrupting agent, 

сolchicine is a medication approved 

for the treatment of gout, Behçet's 
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disease,  recurrent pericarditis, and 

familial Mediterranean fever. It causes 

inhibition of neutrophil chemotaxis, 

adhesion, and mobilization, as well 

as NLRP3 inflammasome inhibition, 

Tumor Necrosis Factor reduction and 

interference with several inflammatory 

pathways (18). Moreover, colchicine 

has an extremely favorable safety 

profile and since it does not exert any 

overt immunosuppressive activity, it 

does not interfere with the effective 

viral clearing nor is associated with 

the occurrence of secondary infections 

(19).

Given the theoretical potential 

benefits of using colchicine for 

the treatment of COVID-19, several 

clinical trials were initiated to test 

this hypothesis (20). Among them, 

two large clinical trials (21,22) have 

attempted to find „the silver bullet“ 

(colchicine) to defeat the „Werewolf“ 

(COVID-19). However, the Joint Chief 

Investigator of the RECOVERY trial 

Martin Landray, said: „We do large 

randomised trials to establish whether 

a drug that seems promising in theory 

has real benefits for patients in practice. 

Unfortunately, colchicine is not one of 

those“. (21) The COLCORONA study is 

not so pessimistic, despite the cooling 

of initial enthusiasm, that colchicine 

may become the first outpatient drug 

against COVID-19: „Colchicine is not 

a „silver bullet“ for COVID-19“, but 

„colchicine could be used to reduce the 

risk of complications for some patients 

with COVID-19“ (22). 

Is it possible for colchicine to be 

the „silver bullet“ for COVID-19? We 

are convinced that yes, it is possible! 

Then, how exactly and in what way? 

The answer is in the doses used! 

Sola dosis facit venenum („Only the 

dose makes the poison“)

Poison is in everything and nothing 

is without poison. The dosage makes it 

either a poison or a remedy. Philippus 

Aureolus Teophrastus Bombastus von 

Hohenheim (Paracelsus) 1493-1541 

(23).

Our therapeutic strategy includes 

inhaled BRH to inhibit the penetration 

of the virus into the cell; higher 

doses of Colchicine to inhibit NLRP3 

inflammasome and CS; Hymecromone 

to inhibit the synthesis of HA and HA 

storm.

All available publications studying 

colchicine as part of COVID-19 

treatment regiments are based on 

standard colchicine doses.  The current 

maximum loading dose is 1.5 mg 

followed by 0.5 mg in 60 minutes. 

The maintenance daily dose does not 

exceed 1 mg (20). This is why most 

of these studies report no or minor 

colchicine effect.

We started the treatment of 

COVID-19 outpatients with the 

standard colchicine doses and found 

no effect. That is why, since  May 2020, 

the colchicine doses in our treatment 

regimen were increased to an initial 

loading daily dose calculated by the 

formula ((0.5 mg per every 10 kg of the 

patient’s weight) - 0.5 mg), that should 

not exceed 5 mg. The maintenance 

dose is half the loading dose (29). This 

virtually prevents the CS, decreasing 

the level of inflammatory markers, 

including IL-6.  Our results clearly 

demonstrate the healing effect of 

higher doses of colchicine. Mortality in 

78 patients treated under this regimen 

was 3.846% (3 patients) (Table 1). In 

the control group of 242 patients, the 

mortality rate was 18.18% (Table 2). In 

another similar scheme (1 day – 3.5-4 

mg colchicine, 2 day – 3 mg, 3th day – 

2.5 mg, 4 – 6 day – 1.5 mg) administered 

to 322 patients, the mortality rate was 

4.34% (Table 1), while in the control 

group of 71 patients – 18.3% (Table 2). 

Similar doses of colchicine have been 

given before, leading to symptoms of 

diarrhea increasing to over 70% (24). 

Diarrhea is the most common side 

effect. At high-dose colchicine (4.8 mg 

total over 6 hours) about 77% of the 

patients had diarrhea (24). At mean 

dose of colchicine 6.7 mg, all patients 

developed diarrhea after a median 

time of 24 hours (25).

We also report a rise in the cases 

of diarrhea within these limits. The 

therapeutic effect, however, far 

outweighs the increase of some non-

life-threatening colchicine side effects. 

All patients treated with these doses 

of colchicine have completed informed 

consent.

Are the doses we use dangerous? 

Not at all! Colchicine has an excellent 

long-term safety profile.  For example, 

in Familial Mediterranean Fever 

colchicine can be used up to a daily 

dose of 2 mg in children and 3 mg 

in adults, or the maximum tolerated 

dose if the one used has had no 

effect (26). In a number of cases, high 

doses of colchicine have been used or 

recommended (24, 25, 26, 27). Тhe 

narrow therapeutic index, the side 

effects of colchicine, it’s well known 

drug interactions - all this should be 

taken into account when starting 

treatment with the drug and it’s 

follow-ups (27, 28, 29, 30).

Surprisingly, attempts to prove an 

effect at low doses of colchicine continue 

to this day, trying to refute „Einstein 

Insanity“ (That witticism is usually 

attributed to Albert Einstein): „Insanity 

is doing the same thing over and over 

and expecting different results“. It is 

inexplicable to us why in large and noisily 

advertised clinical studies (21, 22) the 

effect of high doses of colchicine have 

not been tested similarly to Terkeltaub 

RA et al. (24). Thus, at optimal doses, 

colchicine may be „silver bullet“ against 

COVID-19. Тhe HA synthesis inhibitor 

Hymecromone was administered at a 

dose of 4 x 800 mg/day. It applies with 

success to the prevention of HA storm.

The potent inhibitor of TMPRSS2, 

Bromhexine (BRH) is an inexpensive, 

with a low side-effect profile, 

mucolytic, sold as over-the-counter 

agent since 1963. Several studies have 

investigated the clinical efficacy of BRH 

with failure to observe reproducible 

therapeutic effects (31). This is the 

reason why, from the middle of 2020, 

we started to use it by inhalation (29, 

30). The immediate initiation with  

BRH nebulizers and colchicine is of 

paramount importance for successful 

treatment of COVID-19 outpatients. 

The second „silver bullet“ could be 

the inhalatory form of BRH - [4x1 or 

3x1 ampoules (one ampoule of 2 ml 

contains 4 mg BRH)], diluted 1:1 (up to 

1:3) with saline (29). BRH is effective 

in prophylaxis (3 x 1/2 tablets) if given 

for a long time (e.g. a month) as well, 

especially before and during the actual 

COVID-19 wave. Inhaled BRH is also 

effective in hospitalized patients. 

Our data, including more than 1000 

COVID-19 outpatients, showed that 

nearly 100% of the patients treated 

with this therapeutic regimen didn’t 

need hospitalization. These results 

have been previously announced in 

several Bulgarian scientific journals 

(29, 30 etc.) and international 

conferences (Mitev V. 23th Medicine 

and Football International Scientific 

Conference, 15 november 2021; Mitev 

V and Mondeshki T. 24th Medicine 

and Football International Scientific 

Conference, 11 april 2022; Mondeshki 

T. National Cardiology Conference on 

COVID-19. 19 – 20 november, 2021, 

Sofia, Bulgaria) as oral presentations.

Our more than 2 years of experience 

and unpublished results clearly 

СOVID-19 
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Table 1.  Inpatients treated with BCH

Hospitals Patients + BCH Died Percentage (%)

II # 78   3 3.846

III 322 14 4.34

BCH – inhaled Bromhexine, Colchicine, Hymecromone

# Сolchicine doses are per kg of weight

Table 2. Inpatients treated without BCH

Hospitals Patients – control Died Percentage (%)

I 100 18 18

II 142 26 18.3

III  71 13 18.3

state that immediate administration 

of bromhexine by inhalation, in 

combination with higher doses of 

colchicine to outpatients virtually 

eliminates the risk of complications 

and hospital admission (29, 30). 

Moreover, the triple combination of 

inhaled bromhexine, optimal doses 

of colchicine and himecromonе are 

an excellent means of reducing the 

mortality between 4 and 5 times of 

hospital patients with COVID-19. Аnd 

last but not least, all three drugs 

are cheap and easily аvailable, and   

bromhexine and hymecromonе are 

practically harmless.

ABBRAVATIONS

ACE2 – Angiotensin-Converting 

Enzyme 2 

ARDS – Acute Respiratory Distress 

Syndrome

BK – Bradykinin

BRH – Bromhexine Hydrochloride

COVID-19 – Coronavirus Disease 2019 

CS – Cytokine Storm

MERS – Middle East Respiratory 

Syndrome  

SARS – Severe Acute Respiratory 

Syndrome

SARS-CoV-2 – Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2

TMPRSS2 – Transmembrane Рrotease 

Serine Subtype 2



48   Медицина и Спорт 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

През изминалата година Българският футболен съюз успя ус-

пешно да реализира два проекта, тясно свързани с футболната 

медицина и финансирани от УЕФА по програма Hattrick: 

1. Обучителен курс за спешна медицинска помощ на терена и 

поведение на медицинските екипи

2. Антидопинг обучение на футболистите и медицинските еки-

пи на националните ни футболни формации.

След събитията, разтърсили футболния свят на Европейското 

първенство по футбол през 2021, свързани с внезапната сърдечна 

смърт на терена на Кристиан Ериксен, стана ясно, че поведение-

то и адекватната реакция в тези случаи е от изключително зна-

чение за запазването живота на играчите. Добрата организация, 

тренировка и работа в екип на спешните медицински екипи, под 

контрола на д-р Йенс Клайнефелд и д-р Валентин Великов като 

представители на УЕФА, бяха една от основните причини за бла-

гоприятния изход от тази смразяваща и много опасна ситуация. 

С това стана ясно, че на всеки футболен мач и във всеки отбор 

медицинските екипи трябва да са готови за подобна ситуация и 

да реагират адекватно за постигане на максимален успех. 

 През 2012 година УЕФА стартира програмата за обучение на 

футболни лекари Football Doctors Education Programme (FDEP), чиято 

цел бе да насочи вниманието на медиците към тясно свързаните 

с футбола проблеми. Тя е насочена за обучение в три основни 

направления: спешна помощ на терена, травми – диагностика и 

лечение, и грижа за играчите – превенция, хранене и възстано-

вяване. Право на участие в курса имаха по един представител 

от всички страни, членки на УЕФА.  Целта на участниците бе не 

просто придобиване на футболно-медицински знания и качества, 

а и разпространението им сред медицинските екипи в страните 

от Европа. Като представители на България бяха определени д-р 

Здравко З. Тарълов и д-р Бисер Бочев, които успешно преминаха 

през модулите, а отскоро със сертификат от първия курс за 

спешна помощ на терена е и д-р Пламен Гочев.

На 17 – 18 май 2022 г., със съдействие на Българския футболен 

съюз, на националната футболната база край Бояна бе организиран 

първият модул от курса – FDEP1 – „Спешна помощ на терена; роли 

и отговорности на футболния лекар“. Мероприятието бе с инди-

видуални покани, като в него взеха участие по един представител 

от всеки клуб от Първа футболна лига, както и на националните 

формации – общо 18 човека. Инструктори по време на курса бяха 

водещи български специалисти, а програмата следваше строго 

зададените от УЕФА критерии. Откриването беше в 9.00 ч., като 

участниците се регистрираха и получиха своите материали за 

практическите и теоретичните занимания, а теоретичната се-

сия бе официално открита от д-р Михаил Илиев. Първата лекция 

на тема „Роли и отговорности на футболния лекар“ бе изнесена 

от лекаря на представителния отбор по футбол на България д-р 

Бисер Бочев, в която той засегна тънкостите на взаимоотноше-

нията на медицинския екип с играчи и треньори, както и отно-

шенията между клубен и национален лекар. Програмата продължи 

с лекция на д-р Здравко З. Тарълов относно оценка на пострадал 

играч на терена и спинална травма, като бяха представени про-

токолите за действие на терена, както и начините за обезопася-

ването на шийния отдел на гръбначния стълб за предпазване от 

допълнителни увреди по време на транспортиране. След кратка 

пауза отново д-р Бочев запозна участниците с новите тенденции 

за диагностика и поведение при удар в главата и мозъчно сътре-

сение (комоцио). Последните проучвания показват, че комоциото 

е много подценяван проблем в съвременния футбол, който може 

да доведе до сериозни краткосрочни и дългосрочни последици. 

Нордщрьом и колектив откриха, че след комоцио мнозинството 

от играчите претърпяват и друга тежка травма в последващи-

те 6 месеца, което вероятно се дължи на невъзстановените фини 

когнитивни функции на мозъка. От друга страна, диагностиката 

на мозъчното сътресение е трудна, тъй като липсва анатомичен 

дефект, който може да бъде открит със стандартните методи 

Два обучителни проекта на УЕФА
Д-р Здравко Тарълов, дм
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на диагностика. 

Водещият спортен кардиолог в България проф. д-р Иван 

Груев изнесе кратка лекция относно внезапната сърдечна 

смърт при футболисти – диагностика и поведение на терена, 

като наблегна на съвременните протоколи за действие при 

сърдечен инцидент на терена – кардио-пулмонална ресустита-

ция и принципите за работа с дефибрилатор на терена, който 

е единственият шанс за спасение на играч с внезапна сърдечна 

смърт. Дефибрилаторите вече са част от задължителните 

изисквания за медицинско осигуряване на професионалните 

футболни отбори в България и точно за това трябва да има 

обучени кадри, които адекватно и акуратно да работят с тях 

при нужда, тъй като времето е от решаващо значение при 

сърдечносъдовите инциденти. 

Най-важната част от курса бяха практическите занимания, 

където бяха симулирани реални спешни ситуации на терена и 

изтренирани правилните протоколи на поведение. Участниците 

бяха разпределени в 4 групи и имаха възможността на практика 

да се запознаят с материала, поднесен по време на лекционните 

курсове. Всяка група премина през 4 практически занимания, както 

следва: 

1. Дихателни пътища – осигуряване на проходими дихателни 

пътища и работа със задължителен комплект за първа по-

мощ на терена, водени от д-р Росен Хлебаров (специалист 

по анестезиология) и д-р Бисер Бочев (член на медицинската 

комисия на УЕФА и лекар на националния отбор). Основна цел 

на заниманието бе участниците да усвоят основните техни-

ки за осигуряване на проходими дихателни пътища при т.нар 

„гълтане на език“ на терена, както и използването на помощ-

ни средства за тази цел.

2. Внезапна сърдечна смърт – кардио-пулмонална ресуститация 

и дефибрилация, водени от проф. д-р Иван Груев и д-р Те-

одор Цанков (специалисти по спешна медицина). Участниците 

имаха възможността да тренират сърдечен масаж и дишане 

уста в уста на манекени, както и да използват дефибрила-

торите в реално време, като се запознаят с протоколите за 

работа с тях.

3. Травми на глава и гръбначен стълб, водени от д-р Здравко 

З. Тарълов (притежател на УЕФА сертификат за инструктор). 

Тук участниците имаха възможността да покажат работа в 

екип, като осигурят шийния отдел на играч, претърпял трав-

ма на главата и шията, поставят твърда яка и безопасно 

евакуират от „терена“ пострадалия върху твърда спинална 

дъска.

4. Травми на корем и гръден кош. Поведение при кървене и 

шок, с инструктор д-р Пламен Гочев (спешна хирургия и при-

тежател на УЕФА сертификат). В това практическо зани-

мание на участниците бе показано как да оценят травма 

на корем и гръден кош, като разпознаят симптомите на 

вътрешно кървене и шок, както и поведение при тензионен 

пневмоторакс и открити рани.

Обучителната програма продължи с презентация на д-р Ва-

лентин Великов (ПФК „Лудогорец“, УЕФА антидопинг) относно ор-

ганизацията на медицинското обезпечаване в клуб. Той също така 

разкри подробности около случая с Ериксен и още веднъж наблегна 

на факта, че добрата организация, подготовка и работа в екип са 

от ключово значение в опазване здравето на футболистите при 

възникнали спешности на терена. 

Курсът продължи с тежък теоретичен и практически изпит, 

предоставен от УЕФА, в който участниците трябваше да по-

кажат знанията и уменията, придобити през изминалите дни. 

Участниците в курса се представиха отлично по време на изпита 

и заслужиха дипломите си за спешна помощ на терена, сертифи-

цирани от УЕФА.

Курсът завърши с антидопинг обучителна презентация, в 

която д-р Тарълов представи на участниците подробностите 

при процедурата по вземане на допинг проба, а Елка Гълева от 

Българския антидопинг център ги запозна с последните новости 

и промени по забранителния списък и процедурата за издаване на 

РТУ (разрешение за терапевтична употреба).

Вторият реализиран проект бе свързан с антидопинг. 

Стремежите на Антидопинг комисията на УЕФА е всеки един 

играч, участник в турнири под егидата на УЕФА, да е преминал 

някакво антидопинг обучение, преди реално да се сблъска с 

допинг контрол. Проектът бе изпълнен от БФС в съвмест-

на колаборация с Българския антидопингов център, като бяха 

разработени обучителна материали, презентации и брошури, 

представени на всички футболисти от представителните ни 

отбори. По време на лагерите на националните ни форма-

ции се проведоха онлайн обучителни сесии в реално време. 

Д-р Тарълов, като представител на БФС и допинг контрольор 

към УЕФА, запозна футболистите с процедурата по допинг 

контрол и техните права и задължения по време на процеса. 

Елка Гълева, като представител и експерт към Българската 

антидопинг агенция, запозна младите спортисти с принципи-

те на антидопинг; забранения списък на WADA (Световната 

антидопинг организация); вредите от приема на забранени 

субстанции; етичните и морални последици; риска при приема 

на хранителни добавки и медикаменти, и т.н. По време на 

изпълнение на проекта бяха обучени общо 157 души, като от 

тях 119 футболисти (мъже, жени, юноши и девойки), 23 лекари 

и физиотерапевти, 12 треньори и 4 администратори.

Искрено вярваме, че реализираните проекти ще дадат 

своите плодове, като значително се повиши нивото на меди-

цинско обезпечаване в елитния ни футбол и поведението при 

възникнала спешност, застрашаваща здравето и живота на 

играчите. Преминали антидопинг обучение, младите ни футбо-

листи ще имат знанието, необходимо за избягване на нежелани 

действия и грешки, свързани с приема на забранени субстан-

ции. Те също така ще бъдат подготвени за провеждането на 

допинг контрол, който е неизменна част от професионалната 

им кариера.    
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На 14 май 2022 г. ПФК „Лудогорец 1945“ АД организира медицин-

ска конференция на тема „Гръбначен стълб – наука и практика в 

диагностиката, лечението и рехабилитацията“. 

Събитието има уникален характер, защото за първи път в 

историята на българската медицина и спорт футболен клуб орга-

низира такава проява на своя територия. 

Конференцията се проведе на базата на Академия Лудогорец. 

Организаторите бяха поканили над 40 медицински специалисти 

от Североизточна България, работещи по патологичните пробле-

ми на гръбначния стълб: проф. Я. Енчев – началник на Клиниката по 

неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, проф. Ст. Станчев 

– завеждащ Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ 

„Медика“ – Русе, проф. Гергана Ненова – ръководител на катедра 

„Кинезитерапия“ към МУ – Варна, екипи от медицинските цен-

трове по спортна медицина и рехабилитация в Русе, Варна и В. 

Търново, ортопеди-травматолози от Варна, Русе и Разград, пре-

подаватели по кинезитерапия от Русенския университет „Ангел 

Кънчев“ и МУ – Варна, кинезитерапевти и рехабилитатори от 

Русе, Варна, Разград, Търговище и Исперих.

В програмата участва и медицинският екип на представи-

телния отбор на „Лудогорец“ в лицето на д-р Валентин Великов 

и физиотерапевта Марко Алвеш, представили тема в областта 

на постурологията.

Специален модул от конференцията беше отделен на гръб-

начните изкривявания като социалнозначим проблем. Своя ценен 

дългогодишен опит споделиха центровете по спортна медицина 

в Русе и Варна, както и кинезитерапевти от Търговище. Особено 

полезна беше и дискусията по темата.

На конференцията бяха представени иновативни медицински 

апарати от фирма „Медикосервиз“, както и медикаменти и супле-

менти на фирмите STADA и ISOSTAR. 

Участниците в конференцията имаха възможност да раз-

гледат медицинския център на представителния отбор на ФК 

„Лудогорец“. А след нейния край участниците посетиха мача „Лу-

догорец“ – „Черно море“ и шампионското награждаване на 11-

кратните шампиони на България.

Чрез провеждането на конференцията ПФК „Лудогорец 1945“ 

АД показа, че освен различните социални и благотворителни каузи 

и инициативи започва още една инициатива, чрез която подава 

ръка и на медицинските специалисти от региона за обмяна на зна-

ния и опит. Отчетена беше ползата от такава проява чрез ед-

новременното участие както на специалисти на университетско 

ниво, така и на такива от лечебни структури в малки градове. 

Медицинската конференция ще се провежда ежегодно.

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Медицинска конференция в Разград
Д-р Ивайло Якимов, дм
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