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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

През последното десетилетие се увеличиха 
значително травмите и заболяванията на 

ахилесовото сухожилие (фиг. 1). Причините за 
това, от една страна, са значително интензи-
фициране на спортно-тренировъчния процес, 
а, от друга, лошата екипировка (футболни 
обувки) и твърдите терени. Не на последно 
място, от голямо значение е методиката на 
спортната подготовка, като особено важно 
е правилното дозиране на натоварванията, 
особено в подготвителния период. Най-чес-
тите заболявания в областта на ахилесо-
вото сухожилие са тендинитите, паратен-
динитите, перитендинитите и бурситите. 
Основната харатеристика на клиничната 
проява при тях са болката, инфламацията и 
отокът.  При перитендинитите се въвличат 
при заболяването меките структури около 
ахилесовото сухожилие. То често е съчетано 
с един тендинит на ахилесовото сухожилие, 
като липсата на синовиална обвивка характе-
ризира и клиничната картина. Затова различ-

ни автори говорят за пери-, паратендинити, 
ахилодиния, ахилотенонити, ахилотендинити 
и др. (Renstrom и Peterson (1). Субстратът на 
заболяването е в паратенона поради липса 
на сухожилно влагалище. Обикновено консер-
вативното лечение е успешно, като се при-
лагат нестероидни възпалителни средства 
- парентерално, локално и перорално. Физикал-
ната терапия, както и имобилизация с ортези 
също се включва в терапията (фиг. 2). Упот-
ребата на локални апликации с кортикостеро-
идни препарати е абсолютно забранена, защо-
то нерядко води до руптури на сухожилието. 
Хомеопатични средства, локално съчетани с 
лидокаинови препарати, влизат в арсенала на 
нашето лечение. Повечето автори считат, 
че шестмесечен срок за консервативно лече-
ние са един достатъчен период, след който 
при неуспех се прибягва до оперативно лече-
ние. Трябва да се отбележи, че оперативното 
лечение невинаги води до успешен завършек 
на заболяването. В арсенала на диагностич-

ни средства трябва да 
се отбележи важната 
роля на използването 
на ядрено-магнитния 
резонанс. Ултразвуково-
то изследване също има 
информативно значение, 
но то по-трудно има 
роля при определяне на 
ефективността от кон-
сервативното лечение 
(фиг. 3).   

Бурситите в об-
ластта на ахилесово-
то сухожилие са два 

вида – според някои автори повърхностен 
и дълбок, според Calliet (2) - ретрокалканеа-
рен и посткалканеарен бурсит. Обикновено 
посткалканеарната бурса е оточна, инфла-
мирана и силно болезнена. При лечението й 
се препоръчват физикална терапия, покой, 
нестероидни противовъзпалителни средст-
ва, ортези. Поставянето на кортикостеро-
идни средства тука е възможно, тъй като 
се атакува директно бурсата, а не самото 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ахилесово сухожилие, травми, лечение.
KEY WORDS: Achilles tendon, injuries, treatment

Алгоритъм при диагностиката 

и лечението на травмите и 

заболяванията на 

ахилесовото сухожилие

РЕЗЮМЕ

Авторът се спира на най-честите травми и заболявания на ахи-
лесовото сухожилие. Анализират се причините за възникващите 
травми и заболявания, както и начините за тяхното лечение. Да-
ват се усложненията при неправилното лечение, консервативното 
и оперативното третиране и сроковете за възстановяване и връ-
щане във футбола.  

SUMMARY

Diagnostics and treatment of traumatic and non-traumatic injuries of 

the Achilles tendon

The author shares his experience about the most common injuries of the 
Achilles tendon. He analyzes the reasons of the occurring injuries and 
diseases, as well as the method of their treatment. 

Д-р Валентин Матев

Фиг. 2

Фиг.  3Фиг. 1
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сухожилие. Оператив-
ното лечение е поня-
кога неизбежен изход 
и прогнозите при него 
са добри (фиг. 4). 

Руптурите на 
ахилесовото сухо-
жилие са тотални и 
парциални. Парциал-
ните руптури са от 
дегенеративен тип и 
обикновено са надлъж-
ни. Дължат се на де-

генеративно променено ахилесово сухожилие 
и се поддават на консервативно лечение. 
Руптурите от травматичен характер, ко-
ито някои автори също разделят на пълни 
и непълни, за нас са само тотални. Това, ко-
ето виждаме при оперативното лечение,  е 
сухожилието на m. plantaris, което имитира 
парциална руптура. Оперативното лечение 
е задължително при руптурата на ахилесо-
вото сухожилие и само контраиндикации от 
друг характер могат да ни накарат да го 
лекуваме консервативно. Клиничната карти-
на обикновено е пределно ясна: положителен 
симптом на Thompson, липса на моноподална 
опора при стъпване на пръсти, палпаторна 
бразда, обикновено на 4-8 см над залавното 
място (фиг. 5, 6). 

Оперативните техники при лечение-
то на ахилесовото сухожилие бих разделил 
на открити, миниинвазивни и комбинира-
ни. Миниинвазивните техники, които не 
атакуват мястото на скъсването, са дос-
та рискови и напоследък изгубиха своето 
значение. Откритите техники с по-малък 
оперативен разрез, както и комбинирани-
те, които използват различни приспособле-
ния за извъногнищно огъване на руптурата, 
но и отваряне и атакуване на мястото на 
руптурата навлизат все повече в практи-
ката. Сроковете на имобилизацията след 
операцията зависят от стабилността на 
сухожилния шев и вида на руптурата, но 
повечето автори оптимизират сроковете 
до 5-6 седмици. Последните 10-15 години 

налагат поведението за постоперативни 
шини под коляното, които държат ходи-
лото в плантарна флексия или неутрално 
положение. Имобилизацията над коляното, 
която се правеше в миналото, вече не се 
препоръчва (фиг. 7, 8). 

Постоперативната рехабилитация е 
особено важна, като връщането в спортно-
тренировъчна дейност се разрешава средно 4 
месеца след операцията. 

БОЛКА В ОБЛАСТТА НА 
АХИЛЕСОВОТО СУХОЖИЛИЕ

КЛИНИЧНИ ДАННИ ЗА ВЪЗПАЛЕНИЕ 
БЕЗ ДАННИ ЗА РУПТУРА

РУПТУРА НА АХИЛЕСОВОТО 
СУХОЖИЛИЕ

УЗД
ЯМР

/+/ КЛИНИЧНИ ДАННИ, УЗД И ЯМР

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ТРАВМИТЕ И 
ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА АХИЛЕСОВОТО СУХОЖИЛИЕ
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ДИСКУСИЯ

Травмите и заболяванията на ахилесово-
то сухожилие изключително много зачестиха. 
Начинът на профилактика и лечението им 
е особено актуален в днешния интензивен 
живот. Желанието за по-бързо връщане на 
пациента в спорта се сблъсква често с хро-
нифициране и непълно излекуване на състеза-
теля.  Сроковете, след които се прибягва до 
оперативно лечение, също са плод на дискусия 
при специалистите, особено при тендинити-
те на ахилесовото сухожилие. Ние считаме, 
че 6 месеца са достатъчен срок при неуспех 
на консервативното лечение,за да прибегнем 
до оперативно. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особено важно 
при лечението на 
травмите и забо-
ляванията на ахиле-
совото сухожилие е 
добрата подготве-
ност на лекарите и 
специалистите, зани-
маващи се със спор-
тни травми. Тяхното 

добро взаимодействие осигурява навременно 
и ефективно лечение. Ролята на треньорите 
също е огромна. Методиката на спортна-
та тренировка, както и близкият контакт 
с лекарския екип на отбора предотвратява 
хронифицирането или тежките травми, на 
които е подложено ахилесовото сухожилие. 
Футболните обувки са нещо особено важно 
за профилактика на специфичните травми и 
заболявания на ахилесовото сухожилие. 

Фиг. 4

Фиг. 5 Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Реконструкцията на предната кръс-
тосана връзка на коляното под 

ендоскопски контрол е рутинна опе-
рация за специализираните клиники. 
Предложени са различни оперативни 
техники, които през годините се усъ-
вършенстват непрекъснато. Дискута-
билен остава въпросът за качествата 
и предимствата на присадъка - от па-
теларния лигамент или от сухожилия-
та на задномедиалната мускулна група 

(m.gracilis и m.semitendinosus). Общоп-
рието е мнението, че съвременният 
травматолог трябва да може да рабо-
ти с различни видове присадъци, като 
се съобразява с характеристиката на 
увредата при всеки пациент. 

Резултатите след артроскопска 
реконструкция на предната връзка 
зависят от много фактори. Заедно с 
позицията на вътреставните отвори 
на костните тунели и качествата на 

присадъка сигурната фиксация е един 
от ключовите моменти, който опре-
деля успешния изход от реконструкци-
ята. 

От 2004 година фиксацията на 
присадъка извършваме рутинно с би-
ологично разградими cross-pin имплан-
танти (RigidFix, DePuy Mitek, Inc, MA). 
Целта на предлаганото съобщение е 
да се представят предварителните 
резултати от извършената реконст-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: предна кръстна връзка, реконструкция, костно-сухожилен присадък.
KEY WORDS: ACL, reconstruction, bone-tendon graft.

Реконструкция на предната 

кръстосана връзка на коляното 

с автоприсадък от пателарния 

лигамент и RigidFix

РЕЗЮМЕ

Целта на предлаганото съобщение е да се представят предварителни-
те резултати от извършената реконструкция с автоложен костно-
сухожилен присадък от пателарния лигамент и RigidFix прикрепване.
При 74 колена, оперирани между ноември 2004 и началото на 2006, 
бедрената фиксация на присадъка е извършена с биологично разгради-
ми cross-pin имплантанти (RigidFix, DePuy Mitek, Inc, MA) и фиксация на 
тибиалния костен блок с разградим интерферентен винт  9 мм. 
Пациентите са проконтролирани средно 10 месеца след реконструк-
цията. Клиничното измерване обема на движение следоперативно 
показа екстензионен дефицит от 5 до 10° при 7 (9.4%) от оперира-
ните колена. При други две колена екстензионният дефицит остана 
15 - 20° шест месеца след реконструкцията, което наложи повторна 
артроскопия с дебридман и допълнително отнемане от предната 
стена на междукондилната ямка.  При 9 колена (12%) констатирахме 
флексионен дефицит в обема след 120°.
На странична рентгенова проекция по схемата на Harner и съ-
авт.,1994, тибиалният костен блок е разположен предимно във вто-
ри квадрант (97%). На а.р.-проекцията незначителното латерално 
изместване на тибиалния тунел по схемата на Muneta и съавт.,1995, 
при 3 колена не показа прояви на импинджмънт към медиалната 
стена на латералния бедрен кондил. Сигнификантна промяна във 
височината на пателата, измерена следоперативно по метода на 
Insall-Salvati, 1971,  не бе установена (р > 0,05). Клиничните тесто-
ве за стабилност на Lachman и този за „предно чекмедже” показаха 
отлични резултати.
Сигурната ранна фиксация, която се постига с RigidFix, позволява ак-
тивна ранна рехабилитация и своевременно възстановяване функци-
ята и силата на коляното. Извънставното разположение на бедрения 
имплантант и лекотата, с която се изпълнява, RigidFix съкращава 
времетраенето на операцията и превъзхожда фиксацията с интер-
ферентни винтове.  

SUMMARY

ACL reconstruction with autograft of patellar ligament and RigidFix

The aim of the present report is to present the preliminary results from the 
reconstruction with autologue bone-ligament graft of patllar ligament and 
RigidFix technique. 
In the cases of 74 knee surgeries, which took place between November 2004 
and the beginning of 2006, the thigh fixation of the graft has been performed 
through desintegratable cross-pin implants (RigidFix, DePuy Mitek, Inc, MA) and 
through a fixation of the tibial bone block through degradable inferent screw 9 
mm long.
The patients were checked approximately 10 months after the reconstruction. 
The clinical measurement of the volume of movement after the surgery shows 
extension deficit of 5 to 10 degrees in 7 of the cases of the knee surgeries. In the 
cases of two other knee surgeries extension deficit remained 15-20 degrees 6 
months after the reconstruction, which led to another arthroscopy debridement 
and additional drilling from the fossa intercondilaris. In the cases of 9 knee 
surgeries (12 %) we ascertained that there was flection  deficit in the volume 
more than 120 degrees.
On a side X-ray projection according to the Harner’s scheme, 1994, the tibial 
bone block is situated predominantly in the second quadrant (97 %). The a. 
p.  projection – a small lateral movement of tibial tunnel according to Muneta’s 
scheme, 1995, in the case of 3 knees there was no sign of impingement to the 
medial part of the lateral femoral condial.  There was no significant change in 
the change of height of the patellae, measured after the surgery according to the 
Install-Salvati’s method, 1971 (p > 0,05). Lachman’s clinic tests for stability and 
the one concerning the “front drawer” showed excellent results.
The trustworthy early fixation, which is attained through RigidFix gives us the 
opportunity for active early rehabilitation and for duly recreation of the function 
and the strength of the knee. Because of the fact that the thigh implant is situated 
out of the joint and because of the ease with which the procedure is performed 
RigidFix diminishes the duration of the surgery and is considered superior than 
the fixation with interferent screw. 

Доц. д-р Аспарух Аспарухов
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
рукция с автоложен костно-сухожилен 
присадък от пателарния лигамент и 
RigidFix прикрепване.

 
Материал и метод 
От 1992 до 2006 година от единия 

от авторите са оперирани 544 колена, 
при които е извършена реконструкция 
на ПКВ по стандартна ендоинцизионна 
техника с автоприсадък от централ-
ната трета на пателарния лигамент 
и с костни блокчета от прилежащите 
patella и tuberositas tibiae. Рутинно кост-
ните краища са изрязвани с цилиндрич-
ни фрези, съответстващи на диаметъ-
ра на костните тунели (фиг. 1). В 72% 
фиксацията е вътреставна с интерфе-
рентни винтове (титан или биологич-
но разградими) и при 28% от колената 
присадъкът е фиксиран извънставно. 
Средната възраст на пациентите е 27 
години (от 16 до 44). Интервалът меж-
ду травмата и операцията е средно 22 
месеца (от 18 до 128). Преобладават 
пациентите от мъжки пол (85%) пред 
женския (15%). При 74 колена, оперирани 
между ноември 2004-та и началото на 
2006-а, бедрената фиксация на присадъ-
ка е извършена с биологично разградими 
cross-pin имплантанти (RigidFix, DePuy 
Mitek, Inc, MA) и фиксация на тибиалния 
костен блок с разградим интерферен-
тен винт  9 мм. 

Оперативен метод
При пациент под регионална или 

обща анестезия с поставен пневмати-
чен турникет, оперативното поле се 
подготвя по обичайния начин. Бедрото 
е фиксирано в устройство - държач, а 
плотът на масата е спуснат така, че 
да позволи движения в коляното от 0 
до 90°. Извършва се артроскопски ог-
лед и се потвърждава увредата на ПКВ. 
Открита съпътстваща патология на 
менисците и ставния хрущял се лекува 
адекватно според вида на увредата. 

Сухожилието на пателарния лига-
мент се открива с 5-6 см кожен разрез. 
От централната част на сухожилието 
се изрязва присадък с ширина 10 мм. С 
цилиндрични фрези 10 мм (Bulfix,BG) в 

От централната част на ligamentum patellae се изрязва присадък 
с ширина 10 мм. С цилиндрични фрези 10 мм в двата края на присадъка от 
пателата и тибията се оформят костни блокчета с дължина 25 - 30 мм

Междукондилната ямка се 
обработва, като се премахват ос-
теофитите по периферията,  от-
страняват се остатъците от ПКВ 
и се открива задната кръстосана 
връзка (фиг. 2 А-В). През предно-ме-
диалния достъп се въвежда водач, 
с който се определя мястото на 
вътреставния отвор на тибиалния 
тунел (фиг. 2 Г).

Фиг. 1

Фиг. 2

А Б

А Б

В Г

двата края на присадъка от пателата 
и тибията се оформят костни блокче-
та с дължина 25 - 30 мм (фиг. 1). По два 
малки отвора се борират във всяко от 
блокчетата, през които присадъкът 
се обшива със здрави, нерезорбируеми 
конци. Възстановява се само целостта 
на паратенона, без да се възстановява 
сухожилието поради риск от развитие 
на patella baja.

Междукондилната ямка се обра-
ботва, като се премахват остеофи-
тите по периферията,  отстраняват 
се остатъците от ПКВ и се открива 
задната кръстосана връзка (фиг. 2, А-

В). През предномедиалния достъп се 
въвежда водач, с който се определя 
мястото на вътреставния отвор на 
тибиалния тунел (фиг. 2, Г). Ъгълът на 
водача зависи от дължината на при-
садъка - 50° за по-къс присадък (8-9 см); 
55° за 9-10 см дължина, и 60° за присадък 
с дължина 11 - 12 см. Вътреставният 
отвор на тибиалния тунел трябва да 
е назад от анатомичната инсерция на 
ПКВ, а водачът се ориентира около 20° 
медиално от надлъжната ос на тиби-
ята. По водещата игла се въвеждат 
последователно борери с диаметър 
от 7 до 10 мм.



  Медицина и Спорт � 9 
 

При сгънато 90° коляно през тиби-
алния тунел се поставя игла за опреде-
ляне мястото на вътреставния отвор 
на бедрения тунел. За дясното коляно 
отворът е в позиция 11 часа, съответ-
но в 13 часа за лявото коляно. Трябва да 
се предвиди да се запазят след борира-
не с 10 мм борер 2-3 мм от задния кор-
текс на бедрената кост. Дълбочината 
на тунела трябва да е с 5 мм по-голяма 
от проксималния костен блок на при-
садъка. Дилататор 10 мм се поставя в 
тибиалния тунел и се проследява пози-
цията му спрямо предната и латерал-
ната стена на междукондилната ямка. 
При констатиран импинджмънт посо-
ката на тунела се коригира.

Rigid Fix рамката се въвежда в бед-
рения тунел (фиг. 3 и фиг. 4). В латерал-
ния бедрен кондил последователно през 
отвори в рамката се вкарват чрез бо-
риране два канюлирани троакара (фиг. 
3, А-Г). Rigid Fix-рамката се изважда. 
При отворена промивна система теч-
ността изтича през троакарите, кое-
то потвърждава точната позиция на 
отворите. За по-прецизна оценка оп-
тиката се поставя в бедрения тунел и 
ендоскопски директно може да се про-
вери локализацията на напречните от-
вори в тунела (фиг. 4, Б). Присадъкът се 
вкарва в ставата и през троакарите в 
проксималния костен блок се борират 
отвори с диаметър 2,7 мм  за стаби-
лизиращите имплантанти (cross- pin), 
като се започва от дисталния отвор. 
През цялото време присадъкът се из-
тегля проксимално от асистента. Пос-
ледователно се въвеждат двата фик-
сиращи имплантанта (cross-pin), като 
се започне с дисталния. След като коля-
ното се сгъне и разгъне неколкократно 
от оператора, при 20-30° флексия се из-
вършва дисталната фиксация с интер-
ферентен биологично разградим винт 
9 мм. Рутинно използваме вътреста-
вен аспирационен дренаж за 24 часа.

Следоперативно крайникът се 
поставя в ортеза с възможност за 

RigidFix рамката се въвежда в бедрения тунел. В латералния бед-
рен кондил последователно през отвори в рамката се вкарват чрез бори-
ране два канюлирани троакара.

Позицията на RigidFix рам-
ката в бедрения тунел може да се 
проследи директно вътреставно 
(фиг. 4 А). Ендоскопски може да се 
провери локализацията на напреч-
ните отвори в тунела, като за цел-
та оптиката се поставя в бедре-
ния тунел (фиг. 4 Б). Присадъкът се 
вкарва в ставата и през троакари-
те в проксималния костен блок се 
борират отвори с диаметър 2.7 мм  
за стабилизиращите имплантанти 
(cross- pin).

Фиг. 4

Фиг. 3

А Б

В Г

А Б

В Г
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

контрол върху обема на движение. 
Проведена е стандартна програма за 
рехабилитация.    

Резултати: Менискалната лезия 
е най-честата съпътстваща увреда 
- при 33 колена (45%). Ориентирана е 
предимно надлъжно, вертикално или е 
комбинирана. По схемата на Newman 
лезията е в зона 2 или 1, тип АВ или АВС 
за медиалния мениск, съответно EF за 
латералния мениск. Увреда на ставния  
хрущял е документирана в оператив-
ния протокол при 15 колена (20%), пре-
димно в стадий 1 и 2 по Outerbridge. 
Свободно костно-хрущялно тяло в 
ставата след тангенциално счупване 
на медиалния бедрен кондил бе уста-
новено при един пациент. Различно 
по тежест импресионно счупване на 
медиалния бедрен кондил бе диагнос-
тицирано на предоперативното маг-
нитно-ядрено сканиране при 21 колена. 

62% от колената са артроскопи-

рани преди реконструкцията на ПКВ, 
като е извършен дебридман на оста-
тъците от връзката и частична ме-
нисцектомия при 10 колена. В 26 от слу-
чаите е направена частична медиална 
менисцектомия, при 3 - латерална, а 
при други 3 са отстранени частично 
и двата мениска. При един пациент ув-
редената част от медиалния мениск 
е отстранена след провален шев на 
мениска, направен в друга клиника. По-
ради неуспех в два случая е извършена 
ревизионна реконструкция на ПКВ една 
до 4 години след първата операция, 
проведена в друга болница.

Клиничното измерване обема на 
движение следоперативно показа ек-
стензионен дефицит от 5 до 10° при 
7 (9,4%) от оперираните колена. При 
други две колена екстензионният де-
фицит остана 15 - 20° шест месеца 
след реконструкцията, което наложи 
повторна артроскопия с дебридман и 
допълнително отнемане от предната 

стена на междукондилната ямка.  При 
9 колена (12%) констатирахме флексио-
нен дефицит в обема след 120°.

Патело-феморални крепитации 
установихме при контролното изс-
ледване в 7 колена (9,4%), като при 
нито едно от тях те не корелират с 
патело-феморална болка. Хипотрофия 
на бедрената мускулатура от 1 до 4 см 
персистира при 20% от оперираните. 

На странична рентгенова проекция 
по схемата на Harner и съавт.,1994, ти-
биалният костен блок бе разположен 
предимно във втори квадрант (97%). 
На а.р.-проекцията незначителното ла-
терално изместване на тибиалния ту-
нел по схемата на Muneta и съавт.,1995, 
при 3 колена не показа прояви на им-
пинджмънт към медиалната стена 
на латералния бедрен кондил. Сигни-
фикантна промяна във височината на 
пателата, измерена следоперативно 
по метода на Insall-Salvati,1971,  не бе ус-
тановена (р > 0,05).

Клиничните тестове за стабил-
ност на Lachman и този за „предно чек-
медже” показаха отлични резултати. 
Функционалната сила и стабилност на 
оперираното коляно по описаните от 
Daniel и съавт.,1982, т. нар. хоризонта-
лен и вертикален hop-индекси, ниво на 
активност по схемата на Tegner, как-
то и оценка по IKDC не са провеждани 
поради общоприетите стандарти за 
минимален срок на проследяване 36 ме-
сеца.

 
Обсъждане: При реконструкция 

на ПКВ с присадък от пателарния ли-
гамент зарастването на костните 
блокчета към костните тунели нас-
тъпва между четвъртата и дванаде-
сетата седмица /Clancy WG et al.,1981; 
Corsetti JR et al.,1996; Milano G et al.,2005; 
Papageorgiu CD et al,2001/. Само стабил-
на фиксация на присадъка ще позволи 
активна рехабилитация на оперира-
ното коляно през този период. През 
първите три месеца след реконструк-
цията вътреставната част на кост-
но-сухожилния присадък е уязвимата и 
активното спортно натоварване ще 
предизвика удължаване с последващо 
компрометиране стабилността на ко-
ляното. 

В продължение на години интер-
ферентните винтове са златен стан-
дарт за прикрепване на костно-сухожи-
лен присадък от пателарния лигамент 
/Brand J et al.,2000; Fu FH et al., 2000; 
Hoffmann RFG et al.,1999; Kaeding C et 
al.,2005; Weimann A et al., 2003 и други/. 
Биологичноразградимите интерферен-

Материалът, от който са направени cross-pin имплантантите, 
позволява контролно магнитно-ядрено сканиране на коляното за оценка 
на позицията на костно-сухожилния присадък. 

Фиг. 5

А Б

В Г



  Медицина и Спорт � 11 
 

тни винтове са с предимство пред ме-
талните с възможността за магнит-
но-ядрено сканиране следоперативно, 
без да е необходима повторна опера-
ция за отстраняване на вътреставния 
имплант. 

Cross-pin фиксацията бе въведена 
за техническо улесняване на оперира-
щия екип, за намаляване на следопера-
тивната морбидност, за подобряване 
ранната стабилност на присадъка и 
за предотвратяване на известните 
усложнения от интерферентната 
фиксация /Clark R et al.,1998; Harilainen 
A et al.,2005; Wilcox JF et al.,2005/. Раз-
ширяването на костните тунели след 
реконструкция на предната кръстоса-
на връзка е обект на дискусии в няколко 
съобщения след 1990 година /Clatworthy 
MG et al.,1999; Fahey M et al.,1994; Fauno 
P et al.,2005; Linn RM et al.,1993; L’Insalata 
JC et al.,1997; Peyrache MD et al.,1996/. 
Движенията на присадъка в бедрения 
тунел, причинени от отдалечената 
от анатомичната инсерция фиксация, 
каквато е тази с EndoButton (Smith & 
Nephew Endoscopy, Andover, MA), се при-
емат като основна причина за това ус-

ложнение. Разширението се съобщава 
по-често при свободни сухожилни при-
садъци в сравнение с костно-сухожилен 
присадък от пателарния лигамент. С 
въвеждането на cross-pin фиксацията 
непосредствено в анатомичната ин-
серция се приема, че броят на случаи-
те със следоперативно разширяване 
на костните тунели ще се редуцира. 

Биомеханичните проучвания на 
Zantop T. и съавт., 2005, показват, че 
бедрената фиксация на костен блок с 
диаметър 9 и 10 мм от BPTB-присадък, 
използвайки 2,7 мм cross-pin RigidFix ре-
зорбируеми имплантанти осигурява 
ранна стабилност на присадъка, съпос-
тавима с тази на интерферентните 
винтове. Използването на RigidFix  при 
костни блокчета с диаметър по-ма-
лък от 9 мм не се препоръчва поради 
риск от счупване на костния блок в 
мястото на отворите /Zantop T. и съ-
авт.,2005/.

Представените от нас резултати 
след реконструкция на ПКВ с костно-су-
хожилен автоприсадък от пателарния 
лигамент и RigidFix са предварителни. 
Срокът на проследяване при 35% от 

оперираните е по-малък от 6 месеца 
и всякакви заключения по отношение 
на дефинитивната стабилност на 
оперираното коляно ще са неточни. 
Cross-pin имплантантите осигуряват 
изключително добра ранна фиксация на 
костно-сухожилния присадък при всич-
ки оперирани в представената серия. 
Наблюдаваните ограничения в движе-
нията на ставата са резултат преди 
всичко на краткия срок на проследява-
не, респективно за възстановяване. 
Значим екстензионен дефицит може да 
е ятрогенно предизвикан при погреш-
но извършена фиксация на тибиалния 
костен блок във флексия на коляното, 
по-голяма от 30°. 

В заключение можем да изтъкнем, 
че сигурната ранна фиксация, която се 
постига с RigidFix, позволява активна 
ранна рехабилитация и своевременно 
възстановяване функцията и силата на 
коляното. Извънставното разположе-
ние на бедрения имплантант и лекота-
та, с която се изпълнява, RigidFix съкра-
щава времетраенето на операцията 
и превъзхожда фиксацията с интерфе-
рентни винтове. 
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РЕЗЮМЕ

Ставният хрущял (СХ) е основната носеща структура на всяка 
става. Здравият СХ притежава матрикс от колагенова мрежа и 
протеогликани, съдържащи глюкозаминогликани (ГАГ). Процесът на 
дегенерация на хрущяла, характеризиращ се и с намаляване на про-
теогликановото съдържание, би могъл да бъде преустановен чрез 
ГАГ добавки. Изследван бе препаратът  Knorpel Plus, който освен 
ГАГ съдържа и антиоксиданти плюс вит. Е. На 30 опитни зайци бе 
извършена оперативно хондрална лезия на едната колянна става, 
последвана от разделна терапия - 10 животни с ГАГ-препарат+се-
лен+вит. Е и контролни групи по 10 животни, приемащи желатин 
или млечна захар в продължение на 6 седмици. След това бе изслед-
ван биохимично и хистологично СХ от оперираната и контралате-
ралната става. Установено бе сигнификантно повишаване виско-
зитета на ставната течност и увеличение на ГАГ-съдържание в 
остеохондралния регенерат и в здравия СХ на оперираната става. 
Проведеният хистологичен анализ показа повишена активност на 
хондроцитите в ГАГ група. Така за първи път беше доказан in vivo 
биологичният ефект на орално лечение на остеохондрални дефекти 
с ГАГ препарат. Това подкрепя известните ни досега позитивни 
клинични резултати.  

SUMMARY

Metabolism of cartilago articularis and medical treatment of its 

injuries

The effect of oral supplementation with glycosaminoglycans (GAG) 
and radical scavengers (vitamin E/selenium) was investigated for the 
regeneration of osteochondral defects within 30 rabbits. After creation 
of defined osteochondral defects in the knee joint, groups of ten animals 
were given a GAG/vitamin E/selenium mixture or a placebo (milk sugar) 
for 6 weeks. Following sacrification, histological and histochemical 
analysis was performed. The amount of synovial fluid was increased 
in the placebo group while the viscosity of the synovial fluid was 
significantly enhanced in the GAG group. The amount of sulfated GAG 
in the osteochondral regenerates was significantly higher in the GAG 
group. In both groups, the GAG amount in the cartilage of the operated 
knee was significantly higher than in the non-involved knee (p<0.05). 
Histological analysis of the regenerates in the GAG group was superior in 
comparison with the placebo group. For the first time, a biological effect 
following oral supplementation with GAG was demonstrated in healing of 
osteochondral defects in vivo. These findings support the known positive 
clinical results 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ставен хрущял, травми, лечение.
KEY WORDS: Cartilago articularis, injuries, treatment.

Метаболизъм на ставния 

хрущял и медикаментозно 

лечение на уврежданията му
Д-р Иван Василев

Ставният хрущял /СХ/ cartilagо 
articularis  е основната носеща 

структура на всяка  става и функ-
цията му е да поема силите на на-
тиск, опън, триене и плъзгане. Той 
е подложен на много високи нато-
варвания (до 400 kg/cm2), които 
особено при спортни занимания 
или повишена физическа актив-
ност се увеличават многократ-
но. Като биологична структура, 
СХ има минимален коефициент 
на триене - 0.002 до-0.02 (за срав-
нение: стомана/стомана-0.6,  ме-
синг/стомана - 0.3,  тефлон/сто-
мана-0.04 - 0.2).

За да отгговори на тези нато-
варвания, СХ се нуждае от актив-
ни регенеративни процеси. При 
липсата на собствено кръвоснаб-

дяване и инервация възможности-
те за рагенерация са силно огра-
ничени и дефектите се запълват 
с фиброзна тъкан. Касае се за бра-
дитрофна тъкан, която се храни 
от съдовете на субхондралната 
кост, която е  в контакт с него-
вия дълбок слой и чрез синовиал-
ната течност посредством своя  
повърхностен слой. 

Ставният хрущял има дебе-
лина  3 до 8 мм в зависимост от 
натоварването при различните 
стави. Той съдържа около 80% 
вода, 9% белтъци, 8% полизаха-
риди, 2% клетки и 1% други със-
тавки.  Основни структури на 
СХ са матриксьт и хрущялните 
клетки.

Хрущялният матрикс предс-

 Хрущялен матрикс, изгра-
ден от колагенови влакна (A), вода 
(B) и протеогликани (C), съставени 
от белтъчно ядро и глюкозаминог-
ликани. 

Фиг. 1
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тавлява основното вещество, 
което е съставено  от колагенови 
влакна и протеогликани (фиг. 1). 
Колагеновите влакна се визуали-
зират електронно микроскопски. 
Те са дебели от 30 до 130  nm, с ха-
рактерна напречна набразденост 
и са съставени от колаген тип II. 
Колагеновият матрикс отговаря 
за  здравината на СХ и устойчи-
востта му спрямо силите на на-
тиск, докато пластичността му 
се дължи на  връзките от тънки 
фибрили колаген тип IX и XI меж-
ду колагеновите влакна тип II.  
Протеогликаните (ПГ) маскират 
колагеновите фибрили на мат-
рикса. Те представляват макро-
молекули с белтъчна сърцевина 
/core protein/ и глюкозаминогли-
кани (ГАГ): хондроитни-4-сулфат, 
хондроитин-6-сулфат, кератан-
сулфат, дерматан-сулфат и хи-
алуронова киселина (фиг.2). Съ-
отношението между тях не се 
влияе от локализация, възраст и 
травми.  Глюкозаминогликаните 
имат афинитет към водата и са 
от голямо значение за метаболиз-
ма на хрущяла по пътя на анае-
робната гликолиза.

Хрущялните клетки, хондро-
цити, са високо  диференцира-
ни клетки - с много нисък индекс 
на деление. Липсват стволови 
(регенерационни) клетки, пора-
ди което при СХ не съществува 
възпалително-възстановителна 
реакция.

Синовиалната течност, 
synovia,  представлява вискозна 
течност - диализат от кръвния 
серум, към който синовиалните 
фибробласти - В-клетки на сино-
виалната мембрана прибавят 
протеогликани и хиалуронова 
киселина. Основното свойство 
на хиалуроновата киселина е под-

чертаният афинитет към вода-
та, което повишава вискозите-
та на ставната течност и като 
резултат - намаляване силите на 
триене и увеличаване  устойчи-
востта на СХ.

С напредване на възрастта 
хрущялът променя структура-
та си. Процесът на стареене  е 
свързан с промени на клетките и 
матрикса.  Намалява водното  съ-
държание поради редуциране на 
глюкозаминогликаните, повиша-
ване съдържанието на белтъци, 
като се появяват дебели фибри-
ли (колаген тип I), характерни за 
фиброзната тъкан. Всички тези 
процеси водят до нарушаване на 
стабилната хрущялна структура 
и здравина и водят до хрущялна 
дегенерация. Тя преминава през 
3 основни фази: деструкция на 
матрикса, активиране на хондро-
цитите и  тъканен разпад. Дест-

Молекулен 
строеж на 
макромолеку-
ли. Протеог-
ликаните (A) 
се свързват с 
хиалуронова 
киселина (C)  
и  свързващи 
протеини 
(B) в макро-
молекулни 
агрегати.

KnorpelPlus

Glykosaminoglykan-смес (от акула)

 Chondroitinsulfat

 Glukosaminsulfat

 Keratansulfat

 Dermatansulfat
Хиалуронова киселина

+ 
Vitamin E (45 mg)

+

Selen (100 μg)

рукцията на матрикса се проявява 
с промяна на макромолекулярния 
скелет, агрегация на протеогли-
кани, скъсяване на ГАГ-веригите, 
понижаване на водното съдър-
жание, понижаване на клетъчния 
пермеабилитет и повърхностна 
фибрилация на хрущяла. Втора-
та фаза е свързана с активиране 
на хидроцитите. Характерно е 

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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групиране на клетките в т. нар. 
Clusters, повишане синтезата на 
белтъчни матрикс-молекули, ос-
вобождаване на цитокини и ен-
зимна дегенерация. Третата фаза 
води до тъканен разпад. Тя започ-
ва  с намаляване на хондроцитна-
та активност и редуциране син-
тезата на матриксни съставки, 
деструкция на хрущяла и проли-
ферация на съединителна тъкан.

Процесът на стареене на 
хрущяла се влияе от генетични, 
хормонални и механични други 
фактори. Протектираща роля за 
СХ играе синовиалната течност, 
чийто състав е близък до този на 
кръвния серум. Трансудацията се 
улеснява от високата пропускли-
вост на синовиалните капиляри, 
които са от фенестриран тип и 
ендотелът им не притежава ба-
зална мембрана. Важна е и ролята 
на синовиоцитите, които секре-
тират уникалната съставка - хиа-
луронова киселина, необходима за 

образуването на макромолекули, 
както и по-нататъшния мета-
болизъм по пътя на анаеробната 
гликолиза. 

През последните няколко 
години бяха разработени  най-
различни хранителни добавки, 
за които се предполага, че  пос-
редством подобряване метабо-
лизъма на СХ могат да забавят 
хрущялната дегенерация. По-го-
лямата част от тях представ-
ляват Chondroitinsulfat-ов извлек 
от хрущял на риба (Аrthrostop, 
Chondrosulf) или птици (Structum). 
Най известният препарат досега 
беше D-Glucosaminsulfat (Dona-200 
S). Действието на тези препара-
ти се очаква да бъде в първата и 

втората фаза на хрущялната де-
генерация - фаза 1 на скъсяване ГАГ-
вериги и агрегация на ПГ, и фаза 2 
на клетъчна пролиферация и нова 
синтеза на ГАГ. Във фаза 3 на кле-
тъчна смърт и загуба на матрикс 
не може да настъпи подобрение в 
състоянието на хрущяла.

В клиниката по Спортна ор-
топедия към Технически универси-
тет – Мюнхен, под ръководство-
то на проф. Имхоф бе проведено 
изследване на действието на един 
нов препарат - KnorpelPlus (фиг. 
3), представляващ гликозоаминог-
ликанова смес (Chondroitinsulfat, 
Glukosaminsulfat, Keratansulfat, 
Dermatansulfat и хиалуронова кисе-
лина), получена от рибен хрущял 
(акула) и антиоксиданти (Vitamin 
E 45 mg + Selen 100 μg), свързващи 
свободните О2 радикали. Целта 
на това изследване бе да устано-
ви клиничното и биологичното 
действие на препарата, както 
и биохимичните промени в хру-

щяла и синовиалната течност. 
За целта бяха използвани 30 NZW 
зайци, на които бяха направени 
оперативно по 2 остеохондрални 
лезии с диаметър 3,5 мм на facies 
patellaris на фемура на едното 
задно краче. След причиняване на 
дефекта зайците бяха подложе-
ни на разделна орална терапия в 
три групи от по 10 животни: 

1-ва група приемаше ГАГ 50 
mg/kg +Vitamin E 5 mg + Selen 10 
μg дневно, 2-ра група - желатинов 
прах  по 55 mg/kg дневно, 3-та 
група - млечна захар  (Placebo) по 
55 mg/kg.  

След 30 дни бе взиман мате-
риал от хрущяла за биохимичен 
анализ на ГАГ-съдържание  в де-

фекта и в съседен на дефекта 
участък от здрав хрущял и вис-
козитета на ставната течност. 
Беше установено сигнификантно 
увеличение на ГАГ-съдържание в 
хрущяла от дефекта (фиг. 5) и ГАГ-
съдържание в здрав участък хру-
щял (фиг. 6). ГАГ-съдържанието в 
контралатералната става не бе 
повишено сигнификантно. Виско-
зитетът на ставната течност 
на оперирана става след прие-
мане на ГАГ също беше увеличен 
сигнификантно (p<0,01). Хистоло-
гичните изследвания (оцветява-
не НЕ) показаха ясно увеличение 
броя на клетъчните елементи, на 
съдържанието на ГАГ (цветяване 
Аlc blau) и на колагенови влакна ( 
vGison) - фиг. 4.

Изследването показа недвус-
мислено, че препарат, съдържащ 
смес от ГАГ с Vitamin E и Selen, 
води до сигнификантно повиша-
ване на ГАГ-съдържание в нару-
шена хрущялна повърхност и в 

здравия хрущял около дефекта, 
подобрен вискозитет на синови-
алната течност в оперираната 
става и хистологични разлики в 
сравнение с препаратите, съдър-
жащи Placebo и Gelatine. Всичко 
това ни кара да заключим, че при-
емането на този препарат при 
хрущялни увреди в първа и втора 
фаза на дегенерация води до по-
добряване качеството и издръж-
ливостта на хрущяла и предотв-
ратява необратимата увреда на 
ставите.

ГАГ СЪДЪРЖАНИЕ В ЗДРАВ УЧАСТЪК ХРУЩЯЛГАГ СЪДЪРЖАНИЕ В ДЕФЕКТА

p=0,0257 KnorpelPlus vs. Placebo
p=0,0257 KnorpelPlus vs. Gelatine

p=0,0014 KnorpelPlus vs. Placebo
p=0,0014 KnorpelPlus vs. Gelatine

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 
Д-р Иван Василев,

Център по спортна ортопедия и 

травматология

 Ухинген, Германия,

тел. 0049 172  70 200 80

Фиг. 5 Фиг. 6



16  � Медицина и Спорт 

ФАРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Използването на 
липовитан като 
хранителна добавка

Д-р Добри Данчев

Близо двадесет процента от насе-
лението в България страда от раз-

лични форми на увреждания на черния 
дроб. Всяка втора жена използва кон-
трацептиви, както и голяма част от 
професионалните спортистки. Почти 
на всеки човек се налага понякога да из-
ползва лекарствени препарати, зат-
рудняващи функционирането на чер-
ния дроб и бъбреците. Никой не може 
да избяга от последствията, които 
предизвикват различните хранител-
ни компоненти. Те често се отделят 
в тялото посредством дейността на 
черния дроб. По същия начин от тяло-
то се отделят и токсични вещества, 
на чието влияние е изложен всеки чо-
век в ежедневния живот. Чернодроб-
ните заболявания и високите физичес-
ки натоварвания при спортистите 
се нуждаят от препарат, който да  
подпомогне и подобри чернодробна-
та функция.

От края на 50-те години на мина-
лия век в лекарската практика с успех  
се употребява ЛИПОВИТАН. Днес, ле-
карството е определено като вита-
минозен препарат от категорията 
на хранителните добавки. Служи също 
за намаляване на наднорменото нат-
рупване на мазнини в черния дроб, кое-
то довежда до малформация на черния 
дроб, като жизненоважен орган. 

ЛИПОВИТАН съдържа избрани ви-
тамини от B и Е група. В една таблет-
ка има 100 мг Cholin, 50 мг Inositol и 25 
мг Methionin.  

Холинът подпомага дейността 
на черния дроб, като спомага за по-
нижаване на нивото на холестерола 
и действа срещу атеросклерозата. 
Съдейства за по-добро функциониране 
на кратковременната и дълговремен-

ната памет. Той е база за важното 
производство на субстанция, която 
осигурява обмяната на импулси по нер-
вните клетки.

Иноситолът подпомага дейност-
та на черния дроб, като съставна 
част на клетъчнта мембрана. Има 
положителен ефект върху функциите 
на мозъка (памет, концентрация, при 
учене). Възпрепятства натрупването 
на холестерол в черния дроб.Спомага 
за пречистването на свободните ра-
дикали.Ефикасен е  срещу сънливостта 
и умората.

Mетионинът спомага за възста-
новяването на организма след тежки 
физически натоварвания (при спор-
тистите). Възстановява строежа на 
косата, ноктите и кожата. Има  ан-
тиоксидантно действие.

Витамините от група В са разт-
ворими във вода и подобряват дезин-
токсикацията на организма. Участват 
също в обмяната на захарта (вит.В

1
), 

поддържането на добро състояние 
на очите и кожата (вит.В

2
), влияние 

върху нервната система (вит.В
3
), спо-

магат за образуването на протеини 
(вит.В

6
) и при образуването на черве-

ните кръвни телца (вит.В
12
).

Витамин E е важен антиоксидант, 
неутрализира свободните радикали, 
увеличава нивото на HDL холестерол, 
когато е ниско, и намалява нивото на 
LDL холестерол. Намалява риска от 
атеросклероза. 

В края на двадесети век се разра-
ботва нова теория за приготвянето 
на отделните компоненти през приз-
мата на модерните изследвания. 

Най-общо може да се каже, че ЛИ-
ПОВИТАН е безвреден препарат, като 
се има предвид дългогодишната му 

употреба, за лечение на чернодробна 
стеатоза. От гледна точка на научни-
те изследвания, днес се счита, че най-
интересната съставка на препарата 
е холин. Любопитно е също влияние-
то на иноситола  върху подобряване-
то на психическата устойчивост на 
организма. Една таблетка от препа-
рата съдържа оптимално количество 
различни витамини. Препаратът е 
подходящ за продължителна упот-
реба под формата на неколкодневни 
курсове през годината, особено при 
ситуации на влошен начин на живот 
– с по-голямо психическо или физическо 
натоварване при спортисти, при не-
достиг на сън, при умора или при уче-
не. Подпомага лечението на чернод-
робната стеатоза, предизвикана от 
интоксикации от химически вещест-
ва, особено от алкохол. Подобрява па-
метта и може да има  благоприятен 
ефект за подпомагането на психичес-
ката устойчивост. Подходящ е също 
за диабетици, особено при случаи със 
завишено съдържание на холестерол и 
триглицериди в кръвта, както и с по-
вишени нива на хомоцистеин. 

ЛИПОВИТАН е подходящ за продъл-
жителна употреба, като защитно 
средство не само на черния дроб, но 
и на целия организъм. Подходящ е за 
деца над 5-години. Действа като ан-
тиоксидант. Възстановява организма 
след физическа умора и активно спор-
туване.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА

Жените и висококласният спорт - проб-
лем, който има вековна история и 

продължава да бъде предизвикателство към 
лекари и треньори. Това е причината за обо-
собяване на самостоятелно направление в 
спортните структури, провеждане на спе-
циализирани научни наблюдения, създаване 
на диференцирани тренировъчни методики, 
профилактични мерки, рационално хранене, 
диагностика, лечение и др. Всичко това е 
част от т. нар. спорт при жените, област 
със своята специфична проблематика. 

В исторически план убеждението, че 
състезателните усилия биха увредили здра-
вето и детеродната функция на жените е 
причина за забрана на участието им в пър-
вите модерни Олимпийски игри през 1896 

г. През  следващите са допуснати отдел-
ни спортистки, чийто брой  през 1932 г. е 
около 4% от участващите в олимпиадата 
в Лос Анжелис. Тридесет и шест години по-
късно в Мексико`68 те са 14% - предимно в 
дисциплините лека атлетика, плуване и гим-
настика. В наши дни единични са спортове-
те, които не се практикуват от жените. 
Въпреки това въпросите всички ли дисцип-
лини са подходящи за женския организъм и 
какви да бъдат тренировъчните натовар-
вания пораждат противоречиви мнения.

При комплексното им обсъждане е аб-
солютно задължително да се имат предвид 
морфологичните особености на женския пол 
като база при началния спортен подбор. Те 
се отличават от мъжкия по основни струк-

турни характеристики, от които водещ е 
ръстът (93-95% от този на мъжете). Той 
определя и по-ниските стойности на ред 
морфологични признаци - дължини и диа-
метри на тялото и крайниците (с изключе-
ние на тазовите), белодробен обем, сърдеч-
на маса и т. н. Според последни изследвания 
на БАН (И. Янкова-Пандурска, 2005) половият 
диморфизъм се наблюдава още в пренатал-
ния период. Тези различия са особено мани-
фестни в пубертетната възраст, потвър-
дени чрез лонгитудиналните изследвания на 
българските антрополози (A. Nacheva et al., 
2002). Жените са с относително по-дълъг 
труп спрямо ръста (30-31%), което обяснява 
от биомеханична гледна точка по-ниските 
им постижения в беговите дисциплини и 

РЕЗЮМЕ

Спортно-медицинският подбор налага съобразяване на структур-
ните характеристики на жените с особеностите на различните 
дисциплини и насочване към адекватни на телосложението им 
спортове. Съществен проблем се явяват ежемесечните физиоло-
гични промени, свързани с менструалния цикъл. Той е изследван чрез 
анкетно проучване при 146 активни състезателки - студентки от 
НСА, от 40 вида спорт по 14 признака. Установява се, че средна-
та възраст на менархе е 13,4 г., която съществено се отличава 
от  тази на българското население (12,4 г.). От менструалните 
смущения най-чести са свързаната с тренировките хиперменорея 
(47%) и дисменорея (82%). Само 2 от изследваните жени прекъс-
ват тренировките си по време на мензис. Всички участват в със-
тезания, като при 61,1% постиженията са без промяна; в 23,6% 
- по-лоши, и в 15% - по-добри. Анализът на резултатите показва, 
че  развитието на адаптивните възможности на жените към фи-
зическите натоварвания позволяват преодоляване на менструал-
ните смущения и успешната им спортна реализация. Препоръчва 
се индивидуализиран спортно-медицински контрол.  

SUMMARY

Sport-medical problems with women 

The sports medicine selection requires coordination between the 
structural characteristics of women and the special features of the 
different sports disciplines, and direction to sports adequate to the body 
structure. A specific problem is the monthly physiological changes due to 
the menstrual cycle. It is studied by means of inquiry of 146 active female 
athletes-students in the National Sports Academy from 40 types of sports 
according to 14 features. It is established that the average age of menarche 
is 13,4 years of age, which significantly differs from the average age of 
menarche for the Bulgarian population (12,4 years of age). This delay is 
most often observed in the so-called slim sports – rhythmic gymnastics, 
diving, long distance running. Among the menstrual disorders the most 
frequent ones are hypermenorrhea(47%) and dysmenorrhea (82%). Only 
2 of the investigated students interrupt they training programs during the 
period of menstrual cycle.  All students take place in sport events - 61% 
of them accomplish their personal achievements, 23,6% score lower than 
usual, and 15% score higher. The analysis of the results shows that the 
development of the adaptive possibilities of women to physical training 
allows them to overcome the menstrual disorders and to be successful. It 
is recommended that individualized sports medicine control is exercised. 
The role  of the coaches in respect to protecting the female athletes 
health is by no means vital. An adequate training will help females in 
sports to overcome the monthly discomfort. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: женски спорт, структурни особености при жените, менструален цикъл.
KEY WORDS: female sport, female body structure, menstrual cycle.

Спортно-медицински 

проблеми при жените
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скокове в леката атлетика, превъртанията 
в гимнастиката и др. Тази структура, опре-
деляйки обаче по-нисък център на тежест-
та, се явява предпоставка за стабилност на 
равновесието при стъпална опора.

Почти по всички спортове у нас, в т.ч. 
и във възрастов аспект, са създадени ан-
тропологични модели (П. Слънчев, Ек. Заха-
риева, Н. Георгиев, М. Тотева и др.), които 
отразяват специфичните черти на българс-
кия народ. Разработените национални стан-
дарти са необходими, тъй като население-
то на всяка страна представлява уникална 
извадка от световната популация. В този 
аспект окончателният среден ръст на бъл-
гарските жени е 161,8 см (П. Слънчев и сътр., 
1992), но спецификата на различните спор-
тове налага други норми, които се проме-
нят във времето съобразно техническите 
изисквания на съответните дисциплини. Ако 
вземем за пример средния ръст на нацио-
налните състезателки по волейбол, който 
е 168 см през 1967 г., то сега той е 184,9 см 
(П. Игнатов, М. Тотева, 2004). Извършената 
селекция на високоръстови състезателки 
се налага от световните тенденции, тъй 
като в последните първенства по волейбол 
всички отбори са с ръст над 180 см, а на 
Русия е 189,8 см (фиг. 1).

Логично от този основен антрополо-
гичен признак произтичат и размерите на 
останалите дължини на тялото предвид 
съществуващата голяма корелация между 
тях.

Проучванията на горецитираните ав-
тори върху многоброен контингент висо-
кокласни български спортистки (около 1000  
от 22 дисциплини) установяват типичните 
за различните дисциплини пропорции на тя-
лото. Те улесняват биомеханиката на спе-
цифичните упражнения и в известен сми-
съл са предпоставка за добрите спортни 
резултати.

Според извършените изследвания с 
най-голяма относителна дължина на тру-
па са състезателките по ски, кану-каяк и 
фехтовка, а най-малка - при художествена 
гимнастика и скокове във вода. Това опре-
деля и относителната дължина на долните 
крайници, които са значителни при пред-
ставителките на последните два спорта. 
Пропорциите на горните крайници показ-
ват стойности между 45,9-44,3% от ръста, 
като те са най-големи при спортуващите 
кану-каяк и плуване, а най-ниски - при бяга-
нията в леката атлетика.

Половият диморфизъм е силно изразен 
по отношение диаметрите на тялото. По-
малкият биакромиален диаметър при жени-
те определя малката ширина на раменния 
пояс както в абсолютни, така и в относи-
телни стойности, което се отразява върху 
постижението при дисциплини като хвър-
ляния в леката атлетика, вдигане на те-

Фиг. 1

Фиг. 2

жести, упражнения с висове (халки, висилка) 
и др.

Типична характеристика се явява по-
широкият и скъсен тазов пояс още при 
новородените момичета. Ъгълът между 
лумбалните прешлени и промоториума 
е по-изгладен. Изходът на таза е широк, 
овален, клонящ към цилиндрична форма за 
разлика от коничната при мъжете. Посоче-
ните морфологични особености се обусла-
вят от детеродната функция на жената. 
Заслужава да се отбележат съществуващи 
необосновани възгледи в миналото, а имен-
но, че спортът води до стеснение на таза 
при млади момичета, което ще затрудни 
бъдещото им майчинство.

Анализът на резултатите от наши-
те изследвания установява, че в повечето 
спортове абсолютните и относителните 
стойности на биакромиалния и тазовите 
диаметри не показват съществени различия 
между спортуващи и неспортуващи жени. 
Това обаче не се отнася до състезателките, 
които практикуват вдигане на тежести, 
борба, сумо, хвърляне в леката атлетика и 
др. При тях се наблюдават значителни раз-
личия от средните стойности за българско-
то население, които са 35,5 см за раменния 
диаметър с относителни стойности към 
ръста 21,5% (П. Слънчев и сътр., 1992). Така 
при състезателки по борба същият признак 
има подобни параметри само в най-ниските 
категории до 44 кг и 47 кг и достига до 

38,10 см в категория до 77 кг. Относителни-
те стойности са 23%, т.е. еднакви с тези 
на неспортуващите мъже. Сходна е антро-
пологичната характеристика на жените, 
практикуващи и други спортове със силов 
характер (фиг. 2).

Подобни закономерности се наблюдават 
и по отношение на тазовите диаметри. Те 
са най-малки при гимнастичките и най-голе-
ми при сумистките, което е свързано със 
селекцията в посочените спортове.

В сравнителен план между двата пола 
съществуват значителни разлики в конфи-
гурацията на ставите, изразяваща се при 
жените в по-голям обем на движения (ла-
кетната става достига до хиперекстен-
зия). Това улеснява пластичните движения 
при художествена гимнастика, акробатика, 
синхронно плуване и т. н., но затруднява 
упражненията, свързани със силна опора 
на ръцете (гребане, спортна гимнастика, 
хвърлянията в леката атлетика и др.). По-
вишената подвижност в гръбначния стълб 
е една от причините за лумбална лордоза 
при гимнастички. Бедрените кости поради 
по-големия наклон на таза са с по-голям ъгъл 
спрямо подбедриците, което затруднява 
техниката при бяганията. 

Особено съществени са различията 
между двата пола в състава на телесната 
маса. Телесните мазнини при мъжете са 15-
18% от теглото, а при жените - 25-30%, 
което определя и по-голямото количество 
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на мастната тъкан. Особено характерно се 
явява специфичното й топично разпределе-
ние, което при жените е главно в областта 
на крайниците и особено бедрата и ханша 
за разлика от мъжете, при които подкож-
ната мастна тъкан се отлага предимно по  
гърдите и корема.

При спортистките посочените признаци 
са с по-ниски стойности, обусловени от вида 
спорт. Най-малък процент телесни мазнини, 
установени от нас, е при състезателките по 
художествена гимнастика (4,7%), а най-голям 
(32%) - при тежкоатлетки от категория над 
70 кг   (Б. Илинова, 2005), като съществена 
роля за различните характеристики играе и 
спортната квалификация. Пример за това 
са елитните състезателки от Световното 
първенство по борба, чийто среден про-
цент телесни мазнини е 10,7%. Абсолютното 
количество мастна маса показва подобни 
закономерности. На фиг. 3 са представени 
данни за тези показатели на състезателки 
от основните групи спорт.

Видът на различните дисциплини със 
своите биомеханични особености оказва 
влияние върху разпределението на под-
кожната мастна тъкан по тялото. Тя е 
по-силно изразена на местата с най-малко 
участие в спортното усилие. Според наши 
изследвания това е надхълбочната област 
при фехтовачки, скиорки, плувкини и т. н. 
Най-малката дебелина на кожната гънка е 
върху m.pectoralis  при състезателките по 
художествена гимнастика (2,23 мм) и гардо-
вете в баскетбола (2,61 мм).

Мускулната маса при женския пол пред-
ставлява 30-35% от общата телесна маса 
за разлика от мъжкия, при който тя  е 
40-45%. По-слабо е развита мускулатурата 
на горните крайници, раменната, гръбнач-
но-тазовата, коремната. По тази причина 
постиженията на жените в хвърлянията в 
леката атлетика са значително по-ниски. 
Системните тренировъчни натоварвания 
въздействат върху развитието на мускулна-
та маса, така че в ред спортове разликата 
между състезателките и неспортуващите 
мъже е твърде малка - например при джу-
дистките процентите на мускулната маса 
са 43,1%,  при волейболистките - 43,2%, и 
т.н.

Определянето на мускулните обикол-
ки на крайниците са особено информати-
вен показател за работната хипертрофия 
на мускулатурата. От особено значение е 
количеството на активната телесна маса, 
което характеризира всички безмастни 
структури на тялото. Много често този 
показател се използва в по-голяма степен 
в спортната практика поради по-високите 
корелационни  коефициенти с ред функцио-
нални параметри. За нас (М. Тотева и сътр., 
1999) бе голям интерес да установим, че ви-
сококласните състезателки по борба нямат 
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почти никакви различия с борците от съ-
ответните им леки и средни категории по 
отношение активната телесна маса (фиг.3) 
като израз на селекцията и адаптацията 
към физическите натоварвания.

От краткия преглед на някои характер-
ни морфологични признаци при спортистки-
те бихме могли да препоръчаме  спортния 
подбор за т. нар. “мъжки” спортове и дис-
циплини да бъде съобразен и с индивидуал-
ните структурни особености. Ако те са 
сходни с тези на мъжкия пол, то участието 
им във вдигане на тежести, борба, хокей, 
хвърляне на чук и т. н. дава възможност за 
по-успешна реализация на жените.

За всички специалисти е ясно, че мор-
фологичната база е важна, но тя има по-
значителна роля главно в първите години на 
тренировъчния процес. В по-късните пери-
оди от особено голямо значение са функци-
оналните характеристики на спортистки-
те. Някои от тях са генетично обусловени 
(VO2), докато други - отнесени към основ-
ните антропометрични признаци ръст и 
тегло, са резултат на системни адаптаци-
онни натоварвания и достигат стойности, 
близки до тези на мъжете. Периодичният 
спортно-медицински контрол предоставя 
достатъчна информация за функционалното 
състояние на женския организъм, което е 
обект на друг коментар.

Публикациите, свързани със спорта при 
жените, дават основание на Медицинската 
комисия към МОК (1990) да приеме кате-
горичното становище, че двата пола се 
адаптират по сходен начин към физически-
те натоварвания. Допълнителните пробле-
ми, които трябва да се имат предвид при 
състезателките, се отнасят до техните 
ежемесечни физиологични промени, свързани 
с менструалния цикъл. Периодичното му 
настъпване е свързано със сложни динамич-
ни взаимоотношения между половата сис-
тема и целия организъм. Това е така поради 
нервно-ендокринната регулация между нер-
вната система, хипоталамуса, хипофизата 

и яйчниците. Клиничната характеристика  
на менструалния цикъл включва интервал, 
ритъм, времетраене на кървенето, коли-
чество на кръвозагубата. Нормалният ци-
къл не предизвиква патологични изменения 
в организма на жената и не нарушава ней-
ната трудоспособност. И въпреки това в 
етиологичните фактори на менструалните 
нарушения се включват големи физически 
натоварвания, силен емоционален стрес, не-
адекватен хранителен режим, преохлаждане 
и т. н., и т.н., които съпътстват актив-
ната спортна дейност. Всичко това налага 
компетентен подход в женския спорт по 
посочените проблеми.

Най-значимият от тях е свързан с аме-
нореята предвид сериозните проблеми, ко-
ито произтичат от нея. Тя е физиологична 
до половото съзряване, по време на бре-
менност и след климактериума в периода 
на менопауза. Патологичната aменорея е 
първична при липса на мензис след 16 години, 
но трябва да отбележим, че Американската 
асоциация по репродуктивна медицина през 
2004 г. определя като гранична 15-годишна-
та възраст (L.M. Redman, A.B. Loucks, 2005). 
Вторичната аменорея е отсъствието на 
мензис в интервал, по-голям от 3 месеца 
при предхождащ нормален менструален ци-
къл.

Почти всички автори от различни 
страни установяват по-късна възраст на 
менархе при спортуващи момичета, откол-
кото при неспортуващите им връстнич-
ки (M.K. Torstveit & J.Sundgot-Borgen, 2005; S. 
Punpilai et al., 2005; J. Toro et al., 2005; G. Okano 
et al., 2005). Особено голям е процентът 
на състезателките от т. нар. естетични 
спортове. A. Claessens et al. (1992) намират 
начален мензис на 15,6 години при светов-
ния гимнастически елит.  K.A. Beals & M.M. 
Minore(2002) наблюдават първична аменорея 
в 22% при представителки на художествена 
гимнастика, спортна гимнастика и скокове 
във вода. Подобни данни се съобщават за 
бегачки и спортистки от леките категории 
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на теглови спортове. Забавеният мензис в 
тези случаи би могъл да бъде обяснен с нис-
кото телесно тегло и слабото развитие на 
мастна маса. Ред специалисти (R.M. Malina, 
1983) приемат, че е необходимо т. нар. 
критично тегло (около 47 кг), за да се син-
тезира достатъчно количество лептин в 
адипоцитите. Той провокира хипофизата за 
отделяне на гонадотропните хормони, ко-
ито контролират секрецията на половите 
хормони - естрогени и прогестерони.  

За забавения пубертет допринасят 
ранните големи физически натоварвания, 
състезателният психологически стрес, не-
пълноценното хранене и др. (R. Malina, 1996). 
Тази многофакторна етиология обуславя и 
вторичната аменорея, която в още по-голя-
ма степен уврежда женския организъм. По-
сочените менструални смущения (както и 
олигоменореята) за различни периоди е наб-
людавана по-често при жени със забавена 
възраст на менархе, както и при приемащи-
те контрацептивни средства или анаболни 
стероиди. Множество проучвания търсят 
причината във физическата активност и 
определят синдрома “тренировъчно-причи-
нена менструална дисфункция” (H. Mathews, 
1997). По данни на английски автори (L. Roseta 
et al., 1998)  40% от бегачките на средни 
и дълги разстояния имат подобни пробле-
ми, които са още по-значителни (67%) при 
млади участнички в тези дисциплини (Т. 
Dusek, 2001). Обширно проучване върху 670 
норвежки състезателки от M.K. Torstveit & 
J. Sundgot-Borgen, (2005) установяват менс-
труална дисфункция при 24,8% от трени-
ращите в спортове, свързани с ниско тег-
ло, за разлика от 13,1% от трениращите в 
останалите спортове. S. Punpilai et al.(2005) 
съобщават за 39,3% тайландски спортист-
ки с посочените менструални смущения. Те 
според повечето публикации се обясняват 
с прекомерни неадекватни за индивидуални-
те характеристики на субекта физически 
натоварвания. Стресът от тях е изследван 
върху опитни животни, при които намале-
ното количество на гонадотропни хормо-
ни и промененият метаболизъм обясняват 
връзката с менструалните смущения. 

Едни от тревожните последствия на 
аменореята са редукцията на костната 
плътност. Хипоестрогенията  е свързана 
и с намаляване нивото на метаболитните 
хормони, ускоряващи формирането на кост-
ната тъкан. Това нарушение в процесите на 
костообразуване и резорбция може да дове-
де до необратима загуба на костна тъкан 
(A.Z. Hoch et al., 2003) и увеличаващ се риск 
от стрес фрактури. Категорично са уста-
новени взаимосвързаните проблеми между 
хранителните смущения, аменореята и 
остеопорозата при жените (т. нар. три-
ада), което налага специално внимание да 
се отдели на диетичните програми на със-

тезателките. За съжаление все по-често се 
наблюдава т. нар. “спортна анорексия”, коя-
то включва силен страх от нарастващото 
тегло (дори то да е под нормата), намален 
енергиен прием, използване на лаксативни и 
диуретични средства, провокирано повръ-
щане и всичко това,  съчетано с тежки фи-
зически натоварвания. Испанските автори 
J. Toro et al. (2005) установяват хранителни 
разстройства в 22,6% от близо 300 състеза-
телки в 20 вида спорт. Те приемат, че ос-
новните причини за тях са публичното изла-
гане на тялото; пресиране от треньорите 
за по-ниско тегло и състезателното ниво. 
Въпросът за телесната самооценка е осо-
бено важен, тъй като се наблюдава желание 
за много по-ниски стойности на теглото 
независимо от нормалния Body Mass Index. 
C. Ferrand et al.(2005) при френски състеза-
телки по синхронно плуване регистрират 
много по-голямо негативно отношение към 
външния вид в сравнение с представителки 
на други спортове, където “слабостта” не 
е водеща. В сравнителното изследване на 
японски и китайски спортистки (G. Okano et 
al., 2005) се установяват значими различия в 
резултатите, а именно хранителните разс-
тройства при първите представляват 21% 
у бегачките и 19% у гимнастичките, а при 
вторите - съответно 4% и 2%. Авторите 
обясняват факта с различните социо-иконо-
мически особености на двата народа.

Единодушно е мнението, че е необходи-
мо ранното откриване на патологичната 
триада и причините, които я обуславят. 
Това означава повишаване квалификацията 
на треньорите относно препоръките за 
диетичния режим, индивидуализирани учеб-
но-тренировъчни програми, рационално хра-
нене с допълнителен прием на витамини и 
минерални соли, психопрофилактика и т. н.

Хипоестрогенията при вторична амено-
рея нарушава кислородния метаболизъм на 
скелетната мускулатура, което е свързано 
с нарушената физиология на мускула и въз-
становителните процеси в него след физи-
чески упражнения. Ортопедите B.D. Beynnon 
et al.(2006) от Университета във Вермонт, 
САЩ, намират, че нивото на прогестерона 
във фазата на менструалния цикъл е един 
от рисковите фактори за скъсване на пред-
ната кръстна връзка при скиорки–алпийки. 
Инцидентите са по-често в преовуларния 
период (а при липса на такъв?).

Към патологичните промени в резултат 
на аменореята се отнасят и уврежданията 
на артериалния ендотел, който повишава 
риска от сърдечно-съдови заболявания.

В повечето случаи спортната аменорея 
без патологични причини няма траен харак-
тер т.е. след прекратяване на интензив-
ната тренировъчна дейност мензисът се 
възстановява. Практиката показва, че реп-
родуктивната функция на спортистките е 

запазена.
Други менструални смущения са дисме-

норея и хиперменорея. Тежките и продъл-
жителни кръвотечения, независимо от пър-
вопричината, създават не само козметични 
затруднения, но и намаляват физическата 
дееспособност на жените и допринасят за 
получаване на железен дефицит. По-голямата 
честота на тези патологични промени се 
наблюдава при бегачките, което е свързано 
с неадекватен хранителен режим, голяма за-
губа на течности, затруднена абсорбция на 
желязо и др. Необходимо е рутинен контрол 
на серумното желязо при тези спортистки, 
както и подходящи хранителни добавки.

Дисменореята се среща в 5-10% от же-
ните, като при спортистките този про-
цент е по-голям, тъй като в етиологията 
на дисменореята важно място заема преох-
лаждането – твърде често съпътстващо 
тренировките и състезанията. Причините 
за болезнената менструация са разнообразни 
– както функционални (увеличените  прос-
тагландини предизвикват болезнена конт-
рактилност на маточната мускулатура), 
така и органични (свързани с патологични 
процеси, положение на матката и т.н.). Бол-
ките, започнали преди менструацията, най-
често затихват след започващото кървене. 
Това състояние намалява физическата ра-
ботоспособност и налага подходящ подход 
при тези проблеми. Най-широко приложими 
са различни спазмолитици (съобразени с до-
пинг ограниченията), нестероидни противо-
възпалителни средства, както и т. нар. “ма-
нипулация” на менструалния цикъл. Тя може 
да се приложи не само при дисменорея, но 
и в случаите, когато мензисът съвпада с 
отговорни състезания и спортистката не е 
в най-добра кондиция. Това са по-скоро изк-
лючения, а не рутинен подход, но при нужда 
чрез подходяща схема от прием на контра-
цептивни средства (М. Тотева и сътр., 1997) 
кръвотечението може да бъде провокирано 
или отложено съобразно състезателната 
програма. При този случай не трябва да се 
забравя, че се създават условия за задържа-
не на течности в организма, увеличаване на 
теглото, както и вероятност за намалява-
не на аеробните възможности. Освен това 
останалите евентуални негативни менст-
руални смущения като подуване на корема, 
гадене, нервност, главоболие, напрегнатост 
и т. н. продължават. Всичко това налага 
подобно манипулиране на цикъла да се ап-
робира няколко месеца преди състезанията, 
за да се прецени доколко рационален е този 
подход.

При наличие на отклонения в нормал-
ното протичане на мензиса се налагат на-
маляване на тренировъчните натоварвания 
(до спирането им), ограничение на силовите 
упражнения, скоковете, избягване на преох-
лаждане и др. Във всички случаи е необходи-
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ма индивидуализация на програмата.
Другият важен проблем при спортист-

ките е свързан с бременността. Както бе 
отбелязано, спортната дейност не увреж-
да детеродната функция на жените, което 
се доказва от многобройни публикации. От 
спортно-медицинска гледна точка е важен 
тренировъчният контрол. Големината на 
натоварванията трябва постепенно да 
намалява до към 4-5 месец, след което се 
прилагат само упражнения от кинезитера-
пията. В този период заниманията не се 
провеждат в дните, които съвпадат с мен-
струалния цикъл, участието в състезания 
се прекратява. Ограничават се силовите 
натоварвания, подскоците, спортни игри 
с условия за сблъсък, занимания при висока 
температура. Максималният тренировъчен 
пулс не трябва да надвишава 160 удара/мин. 
При всички случаи на патологични прояви 
спортните занимания се прекратяват. И 
тук е много важен индивидуалният подход, 
като по данни на Е. Захариева (1985) има със-
тезателки, които са се класирали на първо 
място в третия, а една – и в шестия месец 
на бременността. 

Направеният литературен преглед 
по отношение менструалната функция на 
спортистките насочи нашия интерес към 
този проблем, още повече че той е тясно 
свързан с увеличаващите се тренировъчни 
натоварвания.

Анкетирани бяха 146 активни състеза-
телки-студентки от Националната спорт-
на академия на средна възраст 20,3 г . Те са 
представителки на 40 вида спорт и броят 
им е сравнително равномерно разпределен в 
отделните дисциплини. Средната продължи-
телност на тренировъчната им дейност е 
5,2 г., като най-голям е процентът (18%) на 
тези с 13-годишен спортен стаж. Той е най-
продължителен (16 г.) при състезателките 
по художествена гимнастика, акробатика 
и фигурно пързаляне, които са започнали да 
тренират на 3,5-4-годишна възраст.

Характеристиката на опитния кон-
тингент показва, че той е подходящ във 
възрастово отношение, тъй като изслед-
ваните жени са завършили пубертетното 
си съзряване. Те имат достатъчно дълъг 
спортен стаж, който позволява обективно 
да се отчете влиянието на физическите на-
товарвания върху менструалния им цикъл. 
Практикуваният голям брой спортни дис-
циплини, при сходно състезателно ниво на 
опитните лица, дава възможност за обоб-
щаващи заключения.

Появата на първата менструация е 
основен признак за степента на половото 
съзряване. При нашия контингент средната 
й възраст е 13,4 г. Най-голям процент (28%) 
имат менархе на 14-годишна възраст. Според 
N.Kondova & Zl.Filcheva (2003) първият мензис 
на момичетата от София в края на ХХ век 

Фиг. 4

Фиг. 5

е 12,4 г. По техни данни в началото на ХХ в. 
С. Ватев установява менархе при български-
те жени на 14,7 г., която възраст (по данни 
на различни автори) постепенно се снижава 
в последните години на столетието под 
влияние на секуларния тренд (фиг.4).  Неза-
висимо от съществуващите народностни 
особености, обусловени от расови и социал-
но-икономически условия, средната възраст 
на менархе при различни националности е 
твърде сходна. Данните показват, че при 
гръцки момичета тя е 12,3 г. (A. Papadimitrou 
et al. 1999), италиански - 12,5 г. (P.Gueresi, 1997), 
тайландски - 12,6 г. (S.Punpilai et al. 2005), нор-
вежки - 13 г. (M.K.Torstveit et al., 2005), и т. н. 
Последните автори наблюдават значително 
забавяне на мензиса при спортистки в срав-
нение с неспортуващи. При нашите резул-
тати се наблюдават значими статистичес-
ки различия между българското население и 
състезателките. Прави впечатление, че от 
тях 20% имат първа менструация на 15- и 
16-годишна възраст. Това са трениращи в 
спортовете художествена гимнастика, фи-
гурно пързаляне, биатлон, лека атлетика, 
скокове, борба (леки категории), което под-
крепя тезата за връзката с ектоморфното 
(астеничното) телосложение. 

Интервалът на менструалния цикъл 
на изследваните от нас жени е във физи-
ологичната норма между 22-ия и 32-ия ден. 
Най-голям е процентът на тези с 28-дневен 

интервал (38%).
Времетраенето на менструалното 

кървене е сравнително по-продължително, 
като при повече от половината спортист-
ки (58%) е 5-6 дни.

Физическите натоварвания оказват зна-
чително влияние върху нормалното проти-
чане на менструалния цикъл и провокират 
ред менструални смущения. Резултатите 
показват, че 25% от анкетираните имат 
промени в интервала, който е удължен в 
13,5% или съкратен в 11%. Случаите на не-
редовност в менструацията, т. е. единич-
ни месеци с аменорея представляват 11%. 
Много голям брой спортистки (47%) са с 
хиперменорея, която е предизвикана от 
степента на натоварванията. Особено впе-
чатлява наличието на дисменорея в 82% от 
жените, за което вероятно играят роля и 
недобрите екологични фактори. На фиг.5 
са представени графически резултатите, 
които надхвърлят 100%, тъй като много 
от състезателките имат повече от едно 
оплакване. Често те са придружени от по-
дуване на корема, нервно напрежение, раз-
дразнителност и др. От целия изследван 
контингент само 8,33% нямат менструални 
смущения. Това е тревожен резултат, който 
значително се различава от предишни про-
учвания на Е. Захариева (1985). Тя установява, 
че 84% от изследваните спортистки нямат 
оплаквания. Вероятно по-малките трени-

МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
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ровъчни натоварвания преди 25-30 години 
имат своето значение в това отношение.

На фона на получените от нас  резулта-
ти най-голям интерес представлява фактът, 
че по време на мензис само 2 състезателки 
преустановяват тренировките си, а 11% ги 
намаляват частично (фиг. 6). Това би могло 
да се интерпретира в няколко аспекта - ви-
сока мотивираност за добро представяне, 
приспособяване към менструалните проб-
леми, поведение на треньора при подобни 
ситуации и др.

Най-съществената информация предс-
тавлява влиянието на физическите натовар-
вания по време на мeнзис върху спортните 
постижения. Оказва се, че те са без промяна 
при 61,1%, по-лоши при 23,6% от анкетира-
ните и по-добри - при 15,3% (фиг.7). Интерес 
представлява обсъждането в кои спортове 
се наблюдават тези особености. Данните 
показват, че в дисциплините, свързани с по-
големи натоварвания за сила и издръжливост 
като вдигане на тежести и гребане, състе-
зателките влошават постиженията си. Те са 
по-добри при трениращите художествена 
и спортна гимнастика, фигурно пързаляне, 
спортни танци, което се обяснява с по-голя-
мата еластичност на тъканите под влияние 
на повишеното ниво на естрогенните хор-
мони по време на мензис. 

От всички изследвани само 10% приемат 
редовно противозачатъчни средства, като 
единични лица еднократно са прилагали схе-
ма за промяна в менструалния цикъл, свързан 
с отговорни състезания.

В резултат на проведеното проучва-

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Захариева, Е. Жената и спорта. Хабил. труд, 

1985.

2. Игнатов, П., Тотева, М. Телесна структура на 

висококласни волейболистки - сравнителна харак-

теристика. Спорт и наука, 5, 2004.

3. Илинова, Б. Морфологична характеристика 

на тежкоатлетки. Непубликувани данни

4. Мирков, К. (ред.) и сътр. Гинекология, 

МиФ,1988.

5. Слънчев, П. и сътр. Физическо развитие и фи-

зическа дееспособност на българското население. 

С., 1992.

6. Тотева, М., С. Попова, И. Мазнев. Използване 

на хормонални противозачатъчни средства при 

спортистки. Спорт и наука, 3, 1998.

7. Тотева, М., Петков, Ст., Димитрова, Д. Ми-

лошова, Ев., Крайджикова, Л. Антропологични ха-

рактеристики на елитни състезателки по борба. 

J.of Anthr., 2, 1999.

8. Янкова-Пандурска, И. Антропологична харак-

теристика на новородени деца в София в начало-

то на ХХI век. Дис., 2005.

9. Beals, K.A., Minore, M.M. Disorders of the female 

athlete triad among collegiate athletes. Int. J. Sport 

Nutr. Exerc. Metab., 12, 3, 2002.

10. Beynnon, B. D., Johnson R.J., Braun,  S., Sargent, 

M. et al. The relationship between menstrual cycle 

phase and anterior cruciate ligament injury: a case-

control study of recreational alpine skiers, Am. J. 

Sports Med., 2006.

11. Claessens A., Malina, R. M., Lefevre, J., Beunen, G. 

et al. Growth and menarcheal status of elite female 

gymnasts. J. of Am. College of Sp. Med. 1992.

12. Drusek, T. Influence of high intensity training on 

menstrual cycle disorders in athletes, Croat. Med. J., 

42, 1, 2001.

13. Fujii, K., Demura S. An approach to verifying 

delayed menarche in Japanese female athletes, 

Analysis by wavelet interpololation method. J. Sports 

Med. Phys. Fitness, 2005.

14. Ferrand, C., Magnan, C., Philipe R.A. Body-esteem, 

body mass index and risk for disordered eating among 

adolescents in synchronized swimming, Porcept. Mot. 

Skills., 2005.

15. Goodman, L.R., Warren, M.P. The female athlete 

and menstrual function. Curr. Opin Obstet Gynecol., 

2005.

16. Kondova, N., Filcheva, Zl. Menarche in schoolgirls 

from the city of Sofia. J. of Anthr., 4, 2003.

17. Laska-Mierzejewska, T. Age at Menarche as an 

Indicator of the Socioeconomic Situation of Rural Girls 

in Poland. Am. J. of Hum. Biol. 7 1995.

18. Malina, R.M. Menarche in athletes: a synthesis 

and hypothesis. Ann. Hum. Biol., 10, 1, 1983.

19. Malina, R.M. Growth and Maturation of female 

gymnasts. Sportlight on Youth Sports, 1996.

20. Mathews, H. Athletic amenorrhea. The First Aid, 

67, 1997.

21. Okano, G., Holmes, R.A., Mu, Z. et al. Disordered 

eating in Japanese and Chinese Female runners, 

rhythmic gymnasts and gymnasts, Jnt. J. of Sports 

Med., 6, 2005.

22. Punpilai, S., Sujitra, T., Ouyporn , T. et al. Menstrual 

status and bone mineral density among female 

athletes. Nursing and Health Science, 7, 2005.

23. Papadimitrou, A., Gousia, E. Pitaouli, E. et al. Age 

et menarche in Greek girls. Ann. of Hum. Biol., 26, 2, 

1999.

24. Queresi, P. Monthly distribution of menarche in 

three provinces of North Italy. Ann. of Hum. Biol., 24, 

2, 1997.

25. Redman, L.M., Loucks, A.B. Menstrual Disorders in 

Athletes Sports Medicine, vol.35, 9, 2005. 

26. Rosetta, L., Harrison, G.A., Read, C.F. Ovarian 

impairments of females recreational distance runners 

during a season of training. Ann. Hum. Biol., 1998.

27. Sherman, R.T., Thompson R.A. Practical use of 

International Olympic Committee medical commission 

position stand on the female athlete triad. Jnt. J. Eat, 

Disord., 2006.

28. Toro, J., Galilea, B., Martinez-Maldén, E. et al. 

Eating disorders in Spanish female athletes. Jnt. J. of 

Sports Med., 8, 2005.

29. Torstveit, M.K., Sundgot – Borgen, J. Participation 

in leanness sports but not training volume is associated 

with menstrual disfunction: a national survey of 1276 

elite athletes and controls. Br. J. Sports Med., 2005.

30. Weaver, C.M., Weaver, C.M., Teegarden, D. et al. 

Impact of exercise on bone health and contraindication 

of oral contraceptive use in young women. Med. Sci. 

Sports Exerc., 33, 2001.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Проф. д-р Мария Тотева, д.м.н.,
Национална спортна академия

Фиг. 6

Фиг. 7

не можем да направим заключение, че ак-
тивните занимания оказват влияние върху 
физиологичните функции на жените, но 
развитието на адаптивните процеси към 
физическите натоварвания позволяват пре-
одоляване на менструалните смущения и 
успешна спортна реализация. За това са не-
обходими индивидуализиран спортно-меди-

цински контрол и треньорска компетенция 
в тази насока.

Жените - дали са по-добрата половина 
на човечеството, както някои казват? Труд-
но е да се докаже, но въпреки проблемите 
си те със своята целенасоченост, амбиция 
и трудолюбие дават красота на живота, в 
т.ч. и на спорта.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
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ИСТОРИЯ

През 1883 г. френският хирург Денис 
Джурдане, практикуващ по високите 
плата на Мексико, установява, че кръв-
та на оперираните от него пациенти 
е с по-тъмен цвят, което си обяснява 
не само с по-ниското атмосферно на-
лягане, но и с наличието на активно 
вещество в кръвта.

През 1906 г. Карно и Дефландър и 
през 1958 г. Джобсън и сътрудници ус-
тановяват съществуването на фак-
тор, стимулиращ еритропоезата, и го 
наричат хемопоетин.

През 1977 г. Мияке и сътрудници от 
Чикагския университет успяват да изо-
лират вещество, стимулиращо ерит-
ропоезата, което наричат еритропое-
тин. Еритропоетинът е изолиран от 
2500 литра урина на болни с апластична 
анемия.

През 1985 г. в лабораториите на 
Amgen Genetics Institute, САЩ, учените 

Браун, Галвасер, Джакоб и Лин успяват 
да клонират гена, отговорен за ерит-
ропоетиновата синтеза.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕРИТРОПОЕТИНЪТ?

Еритропоетинът е хемопоетичен 
цитокин /хормон, растежен фактор/. 
Той стимулира самостоятелно и с учас-
тието на други цитокини растежа и 
развитието на еритроидни предшест-
веници в костния мозък, в резултат на 
което се увеличава броят на червени-
те кръвни клетки /1,2/.

СИНТЕЗА, СЕКРЕЦИЯ И 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Еритропоетинът представлява 
циркулиращ гликопротеин, който съ-
държа 165 аминокиселинни остатъка и 4 
олигозахаридни вериги, които са необ-
ходими за неговата активност in vivo.
Той се образува в 85-90% в бъбреците 

и 10-15% в черния дроб. И двата ор-
гана съдържат иРНК за еритропоетин. 
Еритропоетинът може да бъде извле-
чен от слезката и слюнчените жлези, 
но тези тъкани не съдържат иРНК и 
следователно, изглежда, не произвеж-
дат хормона. По време на феталния и 
неонаталния живот главното място на 
еритропоезата е черният дроб и той 
е също така главно място на производ-
ство на еритропоетин, преди еритро-
поезата да бъде поета от костния мо-
зък, а образуването на еритропоетин 
- от бъбреците. Когато при бъбречни 
заболявания се намали бъбречната маса 
и се намали производството на ерит-
ропоетин, черният дроб не може да 
компенсира. Затова при тези заболява-
ния се развива анемия /3/.

Образуваният в бъбреците и чер-
ния дроб еритропоетин достига по 
кръвен път до еритроидните прогени-
торни клетки в костния мозък, като 
стимулират тяхната пролиферация 
и поддържат жизнеспособността им, 

ДОПИНГ

Д-р Полина Митева

Еритропоетин

КЛЮЧОВИ ДУМИ: еритропоетин, рекомбинант, допинг.
KEY WORDS: erythropoietin, recombinant, doping.

РЕЗЮМЕ

Еритропоетинът котролира продукцията на еритроцити, като 
създава условия еритроидните прогениторни клетки да завършат 
крайната си диференциация. През 1985 г. чрез генно инженерство 
е създаден рекомбинантният човешки еритропоетин за лечение 
на анемията при болни с еритропоетинова недостатъчност. В 
последните години той все по-масово започва да се прилага при 
спортисти с цел повишаване на спортни постижения. Затова е 
познат сред широката общественост като еритропоетинов до-
пинг. Прилагането му при здрави хора крие рискове от инфаркт, 
инсулт, повишаване на кръвното налягане и смърт.

SUMMARY

Erythropoietin

Erythropoietin controls the production of erythrocytes. It creates conditions 
under which erythrocytes finish the final stage of differentiation. In 1985 
recombinant erythropoietin was created by means of genetic engineering 
for treating anemia in patients with erythropoietin insufficiency. In the recent 
years erythropoietin is being widely used among sportsmen for better sports 
achievements. For that reason it is known by most people as erythropoietin 
doping. There is risk from heart attack, stroke, raising blood pressure and 
death when used by healthy people. 
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ДОПИНГ

предотвратявайки тяхната програ-
мирана клетъчна смърт /апоптоза/. 
Докато ранните етапи на кръвотворе-
нето се регулират от интерлевкин-3, 
интерлевкин-6, гранулоцитно-макрофа-
геалния колония стимулиращ фактор 
и стволово-клетъчния фактор, ерит-
ропоетинът се намесва в по-късните 
стадии на хемопоезата съвместно с 
други цитокини, нервни и хуморални 
фактори и клетъчно микрообкръжение 
в костния мозък. Еритропоетинът уве-
личава броя на еритропоетин-чувстви-
телните комитирани стволови клетки 
в костния мозък, които се превръщат 
в еритроцитни прекурсори и след това 
в зрели еритроцити /3,4/.

Факторът, който контролира 
еритропоетиновата секреция, е ве-
личината на кислородния градиент в 
еритропоетин-произвеждащата клет-
ка /в бъбреците - интерстициалните 
корови фибробласти и в черния дроб 
- Купферовите клетки и хепатоцити-
те/. По този начин еритропоетинът 
в плазмата се повишава в условията 
на хипоксия, независимо дали тя е пре-
дизвикана от анемия, от намаление на 
кислородпренасящия капацитет или от 
намаленото кислородно насищане на хе-
моглобина. Схемата на регулацията на 
синтезата и секрецията на еритропое-
тина на субклетъчно ниво е следната: 

Опеделянето на кислородното съ-
държание на кръвта става по не съвсем 
точно определен, сензорен механизъм 
от клетките, произвеждащи еритро-
поетин. При намаление количеството 
на кислорода се индуцира синтезата 
на цитоплазмен  “хипоксия-индуцируем 
фактор “ /ХИФ/. Този фактор се свър-
зва с една “усилваща” ДНК последова-
телност на кодиращия синтезата на 
еритропоетина ген. Индуцира се тран-
скрипцията на еритропоетиновата 
иРНК. Крайният резултат е продукция-
та на хормона, който впоследствие се 
секретира в кръвното русло.

Секрецията на хормона може да се 
стимулира също от кобалтови соли и 
андрогени. Тя се улеснява и от алкало-
зата, която се развива при изкачване 
на голяма надморска височина. Подоб-
но на рениновата секреция, еритро-
поетиновата секреция се улеснява от 
катехоламините посредством бета-
адренергичен механизъм, макар ренин-
ангиотензиновата система да е напъл-
но отделна от еритропоетиновата. 

Образуването на еритропоетин също 
така се стимулира от аденозина, а се 
потиска от аденозиновия антагонист 
теофилин.

Биосинтезата на еритропоетина се 
намалява след хипофизектомия и след 
продължително гладуване.

Еритропоетин-чувствителните 
клетки експресират специфични мем-
рани-рецептори за еритропоетина 
/4/. Еретропоетинът увеличава броя 
на еритропоетин-чувствителните ко-
митирани стволови клетки в костния 
мозък, които се превръщат в еритро-
цитни прекурсори и след това - в зрели 
еритроцити.

Главното място, където се инакти-
вира еритропоетинът, е черният дроб 
и хормонът има време на полуживот 
в циркулацията около 5 часа. За да се 
получи предизвиканото от него увели-
чаване броя на циркулиращите еритро-
цити, са необходими 2-3 дни, тъй като 
узряването на червените кръвни клетки 
е относително бавен процес. Загубата 
дори на малка част от остатъците на 
сиаловата киселина във въглехидратна-
та част на еритропоетиновата моле-
кула скъсява времето му на полуживот 
до 5 минути, правейки го биологично 
неактивен.

По механизма на действие ерит-

ропоетинът спада към групата на ци-
токините /5/ или по-точно хормоно-
подобните цитокини като пролактин, 
растежен хормон, тромбопоетин, за 
които е характерно активиране на JAK2 
тирозин киназата /6/. Друга протеин 
тирозин киназа от семейството на Src 
киназите - Lyn /7,8/ осигурява пълното 
активиране на еритропоетиновия път. 
Накратко, еритропоетинът свързва 
рецепторния хомодимер и това води 
до активиране на JAK2 киназата, коя-
то фосфорилира рецептора. За него се 
свързва STAT5 /5/ транскрипционният 
фактор, който също се фосфорилира на 
тирозин от JAK2 киназата и образува 
хомодимер. Активираният STAT5 хомо-
димер се транслокира до ядрото, свърз-
ва се със специфични места на ДНК и се 
стартира транскрипцията на прицелни 
гени. STAT5 също играе важна роля във 
фосфорилирането на STAT5 като допъл-
нителна киназа /9/. Максимално фосфо-
рилиране и максимална ДНК свързваща 
активност на STAT5 се осигурява чрез 
комбинираното действие на JAK2 и Lyn 
/фиг.1/. 

РЕКОМБИНАНТЕН ЧОВЕШКИ 
ЕРИТРОПОЕТИН

През последните десетилетия ген-

Механизъм на действие на еритропоетина
Еритропоетинът се свързва с рецептора си, който димеризира. Функцио-

нално свързаната за рецептора тирозин киназа JAK2 фосфорилира рецептора, 
което дава възможност на STAT5 транскрипционният фактор да се свърже за 
него и да бъде фосфорилиран от JAK2. STAT5 димеризира, транслокира се в ядро-
то и активира транскрипцията на прицелни гени. За максималното активиране 
на STAT5 е необходима и Lyn тирозин киназата. От фосфорилирания рецептор на 
еритропоетина може да се активират и други трансдукционни пътища като 
MAP(ERK) киназната каскада и фосфатидилинозитол-3 киназния път (PI3K).

Фиг. 1
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ното инженерство направи революци-
онен пробив, като намери нова техни-
ка, позната под името рекомбинантна 
ДНК, или съединяване на гени, което 
учените използват, за да променят ге-
нетичния материал директно.

През 1982 г. United States Food and 
Drug Administration /FDA/ за първи път 
одобри употребата на белтък, изг-
раден от рекомбинантна ДНК, за ме-
дицината - хормона инсулин, който е 
бил клониран в големи количества при 
инжектиране на човешкия инсулин в 
бактерията Escherichia coli.

Оттогава FDA е одобрила и дру-
ги генетично инжектирани белтъци, 
включително и 2 отгледани в хамстер 
клетки: тъканен плазминогенен акти-
ватор /tPA/, ензим, който разгражда 
съсирена кръв при хора със сърдечна 
недостатъчност и хормонът еритро-
поенин, използван за стимулиране на 
синтезата на еритроцити при хора 
с еритропоетинова недостатъчност 
/ренално обусловена анемия/.

Така генното инженерство прави 
възможно производството на човешки 
рекомбинантен еритропоетин, който 
по биологична активност и имуноло-
гични характеристики е идентичен 
с нативния човешки еритропоетин. 
Човешкият рекоминантен еритропо-
етин служи за лечение на еритропо-
етинова недостатъчност при зависи-
ми от трансфузии болни с напреднали 
функционални бъбречни нарушения и 
на болни на хемодиализа /ренално обус-
ловена анемия/ /4,10/.

В гонитбата на високи спортни 
постижения се цели не само повишава-
не на мускулната маса и свързаната с 
нея употреба на забранени медикамен-
ти /11, 12/. В последните години ерит-
ропоетинът е често използван за по-
добряване на спортните постижения. 
Говори се за еритропоетинов допинг. 
Лечението с хормона изисква неколкок-
ратно инжектиране и се доказва чрез 
антидопинг уринен тест.  Доклад, 
представен на белгийския Сенат, по-
казва, че над 80% от произвежданите 
в света хормони на растежа и изкуст-
вения кръвен допинг еритропоетин се 
прилагат в спорта. Сведетели сме на 
непрекъснати дисквалификации, в т. ч. 
и на последната олимпиада в Торино, 
на спортисти с повишено еритропое-
тиново ниво в организма /13/.

Много антидопинг експерти пред-

ричат, че допинг, базиран на генна те-
рапия, ще бъде следващото предизви-
кателство за поддържане на атлетите 
чисти. Вместо да се използват лекар-
ства, генната терапия използва гени, 
които се инжектират и трансферират 
директно в клетките на човека. Това 
дава възможнот да се синтезират суб-
станции, които са идентични на тези,  
произвеждани нормално в човешкото 
тяло. Макар повечето анаболни сте-
роиди и другите забранени средства 
да се доказват в урината, се спекули-
ра, че генният допинг ще се доказва 
много трудно, което означава, че ще е 
трудно да се улавят такива атлети и 
да се твърди, че постиженията им се 
дължат на неговата употреба. Според 
френски учени има достатъчно осно-
вания да се приеме, че употребата на 
генен допинг може да бъде доказана. В 
експериментални условия на маймуни, 
които са били генетично допингирани 
с еритропоетин, инжектираният ген 
е улавян чрез ДНК скрининг. Същест-
вуват и други методи на генетичен 
трансфер, които са в процес на изуча-
ване, но засега има окуражаващи дока-
зателства, че генен трансфер не може 
да остане недоказуем.

РИСКОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО 
НА РЕКОМБИНАНТЕН ЧОВЕШКИ 
ЕРИТРОПОЕТИН

Докато при болни с хронична бъб-
речна недостатъчност прилагането 
на еритропоетин е животоспасяващо 
лекарство, то при здрави хора негово-
то прилагане може да доведе до теж-
ка инвалидизация /инфаркт, инсулт/ 
или смърт.

Най-честото странично действие 
при прилагането на еритропоетин е 
зависимото от дозата повишаване на 
кръвното налягане. В някои случаи и 
при нормално налягане може да нас-
тъпи наподобяваща енцефалопатия 
симтоматика /главоболие, замъглява-
не на съзнанието, сензорно-моторни 
нарушения като смущения в говора, 
походката до генерализирани тонично-
клонични гърчове/. 

Поради повишения брой на ерит-
роцитите кръвта става с повишен 
вискозитет - повишава се хематокри-
тът. Това крие рискове от тромбози 
на мозъчни и сърдечни съдове с послед-
ващи инфаркт на миокарда, мозъчен 
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В единични случаи може да се наб-
людава и повишение на нивото на се-
румния калий с всички  последици от 
това, включително внезапна смърт от 
хиперкалиемия, когато сърцето спира в 
диастола /14/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомбинантният човешки ерит-
ропоетин е създаден като животоспа-
сяващо средство при болни с хронична 
бъбречна недостатъчност. Недопус-
тимо е неговото прилагане при здра-
ви хора с цел постигане на по-високи 
спортни резултати, тъй като това 
може да доведе до сериозни последици 
за тяхното здраве.
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Орална медицина. Орална 

патология. Комплексна 

орална диагностика

Широко разпространено е мнението, 
че стоматологичните проблеми в 

спорта са свързани преди всичко с лице-
во-челюстния травматизъм и контузни-
те рани върху главата и челюстите.

Съществува пряка връзка между дви-
гателната активност на човека и физи-
ческата му кондиция с цялостното му 
здравословно състояние, включително 
оралното му здраве.

Предметът на оралната патология 
са диагностика и планиране на нехирур-
гично лечение на заболяванията, свързани 
с оралните и лицевите тъкани и по-спе-
циално с оралната мукоза, слюнчените 
жлези и челюстните кости. Оралната ди-
агностика дава възможност за цялостен 
поглед върху здравословното състояние 
на пациента, определящо го като клинич-
но здрав или медицински компрометиран. 
Значимо място се отделя на диагности-
циране изявите на общите заболявания 
в устната кухина и определяне етиоло-
гичните фактори за възникването и про-
тичането им. Принципите на оралната 

диагностика са точно дефинирани и по 
отношение на изследванията на орофа-
циалната болка и другите неврологични 
смущения (4).

Оралната диагностика се осъществя-
ва от стоматолога и от екип, включ-
ващ и други медицински специалисти. 
Основна задача на екипа е да унифицира 
изследванията на пациента и съгласува 
терапевтичния план. Добре функциони-
ращият работен тим е изключително 
необходим във всяко спортно звено или 
отбор. В него и лекарят, и стоматоло-
гът имат точно определен периметър 
на действие (1, 3) и може да открият 
зависимост и следствена връзка между 
стоматологичен проблем и физическото 
състояние на даден спортист, тъй като 
проблемите в зъбно-челюстната систе-
ма имат изключително важна роля за 
възникването на огнищно обусловените 
хронични заболявания. Заболяванията, с 
които хроничноболните пациенти идват 
при стоматолозите, обикновено имат 
невинаги добра прогноза особено в слу-

чаите, когато се касае за ендокардити, 
гломерулонефрити, иридоциклити. 

Стоматологичната диагностика се 
предшества от така наречената огнищ-
но и алергологично насочена анамнеза, 
която включва фамилната и личната 
анамнеза и има за цел установяване вза-
имовръзката поле на смущение (огнище) 
- общо заболяване. Затова тя трябва да 
обхваща всички моменти, които дават 
данни за смутената реактивност на ор-
ганизма. Чрез нея се добива представа 
за начина на реагиране и готовността 
на организма да образува антитела от 
прекараните в миналото токсо-инфекци-
озно-алергични заболявания: ревматизъм, 
остър гломерулонефрит, миокардит, ар-
трит, chorea minor, erythema nodosum, 
преходни екзантеми, иридоциклити, пе-
риферни неврити и кожни капиляропа-
тии.

Диагнозата, с която пациентът е 
изпратен за консултация при стомато-
лога, ориентира за вида на основното 
заболяване и възможностите то да бъде 

СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА

Проф. д-р Ангелина

 Киселова-Янева

КЛЮЧОВИ ДУМИ: орална и дентална медицина, орална патология, комплексна орална диагностика.
KEY WORDS: oral and dental medicine, oral pathology, complex oral diagnostics.

РЕЗЮМЕ

Представят се оралната медицина и оралната патология като 
съдържание и ретроспекция. Разглеждат се общомедицинското и 
социалното значение на правилното диагностициране изявата на 
общи заболявания на организма в устната кухина, както и на са-
мостоятелни такива. 
Термините “орална и дентална медицина” са нови за българската 
медицинска общественост, а названието “лекар по дентална ме-
дицина” е новото название на съществуващото досега “стома-
толог”. 
Направен е кратък обзор на методите за комплексна орална диаг-
ностика и необходимите условия за провеждането й.

SUMMARY

Oral medicine. Oral pathology. Complex oral diagnostics

(Part I)

The content and retrospection of oral medicine and oral pathology are 
being presented. The common medical and social significance of the right 
diagnostics of the manifestation of common diseases of the organism in the 
oral cavity as well as independent ones are being discussed.
The terms “oral and dental “ are new for the Bulgarian medical society and 
the designation “doctor of dental medicine” is the new designation of the so 
far existing “dentist”. 
A brief survey of the methods for complex oral diagnostics and the necessary 
conditions for its implementation has been made.
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огнищно обусловено. Приема се, че всич-
ки хронично протичащи процеси (вклю-
чително алергичните) могат да бъдат 
свързани със стоматогенните полета на 
смущение: възпалени тонзили, възпалени 
синуси, възпален апендикс, възпалени бъб-
реци, възпалени аднекси и утерус, възпа-
лена простата, хроничновъзпалителни 
състояния на стомашно-чревния тракт, 
всички видове цикатрикси (постопера-
тивни и посттравматични). 

Ненавременното диагностициране и 
ненасочване за орално лечение би доп-
ринесло за намалена физическа кондиция 
и работоспособност, а ако проблемът 
е съпроводен и с болка, спортните ре-
зултати едва ли ще са на очакваното 
ниво.

Установяването на алергичния фон 
на организма е от изключително важно 
значение, тъй като стоматогенните по-
лета на смущение чрез своята сенсибили-
зация го натоварват допълнително. 

Чрез огнищно насочената анамнеза 
стоматологът събира максимална ин-
формация за: състоянието на зъбите, 
вида на проведеното лечение, наличието 
на екстрахирани зъби по повод на подоб-
ни оплаквания в миналото и особено дали 
след екстракцията са настъпили някакви 
промени (подобрение или влошаване на 
общото състояние). 

Важна е и зависимостта на огнищни-
те и алергичните прояви от промените 
в емоционалното състояние и следтре-
нировъчни и състезателни натоварва-
ния. 

Мъртви зъби могат с години безсим-
птомно да останат в челюстта и евен-
туално да проявяват своето огнищно 
действие без знанието на пациентите и 
лекарите. Спонтанните болкови симпто-
ми не се явяват в ролята на критерий за 
огнищни заболявания! Най-често срещано 
е чувството за тежест и дори болка по 
време на физическо натоварване. Мър-
твите зъби разпространяват своите 
огнищно действащи фактори чрез ув-
редения мезенхим, при което разпадни-
те продукти на белтъците водят към 
сенсибилизиране и алергизиране на целия 
организъм. Масивните полета на смуще-
ние се разпростират в околността така, 
че мъртвите зъби например в горната 
челюст чрез една хронична възпалителна 
провокация да доведат към одонтогенен 
sinuitis maxillaris concomitans. 

При използване на различни видове 

амалгама или лети метални обтурации 
(инлей, пинлей, овърлей и др.) за обтури-
ране  на зъбите, както и метални корони, 
мостове, задръжни протезни елементи 
и имплантанти въз основа на различния 
собствен потенциал на металите, спо-
ред тяхното положение в електрохимич-
ната редица, се образува галваничен еле-
мент, който се явява като изравнител 
на потенциала във влажната устна кухи-
на. Дори при използване на висококаратна 
златна сплав може чрез неподходяща об-
работка в зъботехническата лаборато-
рия (прегряване при разтопяване, образу-
ване на окиси с порести включвания) да 
настъпят структурни изменения, които 
водят към болестни изяви в устата или 
към по-далечни действия. 

Измерването на корозионните по-
тенциали е от значение при установя-
ване далечното огнищно повлияване от 
металните обекти в устата. Слюнката 
като електролитна среда създава от-
лични условия за развитие на корозионни 
процеси в наличните метални сплави, от 
които са изработени обтурациите, мос-
товите конструкции, протезните куки, 
бюгели и други лети метални части. От-
делилите се йони по хаптенния механи-
зъм могат да се включат във веригата 
на алергичните реакции. 

Алергичните реакции от намиращи-
те се в устата сплави на благородни 
метали се изявяват клинично на далечно 
разстояние по два пътя: локално - като 
израз на едно контактно възпаление, или 
периферно - върху кожата под формата 
на уртикария, екзема и др. 

Значителна роля при използване на 
метални материали в устната кухина 
играе обтуровъчната терапия с амал-
гама. Живачните съединения, които 
поначало са хаптени, чрез белтъчната 
връзка се превръщат в пълноценни алер-
гени, които чрез индукция на антитела 
могат да предизвикат сенсибилизация. 
Високата токсичност на живака като 
обща клетъчна и протоплазмена отрова 
се състои в умъртвяващото белтъци-
те действие, мембранни увреждания на 
клетките, редукция на съдържанието на 
рибонуклеинова киселина в клетките, с 
блокада на много ензимни системи.

Бъбречната и нервната система са 
особено застрашени. При дълбоки амалга-
мени обтурации без подложка и без пок-
ритие на дентина живакът достига чрез 
дентиновите тубули до зъбната пулпа. 

Остатъците от сребърна амалгама, 
които се отлагат субгингивално в съеди-
нителната тъкан, могат да предизвикат 
възпалителни реакции и се установяват 
във вид на най-фини частици по стени-
те на кръвоносните съдове. Между злат-
ните сплави и сребърната амалгама се 
установяват значителни потенциални 
разлики. При постоянния и непрекъснат 
контакт на амалгамата със слюнката се 
образува стабилен корозионен продукт, 
при което от нея се отделят и попадат 
в слюнката преди всичко калаените, а 
също и медните и цинковите йони. 

Като основа на диагностиката в об-
ластта на челюстните кости може да 
служи само пълният интраорален рен-
тгенов статус. Ортопантомограмата 
като обзорна снимка за рентгенологич-
но регистриране на всички структури в 
зъбно-челюстната област, включително 
тялото на челюстната кост. При съмне-
ния за патологични изменения или рент-
генологически неясни находки се изготвят 
единични или секторни зъбни снимки. 

Необходимо е периодически, особено 
при спортисти със строг физически ре-
жим,  през около 2 години да се прави 
комплексен рентгенов статус с оглед 
регистриране състоянието на зъбно-че-
люстната система. Това изследване може 
да даде информация за състоянието на 
зъбите, включително и на беззъбите 
участъци от челюстите и челюстните 
кости. 

В модерното зъболечение трябва да 
се обръща голямо внимание на носещи-
те зъби в протезните конструкции, 
които преди протезирането често са 
анализирани само чрез рентгенологично 
изследване. Трябва да се установи също 
доколко една единична корона или опора 
на мостова конструкция може да бъде 
носена от един инкорпориран имплан-
тант. 

При диагностиката на гингивата 
зъбните снимки са изключително необ-
ходими, тъй като служат като мярка на 
уврежданията, независимо от подвиж-
ността на един зъб. Многообразието на 
патологичните промени в зъбите, паро-
донта и заобикалящите ги структури 
изисква едно диференцирано разглеждане 
на находката. Преценяваните биологични 
структури обхващат зъба, състоянието 
на неговия емайл, дентин, пулпа, зъбен 
корен с неговите пародонтални състав-
ни части. От страна на зъбната алвеола 
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се преценява състоянието на гингивата, 
lamina dura, компактата, физиологичните 
структури и нервно-съдовите канали в 
околните костни структури 

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА 
ОГНИЩНАТА ДИАГНОСТИКА 

От тестовете за определяне на об-
щата реактивност на организма хиста-
миновият тест (по Remky) се използва 
и днес в комплексната диагностика на 
стоматогенните полета на смущение. 
Контраиндициран е при пациенти с очни 
заболявания или с очна симптоматика 
при други общи заболявания. Практичес-
ки е неизпълним при деца. По-трудно се 
понася от болните и затова се прилага в 
случаите, когато тестът за определяне 
на капилярна резистентност е неприло-
жим. 

Анулационният тест спада към 
тестовете, с които се прекъсват за 
определен период от време някои кли-
нични симптоми на общото заболяване. 
В особено продуктивното време на ог-
нищните изследвания през 50-те години 
се прави едно голямо откритие: неврал-
ната терапия на Huneke. 

Левкоцитният тест (Pischinger-
Kellner) позволява да се проследят в ди-
намика регулаторните възможности на 
организма. Основава се на промяната в 
броя на левкоцитите при натоварване 
на организма с елпимед (3-кратно нена-
ситена мастна киселина) или с имплетол. 
Според авторите този феномен протича 
по шок-антишоковия принцип на Selye.

Провокационните тестове се харак-
теризират с това, че при огнищно болни 
пациенти с бедна симптоматика в пора-
зените органи и системи предизвикват 
реакция в мястото на зараждането на 
болестта. 

Степента на развитието на огнищ-
ните заболявания често се представя 
чрез степента на чувствителността на 
белтъчните фракции при електрофоре-
зата. Този метод обаче не дава доста-
тъчно добре специфичния израз по отно-
шение на основното огнищно изследване. 
По-често той се ползва за установяване 
на момента, подходящ за назначаване на 
саниращите мерки. 

Към новите тестове се причислява 
тестът за установяване малостой-

ността на съединителната тъкан 
(фибродисплазия) - стоматологичен 
симптомокомплекс (Ст.С.К.), създаден и 
приложен в стоматологията от А. Кисе-
лова-Янева. Основавайки се на синдроми-
те, описани от Danleau и Marfan и на про-
учванията на Института по педиатрия 
към МУ в София, Киселова разработва ди-
агностичен стоматологичен симптомо-
комплекс. В него са обхванати предимно 
главни симптоми, характеризиращи със-
тоянието на съединителната тъкан, и 
по-точно нейната фибродисплазия като 
един от съществените предиспониращи 
фактори за развитието и активизиране-
то на одонтогенни полета на смущение: 
синдром на ръка с три симптома (хи-
перекстензия на метакарпофалангиални 
стави; хиперфлексия на гривнена става и 
хиперфлексия на палеца на ръката); нали-
чие на високо готическо небце, наличие 
на сини склери и плоско стъпало. Устано-
вяването на фибродисплазиен терен е от 
голямо значение при диагностицирането 
на одонтогенните полета на смущение, 
особено при деца. 

Електрокожният тест (ЕКТ) е един 
от най-старите електротестове. Въз ос-
нова на изследванията на Gehlen и Standel, 
основани на феномените на Schtaangerbaz, 
през 1954 г. в Бад Брамщад е създаден 
първият апарат за електротест. Обек-
тът на изследване е кожата, която е 
известен диагностичен орган. Още през 
1878 г. Хед описва определени зони (хедо-
ви), върху които се проектират отдел-
ните вътрешни органи. Изследването се 
извършва с помощта на апарат с прав 
ток, снабден с два електрода. 

Електрокожният тест на Gehlen 
и Standel е един от най-показателните 
тестове за определяне на локалната ре-
активност, респективно активност на 
полетата на смущение. Основава се на 
проявената реакция на сетивни, мотор-
ни и вазални нервни елементи, които се 
намират в зоната на хронично възпалена 
тъкан (поле на смущение - огнище), спря-
мо дразнене от прагови дози на прав ток 
и по-точно, когато полето на смущение 
е довело до декомпенсиране на локалната 
реактивна бариера. 

За по-големи възможности в диаг-
ностиката на огнищното заболяване 
претендира и методът на декодер-
дермографията, при който напълно ав-
томатично се записват електрическите 

сигнали от предварително определени 
кожни зони. Отнася се за биоелектри-
чен функционален анализ, който спомага 
за изясняване на болестни състояния с 
трудно установими патологични кау-
зални вериги. Резултатите се отчитат 
чрез нагледно многоцветно изображение 
на декодер-дермосигналите върху лист, 
изобразяващ човешко тяло, чрез сложно 
електронно устройство. 

Декодер-дермографията дава въз-
можност за допълнителна информация за 
болестни състояния, при които не могат 
да бъдат установени каузални вериги. 
Този биоелектричен функционален анализ 
на даден организъм в даден момент по-
казва регулаторни смущения, идващи от 
различни полета на смущение в организ-
ма, включително и одонтогенни, предс-
тавляващи основа за по-нататъшно оп-
ределяне на диагнозата. 

Локално-термометричният тест 
(ЛТТ) почива на няколко основни правила, 
засягащи локалната термометрия въ-
обще и по-специално температурната 
топография на лигавицата на устната 
кухина:

1. Симетричните точки от човешко-
то тяло с малки изключения (черен 
дроб) имат еднаква температура.

2. По-високата температура на 
дадена област или точка от по-
върхността на човешкото тяло 
спрямо температурата на околни-
те тъкани или спрямо симетрич-
ната област на тялото говори за 
наличие на възпалителен процес, 
повишена обмяна на веществата 
или васкуларизация, отделяне на 
вазоактивни вещества (хистамин) 
или невровегетативни смущения в 
подлежащите тъкани.

3. Температурата на всеки две си-
метрични спрямо медианата точ-
ки от устната кухина е еднаква.

4. Температурата на лигавицата в 
периапикалната област на зъбите 
се увеличава в дистално направле-
ние - от резците към моларите.

При термографията кожните поле-
та се представят като горещи и студени 
зони. Всяка измерена стойност дава една 
моментна снимка и всички достигнати 
стойности при едно измерване показват 
картината в момента на измерването. 

Този метод се базира на инфрачерве-

СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
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ната диагностика по Schwamm. Rost го 
разширява, предлагайки го в методика, 
която днес е описана като терморегула-
ционна диагностика. С него се изследват 
регулационните възможности на организ-
ма в покой и динамика след последвали 
натоварвания. Отнася се за установява-
не на топлинната регулация на организма 
след съответна адаптация на пациента 
към околната t и измерване на 60 точки, 
като техните температурни стойнос-
ти се установяват чрез автоматична 
измерителна и записваща апаратура. 
В миналото едновременно с това се е 
прилагало върху ръцете и цялото тяло 
едно студено дразнене чрез вода с тем-
пература 12°С, което впоследствие се е 
отхвърлило като ненужно. 

Резултатите от биоенергетичните 
тестове, включително и от термог-
рафията, не дават готова диагноза. Те 
показват само областта, в която регу-
лацията на организма е смутена, и вида 
на това смущение. Методът на термог-
рафията е апробиран от нас и е обект 
на бъдещи изследвания.

Най-голямото преимущество на ме-
тода на акупунктура и електроакупун-
ктура е възможността да се установи 
корелацията поле на смущение (огнище) 
- заболял орган. На основание на факта, 
че по хода на един и същи меридиан са 
разположени едни и същи органи, Voll и 
Kramer предлагат схема за взаимовръз-
ката между всеки отделен зъб и орга-
на, върху който той може да повлияе 
енергетично. Ако се потвърдят от 
практиката наблюденията на авторите, 
електроакупунктурата би станала един 
от основните методи в огнищната ди-
агностика и лечение. Посредством него 
не само ще може да се локализира източ-
никът на огнищното действие, но и да 
се определя засегнатият орган, както и 
да се проследяват резултатите от про-
ведената санация. 

Медикаментозният тест се осно-
вава на възможността за кратко време 
да се избере най-доброто средство за 
лечение на полетата на смущение в ор-
ганизма. Медикаментите се тестват 
в оригиналната си концентрация и вид. 
Чрез него може да бъде тествана поно-
симостта към алопатични, протезни ма-
териали и други тъкани, които предстои 
да бъдат инкорпорирани, поносимост 
към храни, напитки и различни субстан-
ции. Установяват се и вредните влияния 

на вече инкорпорираните вещества. 

Петехиалният тест по Blumenkroon-
Нестеров-Джераси е известен още 
като вакуумна и петехиална проба на 
Нестeров, Blumenkroon, модификация по 
Джераси и спада към пробите за опреде-
ляне на общата реактивност. Основава 
се на промените, които настъпват в 
пермеабилитета на съдовите стени при 
алергични, респективно огнищни процеси. 
По степента на увеличената им пропус-
кливост към серум и формени елементи 
се съди косвено за състоянието на реак-
тивността.

Трябва да се имат предвид всички 
онези състояния, при които капилярната 
пропускливост е повишена или понижена. 
Така фалшиво понижени реакции се по-
лучават при кръвни заболявания, инток-
сикации, диабет, бременност. Фалшиво 
отрицателни резултати настъпват при 
медикация с антихистаминови калциеви 
препарати.

Тестът е напълно безопасен: няма 
контраиндикации и е намерил приложе-
ние в рутинната огнищна диагностика.

БИРЕК-методът (Б-М) на Kramer 
регистрира биорезонансното излъчва-
не на организма. Чрез него се изпитва 
биосъвместимостта на медикаменти и 
материали, както и на хранителни про-
дукти с индивидуалната поносимост на 
отделния пациент. 

Биосъвместимостта е потвърдена, 
ако Б-М трепти вертикално (I) и е от-
речена при хоризонтални трептения (-). 
Големината на амплитудата на верти-
калните трептения позволява в опреде-
лен обхват преценка за качеството на 
биосъвместимостта, защото колкото 
по-голямо е хоризонталното трептене, 
толкова по-силно е смущаващото дейс-
твие на изпитвания агент върху паци-
ента. 

Функцията на акупунктурните из-
мерителни точки на определени органи 
или тъканни системи също може да бъде 
изпитана чрез Б-М. Акупунктурните и 
електроакупунктурните измерителни 
точки са особено подходящи за изследва-
не с Б-М, тъй като според Heine и Popp 
те имат ясно интензивно излъчване, как-
то и околната кожа. 

Като цяло всяка една зона на възпале-
ние намалява имунната защита на орга-
низма, което от своя страна влияе върху 
физическите способности на човека.
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