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СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ

SCARF остеотомия в 
лечението на халукс валгус

РЕЗЮМЕ

Халукс валгус е сравнително честа деформация на предния ходилен 
отдел, засягаща всички възрасти. Най-често включва отклонение на 
палеца на ходилото в посока към втори пръст и варусна девиация на 
първа метатарзална кост (метатарзус примус варус). Всъщност 
халукс валгус е триизмерна комплексна деформация със загуба на нор-
малните биомеханични механизми, контролиращи функцията на първи 
лъч. Съществуват огромен брой техники за оперативно лечение на 
това патологично състояние, като всеки метод се характеризира 
с добри резултати при прецизно подбрани индикации. Съвременните 
оперативни техники обикновено включват вариант на метатарзална 
остеотомия. SCARF остеотомията се характеризира с изключител-
на гъвкавост и предвидими резултати. Целта на тази статия е да 
покаже разнопосочните корективни възможности и предимства на 
метода, както и схематичен алгоритъм при прилагането му.

SUMMARY

Scarf osteotomy   in the treatment of  Hallux valgus        

Hallux valgus is a common forefoot deformity affecting people of all 
ages. Most commonly it represents a deviation of the great toe towards 
the second toe combined with varus deviation of the first metatarsal. 
Actually halux valgus is a complex tridimensional deformity characterized 
by certain changes in the anatomy and normal biomechanics of the first 
ray. A large number of  surgical techniques are available for correction 
of this deformity. Each of those have been characterized by good 
results when meeting the correct indications. Contemporary popular 
techniques usually incorporate some kind of metatarsal osteotomy. The 
Scarf osteotomy is an extremely versatile technique that is rewarded by 
predictable results. This article has the purpose to describe the multiple 
corrections potentially achieved by the SCARF technique, to summarize 
its advantages and to share our basic algorithm in applying it. 

Д-р Максим Загоров

КЛЮЧОВИ ДУМИ: халукс валгус, SCARF остеотомия,  корекция на халукс валгус.
KEY WORDS: Hallux valgus, Scarf osteotomy, correction of Hallux valgus

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И 
ЕТИОЛОГИЯ:

Халукс валгус е сравнително 
честа деформация на предния 
ходилен отдел, засягаща всич-
ки възрасти. Най-често включ-
ва отклонение на палеца на 
ходилото в посока към втори 
пръст и варусна девиация на 
първа метатарзална кост (ме-
татарзус примус варус).

Страданието засяга женския 
пол осем до десет пъти по-чес-
то, отколкото мъжете. Често-
тата в популации, неносещи 
обувки, е от 2 до 4,5%, а в разви-
тите страни на западния свят 
варира от 15% до 44% при жени 
и 8% до 22% при мъже. При деца-
та се среща рядко – в около 0,6% 
едностранно и в 1% двустранно. 

Епидемиологичните данни се 
различават поради различията 
в индивидуалната акомодация 
към деформацията (напр. носе-
не на широки, удобни обувки) и 
липсата на ясна формулировка 
на степента на деформация, над 
която състоянието се счита за 
патологично.

В етиологията се обсъждат 
генетични фактори, елемен-
ти на предиспозиция и външни 
фактори като травматични, 
неврогенни и възпалителни 
процеси, степен на натовар-
ване на ходилото и тип на но-
сените обувки. 

Халукс валгус е една от чес-
тите увреди при спортове, 
включващи бягане и стоеж на 
пръсти, тъй като при бягане 
предният отдел на ходилото 
понася натоварване до 250% 

от телесното тегло. Groulier 
съобщава за честота на HV до 
89,1% сред жени танцьорки, а 
Chou открива по-ранна изява 
на деформацията на предста-
вители на същата популация.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ :

Халукс валгус предста-
влява триизмерна комплекс-
на деформация със загуба на 
нормалните биомеханични 
механизми, контролиращи 
функцията на първи лъч. По-
настоящем повечето автори 
смятат, че деформацията за-
почва с латерална ангулация 
на проксималната фаланга на 
палеца, последвана от вару-
сно изместване на първа ме-
татарзална кост. Обувките, 
както и резултантната сила 
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Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

при контакта със земята при 
субталарен валгус са основни-
те фактори, които може би 
инициират деформацията.

Нормално медиалната част 
на плантарната фасция се за-
лавя за основата на прокси-
малната фаланга и ставната 
капсула на I МТФС. При вариза-
цията на I метатарзална кост 
медиалната ставна капсула на 
I МТФС се преразтяга и кост-
та “избягва” от контрола на 
плантарната фасция. Съвре-
менни проучвания при кадаври 
сочат, че най-вероятно това 
е причината за нестабилност-
та на I лъч при халукс валгус 
в преобладаващата част от 
случаите, а не се касае за пър-
вична халтавост на I тарзоме-
татарзална става. Авторите 
на същите проучвания дости-
гат до извода, че I метатар-
зална кост възвръща в голяма 
степен стабилността си, ако 
чрез остеотомия се постигне 
правилна алинация на същата. 
При халукс валгус в съчетание 
с метатарзус варус примус 
първа метатарзална кост се 
натоварва по-малко за смет-
ка на останалите лъчи, което 
води до трансферна мета-
тарзалгия, най-често на глава-
та на II метатарзална кост. 
Като вторични промени се 
развиват деформации от 

типа пръст-чукче на остана-
лите пръсти и нестабилност 
на останалите МТФС.

Нормално първата мета-
тарзална глава лежи точно 
върху двете сезамовидни кос-
ти, които от своя страна са 
здраво свързани с втората ме-
татарзална кост чрез дълбок 
транзверзален лигамент. При 
варусното отклонение на пър-
ва метатарзална кост сезамо-
видните кости се „сублукси-
рат” латерално (по правилно 
е да се каже, че метатарзална-
та глава се сублуксира медиал-
но). Резултантната сила при 
контакта на ходилото със зе-
мята избутва проксимално ла-
тералната сезамовидна кост. 
Тъй като сезамоидите са здра-
во свързани с проксималната 
фаланга, а медиалната сезамо-
видна кост остава под мета-
тарзалната глава, обикновено 
сезамовидният комплекс се 
пронира, водещ и до пронация 
на палеца. При това положе-
ние сухожилието на абдукто-
ра на палеца играе повече роля 
на флексор и в създалия се мус-
кулен дисбаланс аддукторите 
придърпват все повече прок-
сималната фаланга във валгус. 
Обикновено ставната капсула 
на I МТФС е хлабава от меди-
ално и контрахирана от лате-
рално. Впоследствие могат да 

настъпят дегенеративни про-
мени в I МТФС.

Следователно основните 
моменти от патобиомехани-
ката на тази деформация, ко-
ито трябва да се коригират 
са:
� метатарзус варус при-

мус;
� освобождаване на кон-

трахираните латерални 
структури, натягане на хал-
тавите медиални и възстано-
вяване на баланса между тях;
� репозиция на първата 

метатарзална глава върху ли-
берираните сезамовидни кос-
ти;
� възстановяване на кон-

груентността на ставните 
повърхности при инконгруен-
тен халукс валгус и корекция 
на дисталния метатарзален 
ставен ъгъл при конгруентен 
халукс валгус;
� лонгитудинално отбре-

меняване на I МТФС за предо-
твратяване на дегенератив-
ните промени.

ИСТОРИЯ

По същество SCARF остео-
томията представлява двоен 
шеврон (проксимален и диста-
лен) или Z-образна остеотомия 
на първа метатарзална кост. 
През 1983 г. Gudas и Zigmund 

L.S. Barouk, Springer Edition L.S. Barouk, Springer Edition L.S. Barouk, Springer Edition L.S. Barouk, Springer Edition
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първи използват Z-образна ос-
теотомия на първа метатар-
зална кост за корекция на ха-
лукс валгус. От 1984 г. L.S. Weil 
усъвършенства и популяризира 
техниката в САЩ, като й дава 
наименованието SCARF. SCARF 
е понятие от дърводелство-
то, обозначаващо Z-образна 
сглобка на греди. От 1991 г. 
L.S.Barouk въвежда техниката 
във Франция, като я включва в 
цялостна концепция за възста-
новяване на предния ходилен 
отдел. Понастоящем SCARF е 
най-често прилаганата в Евро-
па метатарзална остеотомия 
за корекция на халукс валгус.

КРЪВОСНАБДЯВАНЕ

Прецизно анатомично 
проучване на P. Ligoro и L. S. 
Barouk показва, че основното 
кръвоснабдяване на I мета-
тарзална глава е плантарно, 
т. е. при SCARF както медиал-
ният хирургичен достъп, така 
и линиите на остеотомията 
запазват дорзолатералната 
и плантарната кръвоснабдя-
ваща система. Дисталната 
остеотомия е изцяло извънс-
тавна и латерално репонира-
ната глава запазва основното 
си кръвоснабдяване, на което 

се дължи изключително ниски-
ят процент на аваскуларна 
некроза на същата след този 
тип остеотомия.

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА

Хирургичната техника се 
състои от следните хроноло-
гични стъпки:

1. Латерална либерация: 
Фиг. 1

2. Лимитирана екзостозек-
томия: Фиг. 2

3. SCARF остеотомия със 
съответните костни коре-
кции и фиксация с два мини-
винта: Фиг. 3

4. Медиално капсуло-мускул-
но балансиране - Фиг. 4

5. Варизираща остеотомия 
на проксималната фаланга на 
палеца: последната се прилага 
при персистираща тенденция 
за валгусна деформация на па-
леца след правилно изпълнение 
на описаните по-горе хроно-
логични стъпки; често заедно 
с варизация се осъществява и 
пронация на проксималната 
фаланга и съответно палеца.

Самата SCARF остеотомия 
се състои от един хоризон-
тален и два транзверзални 
костни срезове, като хори-
зонталният срез е инклиниран 

от медиално към латерално, 
а транзверзалните срезове са 
наклонени под ъгъл от 60 гра-
дуса спрямо хоризонталния  и 
перпендикулярни на оста на 
втора метатарзална кост. 
Фиг. 5 

Чрез определени вариации 
в изпълнението на остеото-
миите костното разместване 
и фиксацията могат да се по-
стигнат следните корекции:
� Латерално изместване 

на метатарзалната глава и 
корекция на интерметатар-
залния ъгъл. Фиг. 6 и Фиг. 7
� Медиална ротация на 

метатарзалната глава с ко-
рекция на дисталния ставен 
метатарзален ъгъл (DMAA), с 
което се подобрява ставната 
конгруентност или може да се 
коригира конгруентен халукс 
валгус. Фиг. 8 и Фиг. 9
� Скъсяване на I метатар-

зална кост с лонгитудинална 
декомпресия на I МТФС или 
удължаване, когато е необхо-
димо. Фиг. 10
� Плантарно навеждане на 

метатарзалната глава във фрон-
талната равнина с корекция на 
плоскостъпието. Фиг. 11

 Най-често се осъществя-
ват комбинации от костни и 
мекотъканни корекции върху 

Фиг. 5

L.S. Barouk, Springer edition

Фиг. 6 Фиг. 7

предоп. следоп.

СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ
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първи лъч в съчетание с кост-
на или мекотъканна оператив-
на намеса върху останалите 
лъчи, което обуславя широки-
те индикации на техниката. 
Фиг. 12

 При по-леките степени 
на деформацията SCARF ос-
теотомията може да се кон-
курира успешно от дистална 
метатарзална остеотомия 
или миниинвазивни техники. 
В литературата като кон-
траиндикация за прилагане 
на SCARF остеотомия се съ-
общават тежките артрозни 

промени в I МТФС, силно изра-
зена халтавост на I метатар-
зо-кунеиформена става и ин-
терфалангеален халукс валгус. 
Компрометираща фиксацията 
остеопоротична кост също 
може да бъде относителна 
контраиндикация.

Поради стабилната синте-
за не се налага ригидна имо-
билизация. Пациентите стъп-
ват с обувка, отбременяваща 
предния отдел на ходилото за 
2-3 седмици, след което посте-
пенно започват да стъпват 
на цяло стъпало и да се изпра-

вят на пръсти през втория 
следоперативен месец. Пълен 
функционален и козметичен 
резултат обикновено се по-
стига след 3 до 5 месеца.

Материали и методи:
За периода 2. 2006 г. – 4. 

2008 г. в Клиниката по ортопе-
дия и травматология на МБАЛ 
“Св. София” SCARF остеото-
мия бе приложена в 38 случая 
на халукс валгус при 35 пациен-
ти, сред които 34 жени и един 
мъж, на средна възраст от 
38 години. Постигнати бяха 

Фиг. 11 Фиг. 12

следоп. SCARF остеотомия за корекция на деформацията на I лъч 
в комбинация със скъсяваща остеотомия по Weil на втора 
метатарзална кост и мекотъканна либерация за корекция 
на метатарзалгия и пръст-чукче на втори лъч

Фиг. 8 Фиг. 9 Фиг. 10

предоп. следоп. следоп.

СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ
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ПРЕДОПЕРАТИВНО СЛЕДОПЕРАТИВНО

М1М2 ъгъл: 15°±3,5° М1М2 ъгъл: 8,5°±2,5°

М1Р1 ъгъл: 33°±8,5° М1Р1 ъгъл: 13,65°±7,25°

DMAA ъгъл: 24,5°±8,5° DMAA ъгъл: 13,5°±4,5°

следните корекции на дефор-
мациите (отчетени чрез ин-
терметатарзалния, метатар-
зофалангеалния и дисталния 
метатарзален ставен ъгъл) с 
добър функционален резултат 
(Bristol score 83-88): Фиг. 13

Не сме наблюдавали нес-
растване на остеотомията 
или аваскуларна некроза на ме-
татарзалната глава. Основни-
те ни усложнения са свързани 
с проминиращ остеосинте-
зен материал (плантарно или 
дорзално) и трансферна мета-
тарзалгия при неспазване на 
хармоничната парабола в дъл-
жината на метатарзалните 
кости.

Резултатите след SCARF 
остеотомия са съпоставими 
с тези на останалите попу-
лярни методи за корекция на 
халукс валгус. L.S. Weil публи-
кува добри резултати след 10 
годишно проследяване на го-
ляма серия от пациенти, при 
които е приложена модифици-
раната от него техника. Ре-
дица проучвания с период на 
проследяване от 3 до 5 години 
(Rippstein P., Valentin B., и др.) 
съобщават задоволителни ре-
зултати в 85%-90% от случаи-
те и усложнения в 5% до 10%. 
До този момент не са публику-

вани данни от контролирано 
рандомизирано проучване, ди-
ректно сравняващо SCARF ос-
теотомията с някои от дру-
гите методи за оперативна 
корекция на халукс валгус.

Изхождайки от нашия 
опит, смятаме, че SCARF ос-
теотомията в комбинация със 
съпровождащи костни и ме-
котъканни корекции предста-
влява изключително гъвкава 
техника, която позволява ин-
дивидуализиране на хирургич-
ната интервенция на базата 
на предоперативно планиране 
с едновременно коригиране на 
няколко аспекта на типична-
та халукс валгус деформация. 
SCARF остеотомията кориги-
ра метатарзус варус примус, 
подобрява конгруитета на I 
МТФС (при инконгруентен ха-
лукс валгус), с възможност за 
декомпресия на същата, уве-
личава натоварването на I лъч 
и осигурява ранно функционал-
но възстановяване на пациен-
тите. Следващите от това 
широки индикации, разбира се, 
се припокриват до известна 
степен с тези на други попу-
лярни техники. От друга стра-
на SCARF остеотомията се ха-
рактеризира с по-дълга крива 
на обучение поради техниче-

Фиг. 13

3 м. Следоперативно

ската си трудност и по-дъл-
го интраоперативно време. 
Въпреки че проследяването на 
пациентите в нашата серия е 
относително кракткотрайно, 
считаме, че SCARF (заедно със 
съпровождащите процедури) 
представлява сигурна и ефек-
тивна техника, характеризи-
раща се с точна и предвидима 
корекция и адаптация към все-
ки индивидуален случай.
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Viscoseal® в артроскопската 
ортопедо-травматологична 
практика на колянната 
става

РЕЗЮМЕ

Авторът описва свойствата и качествата на Viscoseal®. На-
кратко споменава за неговата химическа структура. Набляга се 
на неговото клинично въздействие върху ставната течност и 
хрущяла. Прави разбор на неговото действие върху 74-има болни, 
третирани с Viscoseal® на края на хирургическата артроскопия за 
последните 18 месеца в КСТО.

SUMMARY

Viscoseal in arthroscopic orthopedic-traumatological practice of knee joint

The author describes the features and qualities of Viscoseal®.  He shortly 
mentions its chemical structure. He emphasizes the clinical influence upon 
the joint fluid and cartilage. He makes an evaluation of its effect on 74 
patients, treated with Viscoseal®   in the last 18 months at the end of the 
surgical arthroscopy. 

Д-р Валентин Матев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Viscoseal®, артроскопия, колянна става.
KEY WORDS: Viscoseal®, Arthroscopy, knee joint. 

НАКРАТКО ЩЕ СПОМЕНЕМ 
ОСНОВНИТЕ СВОЙСТВА НА 

VISCOSEAL® :

� Облекчава болката.

� Подобрява подвижност-

та.

� Ускорява възстановяване-

то на ставата след артроско-

пия или лаваж, отстранявайки 

остатъчното количество от 

иригиращия разтвор.

� Замества синовиалната 

течност.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
VISCOSEAL® И КАК ДЕЙСТВА 

ТОЙ:

След артроскопия Viscoseal® 

замества синовиалната теч-

ност. Съдържа високо пречис-

тен натриев хиалуронат, до-

бит по биотехнологичен път. 

Не съдържа никакви животински 

протеини и химически примеси.

ОСНОВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА 
VISCOSEAL® :

� Артроскопията причиня-

ва болка и затруднява движе-

нието в ставата, тъй като 

самата процедура е свързана 

с отстраняване на синовиал-

ната течност от ставата.

� Viscoseal® е специално 

създаден да намали именно 

тези негативни ефекти от 

артроскопията, тъй като 

замества синовиалната теч-

ност.

Viscoseal® решава някои от 

проблемите, свързани с ар-

троскопската хирургия. 

Разтворът, използван за 

лаваж, е изключително важен 

за артроскопията, но води 

до някои нежелани послед-

ствия като: 

� Отстраняване на синови-

алната течност от ставата.

� Загуба на покривния слой 

на хрущяла.

� Загуба на покривния слой 

на синовиата.

� Нарушение в метаболи-

зма на хрущяла.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
VISCOSEAL® :

Състав 

� Изотоничен разтвор на 

хиалуронан с физиологично 

pH.

� Концентрация 0.5% - 

като на синовиалната теч-

ност.

Добит по биотехнологи-

чен път

� Не съдържа животински 

протеин.

Опаковка 

� Монодозов флакон от 10 

ml в стерилна опаковка.

Стерилен 

� Стерилизиран чрез ав-

СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ



Медицина и Спорт   � 11Медицина и Спорт   � 11Медицина и Спорт   � 19  Медицина и Спорт � 31 
 
  Медицина и Спорт � 33 
 



12  � Медицина и Спорт 

токлавиране.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА 
VISCOSEAL® :

� Премахва остатъците 

от разтвора за лаваж и възста-

новява метаболизма на хрущя-

ла.

� Замества синовиалната 

течност и осигурява лубри-

кантен, буферен и филтриращ 

ефект.

� Възстановява протек-

тивния слой върху хрущяла и 

синовиата.

� Редуцира възпалението.

� Стимулира ендогенната 

синтеза на хиалуронова кисели-

на.

КАК СЕ УПОТРЕБЯВА 
VISCOSEAL® :

� Прикрепете флакона към 

входа на предварително по-

ставената в ставата канюла и 

въведете чрез изстискване на 

флакона.

� Аспирирайте съдържани-

ето на флакона в спринцовка 

и инжектирайте Viscoseal® 

във вътреставната цепка 

през входа на предварително 

поставената в ставата каню-

ла.

VISCOSEAL® Е БЕЗОПАСЕН ПРЕ-
ПАРАТ:

Проведените изследвания 

показват отличен профил на 

Viscoseal® по отношение на 

безопасност и отсъствие на 

случаи с нежелани реакции, 

свързани с неговата употреба.

Нашият клиничен матери-

ал се състои от 74-има болни, 

оперирани в КСТО. На всички 

е била извършена артроскоп-

ска хирургическа процедура. 

Болните са страдали от увре-

да на менискусите, предната 

кръстна връзка, хрущялите и 

синовията. Накрая на артро-

скопията, по описания по-горе 

начин, е направена апликация 

с Viscoseal® .

ДИСКУСИЯ

Нашите резултати се по-

твърждават от B. Mathies, 

който в едно свое проучване 

сравнява 50 свои пациенти, 

третирани с Viscoseal®, с 50 

нетретирани, всички претър-

пели стандартна артроскоп-

ска процедура. Той съобщава, 

че постоперативните резул-

тати са много по-добри на бо-

лните, лекувани с Viscoseal®. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

� Общата оценка е, че паци-

ентите, получили Viscoseal® в края 

на артроскопската процедура, 

съобщават за по-малка болка и по-

добра подвижност на ставата в 

сравнение с тези, преминали през 

стандартната терапия.

� Приложението на Viscoseal® 

след артроскопия на колянна ста-

ва в значителна степен подобря-

ва ставната функция и намалява 

болката в периода между 3-ата и 

6-ата седмица.

� Резултатите показват, че 

Viscoseal® ускорява постартро-

скопското възстановяване на ста-

вата чрез намаляване на болката 

и дискомфорта и подобрява под-

вижността в колянната става.

� Няма риск от употребата 

на Viscoseal®.
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Генен допинг по опреде-
ление на Световната анти-
допинг агенция (WADA) пред-
ставлява извън рамките на 
терапевтичното приложение 
на клетки, гени, генетични 
елементи и промяна в генна-
та експресия, имащи за цел да 
повишат постиженията на 
спортистите.

При генното допингиране 
се променя персоналната ге-
нетична идентичност чрез 
инжектиране на синтетични 
гени в мускулните или костни-

те клетки, които започват да 
произвеждат протеини, про-
менящи мускулната и костна-
та структура на спортиста. 
В кръвообръщението не на-
влизат никакви протеини или 
други вещества, което прави 
откриването им невъзможно. 
Няколко гена с потенциал да 
подобрят спортните пости-
жения са налични в момента 
(табл. 1).

Генното допингиране из-
ползва техника, заимствана 
от генната терапия, къде-

то дефектни гени се замест-
ват при лечение на мускулна 
дистрофия (MD), хемофилия 
В, карциноми и други заболява-
ния. При най-тежката форма 
на MD - мускулната дистро-
фия на Duchenne има унаследе-
на генна мутация, която води 
до липса на протеина дистро-
фин. Този белтък предпазва 
мускулните фибри от увреж-
дане по време на нормалните 
движения. Подобни състояния 
се наблюдават при възрасто-
вите промени в мускулите, 

ДОПИНГ

Генен допинг

РЕЗЮМЕ

Генен допинг представлява извън рамките на терапевтичното 
приложение на клетки, гени, генетични елементи и промяна в 
генната експресия, имащи за цел да повишат постиженията на 
спортистите. Мускулното нарастване и възстановяването се 
контролират от химични сигнали, които се кодират от определени 
гени. С най-често практическо приложение са гените на еритропо-
етина (EРО), растежните фактори, миостатинът и ендорфините. 
Един от първите опити за използване на генен допинг е приложе-
нието на IGF-1 (insulin growth factor) с вектор адено асоциран вирус 
(AAV). Терапията, целяща блокиране действието на миостатина с 
гена MSTN, предизвиква хипертрофия и хиперплазия на мускулите. 
Repoxygen е вирус, използван за въвеждане ген за повишено произ-
водство на еритропоетин, хормон, който активира костния мозък 
и води до повишено производство на еритроцити. Международни-
ят олимпийски комитет (МОК) се обръща към научните среди в 
опита си да се намери ефикасни методи за контрол при използва-
нето на генната терапия за повишаване спортните постижения. 
Световната антидопинг агенция (WADA) включва използването на 
генен допинг в списъка на забранените средства и методи, използ-
вани от спортистите. През 2005 г. WADA публикува декларация, в 
която за първи път се заклеймява използването на генен допинг за 
подобряване на спортните постижения.

SUMMARY

Gene doping

Gene doping is defined as the non-therapeutic use of cells, genes, genetic 
elements, or of the modulation of gene expression, having the capacity to 
improve athletic performance. Muscle growth and repair are controlled by 
chemical signals, which are in turn controlled by genes. The most relevant 
genes are Erythropoetin (EРО), Growth factors, Myostatin and Endorphins.
The first attempt to produce gene doping was IGF-1 (insulin growth factor) 
with the vector adeno associated virus (AAV). Miostatin blocking therapy 
with a gene called MSTN cause hypertrophy of the muscles. Repoxygen is a 
virus containing a gene that, when put into tissue, can in principle increase 
the level of erythropoietin (EPO), a hormone that activates bone marrow to 
produce more red blood cells. The International Olympic Committee has 
already asked scientists to help find ways to prevent gene therapy from 
becoming the newest means of doping. The World Anti-Doping Agency 
(WADA) has included the method of gene doping in their list of prohibited 
classes of substances and prohibited methods. In 2005 WADA published 
a declaration on gene doping which, for the first time, included a strong 
discouragement of the use of genetic testing for performance. 

Д-р Камен Плочев Д-р Гeoрги Попов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: генен допинг, еритропоетин, IGF-1, миостатин, WADA.
KEY WORDS: gene doping, erythropoietin,  IGF-1, myostatin, WADA. 
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ДОПИНГ

като и при двата случая заги-
налите мускулни фибри се за-
местват с фиброзна и мастна 
тъкан. Противоположно на 
това, острата скелетно-мус-
кулна атрофия, наблюдавана 
при астронавти/космонавти 
и имобилизирани пациенти, се 
предизвиква от тотален стоп 
на мускулното възстановява-
не и растеж, предизвикано от 
предсрочна апоптоза. Счита 
се, че мускулното развитие 
се контролира от химични 
сигнали, които се кодират от 
определени гени. Мускулна за-
губа при заболяване или свър-
зана с възрастта може да се 
преодолее чрез усилване или 
блокиране на тези сигнали при 
въвеждане на синтетични 
гени. През 1998 г. американски-
ят учен Lee Sweeney провежда 
експерименти и установява, 
че специализирана генна тера-
пия може да подобри силата 
на мускулите при лаборатор-
ните мишки (7). При изследва-
не загубата на мускулна маса, 
характерна за възрастните 
хора, Sweeney et al. откриват, 
че когато протеинът IGF-1 
(Insulin growth factor) влиза в 
контакт с клетките, които 
са разположени по външната 
страна на мускулните влакна, 
последните увеличават обе-
ма си. При самостоятелно ин-
жектиране в кръвното русло 
този белтък изчезва за часове 
и така екипът стига до изво-
да, че ако успеят да вкарат в 
мускулните клетки гена, кой-
то е отговорен за производ-

ството на IGF-1, тези клетки 
ще успеят да се размножат и 
съответно да увеличат мус-
кулната маса. Като вектор за 
внедряването на протеина в 
клетките се използва вирус, 
който служи за своеобразен 
биологичен троянски кон. Се-
лектиран е малък аденоасоци-
иран вирус (ААV), който служи 
да имплантира в клетката 
синтетичен ген, който про-
дуцира IGF-1, само в скелет-
ната мускулатура. След инже-
ктирането на тази ААVIGF-1 
комбинация мускулната маса 
на мишките се увеличава с 
15% до 30%, като успяват да 
запазят мускулната сила дори 
и в преклонна възраст (20 
месеца). Животните разви-
вали мускулната си маса, без 
да правят упражнения, а ко-
гато "спортували", мишките 
подобрявали физическите си 
качества изключително лес-
но. Подобни опити с ААVIGF-1 
екипът на Sweeney прави и с 
кучета, които страдат от 
мускулна дистрофия. Асоциа-
цията по мускулни дистрофии 
в САЩ провежда клинични из-
питания с болни от MD, въ-
преки нерешените въпроси 
за внедряването на ААVIGF-1 
- чрез кръвното русло или 
директно в мускулите. IGF-1 
може да бъде инжектиран във 
всеки отделен мускул, като по 
този начин спортистът "под-
помага" само този мускул, без 
да навлиза в другите. Подоб-
на конфигурация би придобила 
особена популярност сред те-

нисистите, копиехвъргачите, 
боксьорите и др.

 Миостатинът е про-
теин, който ограничава мус-
кулния растеж по време на 
ембрионалното и последва-
щото развитие на организма. 
При инхибирането на този 
антирастежен фактор се по-
стига мускулна хипертрофия. 
Природата показва пример на 
ефекта от блокадата на ми-
остатин при белгийския син 
бик, при който се унаследява 
генетична мутация, вслед-
ствие на която се произвежда 
неефективен миостатин. При 
тях освен свръхразвитието 
на мускулатурата се наблюда-
ва и минимално отлагане на 
мазнини, придавайки на жи-
вотните специфичен изваян 
вид (фиг. 1).

Експерименти с генетично 
манипулирани мишки показ-
ват, че блокирането на мио-
статина води до значителна 
мускулна хипертрофия и хи-
перплазия. Междувременно е 
разработен ген, наречен MSTN, 
който осигурява инхибитор 
на протеина миостатин, с 
което се предизвиква ускоре-
но мускулно развитие. Дока-
то лекарствата миостатин-
инхибитори нямат за прицел 
специфични мускули, генният 
трансфер е насочен към опре-
делена мускулна група и може 
незабавно да бъде прекъснат, 
ако възникнат проблеми.

 Екип от института 
Salk в Сан Диего използвал по-
добен принцип и успял да "про-

ГЕНИ ПОТЕНЦИАЛ РИСК

IGF-1 (Insulin growth factor) ++ +

Еритропоетин (ЕРО) ++++ +/-

Миостатин ++++ ?

VEGF (Vascular endothelial growth factor) + +/-

FGF (Fibroblast growth factor) + +/-

Растежен хормон (HGH) + +

Ендорфини, енкефалини + ? Табл. 1
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изведе" мишка, чиито мускули 
се уморявали изключително 
трудно. За целта те използ-
вали гените, отговорни за 
произвеждането на протеина 
PPAR-delta, който е известен с 
това, че подобрява процеси-
те, които превръщат мазни-
ните в енергия. Това спомага 
за по-добрия енергиен обмен 
на мускулите и спортистът 
да "превключва" на бавно и 
бързо ниво.

Мускулатурата естестве-
но е първата тъкан, обект 
на генетична модификация 
при спортистите, но из-
дръжливостта й зависи от 
количеството на кислоро-
да, достигнал до мускулите. 
Еритропоетинът (EPO) е ес-
тествен протеин, синтези-
ран от бъбречните клетки, 
отговорен за продукцията 
на еритроцити. EPO е важен 
продукт за лечение на ане-
мия, но също така е използ-
ван като допинг средство 
при колоездачи, лекоатлети, 
скиори и др. чрез неговата 
синтетична форма епоетин. 
По този начин се увеличава 
възможността на кръвта на 
атлета да пренася повече кис-

лород, т. е. аеробния му капа-
цитет, вследствие на което 
нараства издръжливостта 
му. През 1998 г. цял отбор по 
колоездене е бил отстранен 
от колоездачната обиколка 
на Франция заради доказана 
употреба на епоетин. Когато 
обаче се инжектират гени-
те, които кодират еритро-
поетин, новосинтезираният 
хормон ще бъде напълно иден-
тичен с природния и откри-
ването му със стандартните 
методи би било невъзможно. 
Такъв продукт, свързан с ге-
нното допингиране, се появя-
ва в навечерието на Зимните 
олимпийски игри през 2006 г., 
когато синтетичният век-
тор Repoxygen е използван за 
внедряване за гена на еритро-
поетина. 

Друга възможна генна те-
рапия е прилагането на съ-
довия ендотелен растежен 
фактор (VEGF). Учени от Уни-
верситета в Мичиган вече са 
използвали вирус за доставяне 
на гените на този фактор на 
пациенти с периферна съдова 
атеросклероза. Това е силно 
болезнено състояние, при кое-
то поради намаляване лумена 

на съдовете тъканите на до-
лните крайници се кръвоснаб-
дяват много слабо, те некро-
тизират и нерядко се стига 
до ампутация на засегнати-
те участъци. При инжекти-
ране на гени на ендотелния 
растежен фактор се постига 
разширяване на периферни-
те съдове. При спортистите 
прилагането на тази терапия 
води до увеличаване на кръво-
снабдяването на мускулите, 
сърцето, белите дробове и 
др. с цел по-високи спортни 
постижения.

Интензивната мускулна 
работа и хиперацидитетът 
вследствие на това води до 
силно чувство за болка по вре-
ме на спортни състезания. За 
преодоляване на това състоя-
ние е възможно използването 
на гени, кодиращи повишена 
продукция на ендорфини и ен-
кефалини, пептиди със силно 
аналгизиращо действие.

Според датски учени въз-
можно е инжектирането на 
копия на гени, които същест-
вуват нормално в организма 
на човека, които да кодират 
растежния фактор, хормона 
тестостерон или стероиди 

Фиг. 1

Мутация 
на блокадата 
миостатина 

при синия бел-
гийски бик

ДОПИНГ
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(4). Генният допинг също може 
да се използва чрез модифици-
ранe на ДНК на спортиста и 
възможност за контролиране 
на функциите на гените.

Разработване на полити-
ка по отношение на генния 
допинг започва през 2001 г., 
когато Международният 
олимпийски комитет (МОК) 
и неговата Медицинска коми-
сия дискутират използването 
на генната терапия в спорта. 
Малко след това през 2002 г. 
WADA разработва собствена 
стратегия по отношение на 
генния допинг, а през 2003 г. го 
включва в листата на забране-
ните средства, когато е про-
веден с нетерапевтична цел 
и когато в резултат от него 
са подобрени двигателните 
способности на спортисти-
те. Повратен момент е сре-
щата в Стокхолм през 2005 г., 
когато е приета декларация, 
заклеймяваща използването 
на генетични елементи от 
спортистите. Именно в тази 
насока WADA заделя $ 7,8 млн., 
за да разкрива и спира подоб-
ни намерения.

Понастоящем генният до-
пинг не може да бъде засечен 
при стандартните тестове. 
Продуктите на употребата 
му могат да бъдат намерени 
само в мускулите, но не и в 
кръвта, урината или в други 
телесни течности. Още пове-
че те са идентични с нормал-
ните такива.

WADA разработва методи 
за тестуване на тъкани, кръв 
и урина, за да установи дали 
организмът е генетично про-
менен. Този процес се развива в 
две направления. Директният 
подход има за цел да открие 
разликите между натуралния 
и модифицирания протеин 
в човешкото тяло. Така при 
използването на Repoxygen 
еритропоетин започва да се 
произвежда не само от бъ-
бречните клетки, а от мно-

го други, като се установява 
разлика между двата типа 
хормон. Доказване на генен 
допинг би могло да стане, ако 
включеният ген е свързан към 
определен промотър. Един-
ствено мускулна биопсия може 
да установи присъствието на 
специфичен синтетичен ген 
или вектор. Така че, за да се 
улови, трябва да се вземе мус-
кулна биопсия от мястото на 
инжекцията, но това е болез-
нена процедура с минимални 
шансове за успех, още повече 
че спортистите не биха иска-
ли да се подложат на такава 
инвазивна процедура преди 
състезание. Индиректният 
подход търси неспецифични 
симптоми и знаци за наличие-
то на съответния трансген. 
Вирусите могат да предиз-
викат съответна имунна ре-
акция на организма, която да 
бъде засечена. Предварител-
ните резултати са доста обе-
щаващи, но все още не е ясно 
кога ще започне внедряването 
им в практиката.

Спортните среди вече 
приемат, че генната тера-
пия може да бъде полезна при 
лечението на придобитите 
по време на спорт контузии 
като мускулни контузии, руп-
тура на лигаменти и сухожи-
лия, костни фрактури, които 
при стандартното лечение 
отнемат много време и сред-
ства От друга страна няма 
достатъчни научни доказа-
телства за ефективността 
му за подобряване постиже-
нията на спортистите, а упо-
требата на генен допинг може 
да причини сериозни увреди на 
здравето на атлетите като 
левкемия, карцином и дори 
смърт. Рисковете, свързани с 
използването на този допинг, 
са свързани с използвания век-
тор (вирусен, химичен, ДНК) и 
трансген. Така например висо-
ките циркулиращи нива на IGF-1 
и EPO предизвикват сърдечни 
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проблеми, инсулт и увеличен 
риск от карцином. Адено асо-
цираният вирус (ААV), използ-
ван за въвеждането на IGF-1 и 
EPO, предизвиква тежка ане-
мия вследствие на автоимун-
ния отговор. Така че генната 
терапия има огромен потен-
циал да промени спорта и ця-
лото общество. Етичните 
проблеми, свързани с генното 
въздействие, са много и ком-
плексни. Спортният свят съв-
сем скоро ще се сблъска с про-
блемите на генния допинг. И 
докато съвременната спорт-
на война зависи от това кой 
има най-добър химик, бъдеща-
та ще зависи от това кой има 
най-добър генетик.
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БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

MAPK са еволюционно запазе-
ни ензими, представени у всички 
еукариотни организми. Те са се-
рин-треонин протеин кинази, иг-
раещи основна роля в преноса на 
извънклетъчни сигнали от клетъч-
ната повърхност до ядрото. Регу-
лират експресията на гени, чиито 
продукти участват в разнообраз-
ни процеси, в това число клетъч-
ната пролиферация и диференци-
ация, програмираната клетъчна 
смърт, неопластичната трасфор-
мация, мускулното съкращение и 
др. MAPK отговарят и на различни 
видове стрес, като по този начин 
контролират преживяемостта и 
адаптацията на клетките.

MAPK сигналният път се със-
тои от три основни модула – 
MAPK, киназата на MAPK (MAPKK, 
MKK или MEK), и киназа на киназа-
та на MAPK (MEK киназа, MAPKKK 
или MEKK).

Досега  известните  MAPK мо-
гат да се класифицират в шест 
подсемейства: p44mapk и p42mapk, 
наричани още ERK (extracellular 
signal-regulated kinase) 1 и 2 съот-

ветно; c-Jun N-terminal kinases 1/2/3 
(JNKs) или т. нар. стрес-активиру-
еми протеин кинази; p38 MAPK α, 
β, γ и δ; ERK5 (big MAPK 1 или BMK1) 
и наскоро идентифицираните 
ERK7 и MOK (фиг. 1).

НОМЕНКЛАТУРА

Дълго време два белтъка с от-
носителна молекулна маса 42 и 
44 кД привличаха вниманието на 
изследователите с това, че бяха 
фосфорилирани на тирозинов ос-
татък от растежни фактори, 
цитокини и други биологично ак-
тивни вещества, имащи мито-
генна активност. През периода 
1987-1989 г. бе демонстирано, че 
двата фосфотирозинови белтъка 
са серин/треонин протеин кина-
зи. Те бяха наречени МАР кинази 
(МАРК) поради способността им 
да фосфорилират МАР-2 белтъка 
(Microtubul-Associated Protein 2). 
Тъй като редица лаборатории 
изследваха тези белтъци в раз-
лични клетъчни системи по едно 
и също време, се появиха и други 

наименования на МАР киназите: 
МВР кинази, МРК кинази, RSK кина-
за. Малко по-късно бе предложено 
МАР киназа да се разчита като 
Mitogen-Activated Protein kinase по-
ради това, че се стимулира от 
множество биологично активни 
вещества, имащи митогенна ак-
тивност.

Когато белтъкът за първи път 
бе идентифициран чрез клониране 
на кДНК, на гена бе дадено име ERK 
(Extra-cellularly Regulated Kinase), 
като съответните изоформи (по 
реда на клонирането им) бяха но-
мерирани – ERK1 за p44mapk, ERK2 
за p42mapk, ERK3 за p63mapk.

Историята се поднови с от-
криването на upstream актива-
торите на МАР киназата. След 
пречистването му от Xenopus 
oocytes активаторът на МАРК бе 
наречен МАРКК (киназа на МАРК), а 
след клонирането му получи името 
МЕК от Mitogenically Extraregulated 
Kinase, като опит да се обединят 
акронимите МАР и ERK.

Последва клонирането на ак-
тиватора на МЕК, МЕКК – киназа 

Митоген активирана 
протеин киназна каскада

РЕЗЮМЕ

Митоген активираната протеин киназна (наречена още регулирана 
от извънклетъчни сигнали киназна) каскада е главният пролифера-
тивен клетъчен път. Активирането на този трансдукционен път 
е тясно свързано с клетъчната пролиферация, а така също и с 
клетъчната диференциация, апоптоза, мускулно съкращение и други 
фундаментални физиологични и патологични процеси.

SUMMARY

The mitogen-activated protein (MAP) kinase, cellular differentiation, 

apoptosis, muscle contraction

The mitogen-activated protein (MAP) kinase (also called extracellular signal-
regulated kinase, or ERK) cascade is the main cellular proliferation pathway. 
The activation of this signal transduction cascade is closely related to cellular 
proliferation, as well as cellular differentiation, apoptosis, muscle contraction and 
other fundamental physiological and pathological processes.

Проф. д-р Ваньо Митев

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Митоген активирана протеин киназа, клетъчна диференциация, апоптоза, мускулно съкращение.
KEY WORDS: The mitogen-activated protein (MAP) kinase,  cellular differentiation, apoptosis, muscle contraction.
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на МЕК или МАРККК – киназа на ки-
назата на МАРК. МЕК активатори 
са и серин/треонин киназите c-Raf 
и c-Mos.

Днес генеричните наимено-
вания МАРК, МАРКК и МАРККК се 
използват, за да се обозначат чле-
новете на всяко семейство. Акро-
нимите ERK, МЕК и МЕКК се номе-
рират и служат за идентификация 
на дадена изоформа (1).

АКТИВИРАНЕ НА МАРК

Процесът на активиране на 
MAPK се катализира от специфич-
ни за всяко подсемейство кинази 
на MAPK или MAPKK: главно MEK 
1/2 за ERK 1/2; MEK 3/6 за p38; MEK 
4/7 (JNKK1/2) за JNK.

Всяка MAPKK от своя стра-
на може да бъде активирана от 
повече от една MAPKKK, което 
допълнително повишава разно-
образието на MAPK сигнализаци-
ята. Вероятно всяка MAPKKK е 

отговорна за клетъчния отговор 
на конкретен стимул. Например 
активирането на ERK 1/2 от рас-
тежни фактори зависи от MAPKKK 
c-Raf, докато други MAPKKK могат 
да активират ERK 1/2 в отговор 
на проинфламаторни стимули.

Твърде сложна е ситуацията и 
при JNK и р38 каскадите, които 
отговарят на множество разно-
образни стимули и могат да се 
активират от повече от десет 
MAPKKK, чиято специфичност и 
физиологични функции са все още 
несъвсем изяснени (2).

Всеки ензим от MAPK семей-
ство се активира при едновре-
менно фосфорилиране на тиро-
зинов и треонинов остатък. 
Класическите MAPK ERK 1 и ERK 2 
притежават консенсусния мотив 
Thr-Glu-Tyr, който се фосфорилира 
след активиране от митогенни 
стимули най-вече по пътя на ре-
цептори - тирозин кинази-Ras. 

Епидермалният растежен 

фактор (ЕРФ) е класически акти-
ватор на ERK 1/2 (фиг. 2). След 
свързването на ЕРФ с рецептора 
му той димеризира и автофосфо-
рилира на тирозинови остатъ-
ци. Активираните рецептори се 
свързват с адапторния протеин 
Grb2 (Growth factor receptor binding 
protein 2) пряко или чрез посред-
ничеството на друг адапторен 
белтък Shc. Свързването на адап-
торните белтъци с фосфотирози-
новите остатъци на рецептори-
те става посредством техните 
SH2 домени. Grb2 има два домена 
SH3, за които се свързва проте-
инът Sos (Son of sevenless). При 
това свързване Sos се активира 
и действа като фактор за прех-
върляне на гуанозин-трифосфат 
(ГТФ) (Guanine nucleotide Exchange 
Factor, GEF). Благодарение на тази 
функция Sos индуцира свързване на 
ГТФазата Ras към плазмената мем-
брана и нейното активиране. Усил-
ването на сигнала по тази каскада 

Фиг. 1

MAPK модули
Всеки MAPK модул 
се състои от MKKK, 
MKK и MAPK. MKKK 
отговарят на раз-
нообразни извън-
клетъчни сигнали, в 
това число растежни 
и диференциращи 
фактори и различ-
ни видове стрес. 
Активираните MKKK 
могат да активират 
от своя страна една 
или няколко различни 
MKK. Веднъж акти-
вирани, MAPK могат 
да фосфорилират 
транскрипционни 
фактори, други кина-
зи, рецептора на EGF, 
регулаторни ензими 
като PLA2 и други. 
Всички тези прицелни 
молекули от своя 
страна участват в 
контрола на клетъч-
ния отговор – делене, 
диференцировка, 
апоптоза.
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е такъв, че около 5% от Ras е дос-
татъчен за пълното активиране 
на ERK. Друг протеин-Raf киназата 
(Raf 1, A Raf и B Raf) се свързва с Ras 
и индуцира фосфорилиране на МЕК 
(МЕК 1 и МЕК 2), която фосфори-
лира ERK 1/2 и индуцира трансло-
кацията им до ядрото, където ре-
гулират експресията на различни 
транскрипционни фактори като 
Ets, Elk, Jun, Myc. Това от своя 
страна води до експресията на 
гени, необходими за прогресията 
на клетъчния цикъл. МЕК се фосфо-
рилира на два серинови остатъка 
от Raf, а ERK са фосфорилирани 
от МЕК на треонин и тирозин 
(секвенция TEY).

При активиране ERK киназите 
стимулират клетъчната проли-
ферация, както и могат да възпре-
пятстват апоптозата, индуцира-
на в суспензионни култури или при 
ирадиация с UVB лъчи. 

В допълнение на рецепторно-
то активиране на ERK те могат 
да бъдат активирани и по други 
пътища. Така например инкубира-
нето на кератиноцити с увеличе-

на концентрация на калций (>1mM) 
също индуцира активиране на ERK 
чрез Ras независим механизъм. Ус-
тановено е, че интегрините, чи-
ято експресия е ограничена само 
в базалните кератиноцити, също 
активират MAPK, в резултат на 
което се поддържа пролифератив-
ната популация от базални клет-
ки. Повишена MAPK активност, 
индуцирана от интегрини, е дока-
зана и при хиперпролиферативни 
състояния на епидермиса като 
псориазис и реепителизация след 
нараняване целостта на кожата. 
Показано е активиране на MAPK 
и от множество други фактори 
– 1,25(OH)2D3, IL-4, бактериален 
heat shock белтък-60, механично 
разтягане и т. н.

РОЛЯ НА ЕRК 1/2

ERK 1 и ERK 2 принадлежат на 
главния клетъчен сигнален модул, 
запазен по време на еволюцията, 
който се активира от рецептори 
тирозин кинази, свързани с G-бел-
тъци рецептори и интегрини. 

ERK 1 и ERK 2 са характеризирани 
при всички изследвани клетъчни 
системи и са най-изучаваните МАР 
кинази до момента (3).

Дълготрайното активира-
не на ERK 1 и ERK 2 е необходима 
стъпка за навлизането на клет-
ките в цикъл на делене. ЕRК имат 
плейотропен ефект върху делене-
то: активират транскрипцията 
на множество гени чрез фосфори-
лиране на различни транскрипци-
онни фактори и на хроматина, ин-
дуцират циклин D1, стимулират 
протеиновата синтеза чрез MNK1 
(mitogen and stress kinase 1) и уве-
личават нуклеотидната синтеза. 
ERK 1/2 стимулира синтезата на 
ДНК чрез фосфорилиране на карба-
милфосфат синтазата – ензим, ка-
тализиращ скоросто определящия 
етап от биосинтезата на пири-
мидинови нуклеотиди. Всъщност 
ЕRК имат двойствен ефект по 
отношение на клетъчната проли-
ферация. От една страна, е дока-
зано, че тези кинази стимулират 
клетъчното делене чрез индукци-
ята на циклин D и съответно на 

Фиг. 2

Активиране на ERK каскада от рецептора на ЕРФ
От рецептора на ЕРФ, който е мономер и димеризира след свързване с ЕРФ, започват различни трансдукционни 
пътища, главният от които е ERK каскадата. ERK каскадата е главният митогенен път в повечето клетки.
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циклин-зависимите кинази и чрез 
фосфорилиране/инактивиране на 
СDК-инхибитора р27KIP1. В също-
то време обаче силното активи-
ране на ЕRК сигналния път стопи-
ра клетъчния цикъл чрез индукция 
на експресията на инхибиторите 
р21CIP1 и р27KIP1.

Двете кинази имат около 84% 
аминокиселинна идентичност, 
почти еднаква субстратна специ-
фичност и еднакъв механизъм на 
активиране. Въпреки това обаче 
е доказано, че те имат различни 
функции и значение за клетките. 
Така например нокаут мишки по 
Erk1-/- са с нормален размер и фер-
тилност, докато нокаут по Erk2-/- 
умират рано по време на ембрио-
налното развитие (3).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ERK 
АКТИВИРАНЕТО

Активирането на ERK може да 
е еднофазно, слабо и краткотрай-
но; еднофазно, силно и продължи-
телно; двуфазно, в началото силно 
и кратко, последвано от по-про-
дължителна и по-слаба фаза.

Митогенното стимулиране на 
неделящи се клетки в Go се съпро-
вожда с бифазно ERK активиране. 
След първоначалното силно акти-
виране (30-60 мин), което варира 
съобразво клетъчния тип и сила-
та на стимула, последва продъл-
жителна и по-слаба фаза с пик на 
2-ия час. Това активиране на ERK 
намаля и е почти на базарни нива 
в края на G1 фазата на клетъчния 
цикъл.

В класически експеримент в РС 
12 клетки бе демонстрирано, че 
ЕРФ причинява транзитно акти-
виране на ERK, водещо до проли-
ферация. Обратно, растежният 
фактор на нервната тъкан (Nerve 
Growth Factor-NGF) предизвиква 
продължително активиране на 
ERK (>24 часа) и диференциация (3). 
Във фибробласти, немитогенни 
фактори предизвикват транзит-
но активиране на ERK (<60 мин), 
докато митогени индуцират 
клетъчна пролиферация чрез дъл-

готрайно, двуфазно стимулиране 
на ERKs (до 6 часа). Също така бе 
демонстрирано, че силното акти-
виране на ERK предпазва клетките 
от апоптоза, докато умереното 
активиране е необходимо за инду-
циране на апоптоза, предизвикана 
от отстраняването на серум.

Скелетните белтъци локали-
зират МАРК каскада към различни 
вътреклетъчни отдели-компар-
тименти.

Raf-MEK-ERK каскадата е ак-
тивна в различни мембранни и ци-
топлазмени области на клетката 
и тази локализация поне отчасти 
се определя от т. нар. скелетни 
(scaffold) белтъци. Те увеличават 
сигнала надолу по каскадата чрез 
увеличаване на локалната кон-
центрация на прицелните кинази 
и по този начин осигуряват по-
стриктна регулация на силата, 
продължителността и вътрекле-
тъчната локализация на сигнала. 
Освен това образуваните по този 
начин мултиензимни комплекси 
събират заедно компонентите 
(модулите) на киназната каскада 
и по този начин ги изолират от 
въздействието на неподходящи 
стимули и същевременно осигуря-
ват бърза трансмисия на сигнала 
по каскадата. 

Най-добре изученият МАРК 
скелетен белтък е Ste5 от дро-
ждите S. cerevisiae. В бозайници 
са открити няколко скелетни 
белтъка, свързващи компоненти 
на ERK каскада. Киназният супре-
сор на RAS (Kinase Suppressor of 
RAS - KSR) свързва Raf, MEK и ERK 
на плазмената мембрана. Арес-
тините са мултифункционални 
белтъци, притежаващи функ-
ции и на скелетни белтъци. Те 
са добре известни с ролята им 
в десенсибилизацията и прекра-
тяване на сигнала от свързани-
те с G белтъци рецептори GPCR 
(G-Рrotein-Сoupled Receptor). По-
късно бе установено, че арести-
ните действат също като GPCR 
сигнални трансдюсери и скелет-
ни белтъци за МАРКs (4).

КОНТРОЛ НА МАРК 
СИГНАЛИЗАЦИЯ В ЯДРОТО

Пролиферативният ефект на 
ERK зависи от ядрената му локали-
зация. В неделящи се клетки ERK 1/2 
са с цитоплазмена локализация и се 
транслокират в ядрото след ми-
тогенно стимулиране. ERK 1/2 ня-
мат автентична сигнална секвен-
ция за ядрен внос - NLS (Nuclear 
Import Sequences) или ядрен износ 
NES (Nuclear Export Sequences). Тъй 
като ERK 1/2 са достатъчно мал-
ки молекули, за да проникнат през 
ядрените пори чрез пасивна дифу-
зия, смята се, че има имобилизира-
щи белтъци (anchor proteins), кои-
то закотвят (anchor-котва) ERK 
1/2 в цитоплазмата. МЕК 1/2 се 
локализират в цитоплазмата, по-
неже притежават NES секвенция в 
нейния N-край. Свързването на ERK 
1/2 с МЕК 1/2 води до образуване-
то на цитоплазмен хетеродимер. 
Фосфорилирането на ERK 1/2 от 
МЕК 1/2 е достатъчно за дисоциа-
цията им, която позволява на ERK 
1/2 да се транслокира в ядрото.

Съществуват три независими 
механизма за ядрена транслокация 
на ERK 1/2: пасивна дифузия на мо-
номер; активен транспорт на ди-
мер и импортин-независим транс-
порт (5).

ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ERK 1/2 ОТ 
ПРОТЕИН ФОСФАТАЗИ

Първата описана фосфатаза, 
дезактивираща ERK 1/2, е серин/
треонин специфичната РР2А. Ос-
таналият фосфотирозинов ос-
татък може да се отстрани от 
редица специфични тирозин фос-
фатази като PTP-SL, STEP, He-PTP/
LC-PTP. Две от тях – STEP (striatal 
enriched phosphatase) и PTP-SL (STEP-
Like phosphatase), се експресират в 
нервни клетки, а третата група 
HePTP/LC-PTP са усановени в лим-
фоидни клетки. За тирозин-специ-
фичните фосфатази е показано, 
че свързват ERK 1/2 и р38 (но не и 
JNK) и дефосфорилират тирозино-
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вия остатък от регулаторния им 
мотив. Този физически контакт се 
осъществява с помощта на после-
дователност в NH2-края на фос-
фатазите. Техният експресионен 
профил обаче е ограничен и се пред-
полага, че съществува(т) консти-
тутивно експресирана(и) тирозин 
фосфатаза(и), поддържаща(и) ни-
ска базална активност на ERK 1/2.

За дезактивиране на втората 
фаза на активиране на ERK 1/2 е не-
обходим синтез de novo на тирозин-
фосфатази, тъй като те се инхиби-
рат от ванадат и инхибитори на 
белтъчния синтез. Такива са МАРК 
фосфатазите - МКРs (MAP Kinase 
Phosphatases). Те са продукт на не-
забавно активиращите се ранни 
гени mkp1 и mkp2, чиято експресия 
се стимулира от ERK 1/2 (6). Тряб-
ва да се отбележи, че освен от ERK 
1/2 експресията на МКРs може да се 
стимулира и по други трансдукци-
онни пътища като PKA, PKC, PKD, 
JAK/STAT, PI3K, Src, p38 (7). Това е един 
от механизмите, чрез които други 
сигнални пътища могат да взаимо-
действат с ERK 1/2 каскадата. Яд-
рените МКР 1 и МКР 2 са директен 
субстрат за ERK 1/2. МКР 1 се фосфо-
рилира директно от ERK 1/2 на 
Ser359 и Ser364 и това не променя 
тяхната каталитична активност, 
но удължава полуживота им, засил-
вайки по такъв начин обратния ав-
токонтрол. Освен това МКР 1 и ци-
топлазмената МКР 3 свързват ERK 
1/2 за специфично свързващо място, 
разположено на техния некатали-
тичен N-край и това ги активира 
каталитично (6).

ТРАНСЛОКАЦИЯТА НА ERK 1/2 В 
ЯДРОТО Е КЛЮЧОВ МОМЕНТ В 

СИГНАЛИЗАЦИЯТА.

През първата фаза на активира-
нето им от митогени ERK 1/2 мо-
гат да се открият в ядрото още 
на втората минута. Ядреният за-
пас ERK 1/2 прогресивно се увелича-
ва следствие на продължаващата 
с часове митогенно стимулиране 
(от 3 до 6 часа в зависимост от 
клетъчния вид), изчерпвайки ци-

топлазмените компартименти. 
Този процес на ядрено натрупване 
на ERK 1/2 е обратим и следва де-
зактивирането на им (3). Немито-
генните стимули също транслоки-
рат ERK 1/2 в ядрото, но не са в 
състояние да предизвикат ядрено 
натрупване. Интересно е да се 
отбележи, че по време на пика на 
ядреното натрупване на ERK 1/2 
(към 3-ия час за фибробласти от 
хамстер) почти липсва фосфо-ERK 
1/2. Когато активирането на ERK 
пътя е транзитно, ERK 1/2 бързо 
напускат ядрото, но по време на 
продължително активиране ERK 
1/2 остава в ядрото в неактив-
на форма. Ядреното натрупване 
на ERK 1/2 изисква ERK 1/2-зависи-
ма транскрипционна индукция на 
ядрени имобилизиращи белтъци с 
къс полуживот. Най-добри канди-
дати за дезактивиране на ERK 1/2 
са МКР 1 и МКР 2: те се индуцират 
от активираните ERK 1/2; имат 
ядрена локализация; притежават 
ERK 1/2 свързващи места; инхиби-
рат се от специфични тирозин 
фосфатазни инхибитори; при-
тежават характеристиките на 
имобилизиращи белтъци; актив-
ността им се индуцира от ERK 1/2 
и имат къс полуживот (около 1 час 
след трансдукционен или трансла-
ционен блок).

ЕНДОЗОМНО МАРК 
СИГНАЛИЗИРАНЕ

Още с откриването на рецеп-
тор-медиираната ендоцитоза 
(интернализация) възникна въпро-
сът за нейния физиологичен сми-
съл. Прекратяването на сигнала 
от активираните рецептори на 
плазмената мембрана и тяхното 
разграждане в лизозомите не под-
лежи на съмнение. Повече от 2 де-
сетилетия обаче се правят опити 
да се докаже, че интернализацията 
може да има принос в клетъчната 
сигнализация. Чак през последните 
години се натрупаха данни, пот-
връждаващи тази хипотеза.

Предполага се, че поне част от 
интернализираните рецептори 
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продължават да сигнализират и 
активират МАРК в т. нар. сигнал-
ни ендозоми. Сигнализирането от 
тези вътреклетъчни мембранни 
структури дава възможност за 
нови и уникални белтък-белтък 
взаимодействия, които могат 
различно да регулират МАРК или 
да дават достъп до алтернатив-
ни субстрати, различни от тези, 
локализирани на плазмената мем-
брана. Редица данни говорят за на-
личието на сигнални ендозоми. 

Ролята на МАР киназите в ту-
морогенезата, метастазирането, 
патогенезата на атеросклероза-
та, мускулното съкращение и дру-
ги физиологични и патогенни про-
цеси предопределя нестихващия 
вече 20 години интерес на учени-
те към този главен пролиферати-
вен трансдукционен път.
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ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА

Гъбите са паразити или сапро-
фити, т. е. те се развиват върху 
органична среда. Размножават се 
чрез специализирани клетки - спо-
ри, от които при благоприятни 
условия се развиват хифи (нишки), 
които формират мицел. При по-
вечето гъби хифите са септира-
ни (разделени с напречни стени). 
Патогенните гъби са три вида: 
дерматофити, които имат спори 
и септирани хифи; дрожди, които 
чрез пъпкуване образуват псевдо-
мицел и плесени, които са редки 
причинители на отомикози и они-
хомикози. 

Дерматофитите са основни-
те причинители на кожни микози. 
В зависимост от произхода им се 
различават: антропофилни – па-
разитиращи единствено върху 
човека; зоофилни – паразитира-
щи върху животните, откъдето 
попадат върху хората; геофилни 
– сапрофити в почвата, попада-
щи върху животните и хората. 
В етиологията на дерматоми-
козите участват три основни 

рода дерматофити: Trichophyton, 
Microsporum и Epidermophyton. 

Инфекцията поразява индивиди 
след контакта им с инфектиран 
човек, животно или с околната 
среда, например почва. Предраз-
положение към заболяването се 
благоприятства от нарушен иму-
нен статус на организма, външни 
фактори - топлина, влага, оклузив-
но облекло, и от вирулентността 
на причинителя. При инвазия в ро-
говия слой на епидермиса хифите 
предизвикват възпаление, десква-
мация и сърбеж. Центробежното 
разпространение на гъбичната 
инфекция оформя характерен ра-
диерен вид на кожните промени 
с тенденция към периферно на-
растване. Оформя се активен, 
надигнат периферен ръб и блед 
център. 

Заболяванията, причинени от 
дерматофити, се означават като 
Tinea. (фиг. 4).

TINEA PEDIS – ФИГ. 1
Хронично-рецидивираща кожна 

микоза, обхващаща междупръсти-
ята и/или свода на стъпалата. За-
боляването е известно още като 
athletic foot. Причинява се от 
Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes и Epidermophyton 
floccosum. Tinea pedis е най-често 
срещаната микоза в света. Зася-
га всички възрасти, но е по-честа 
при млади хора в сравнение с деца. 
Спорите могат да преживеят ме-
сеци или години в бани, съблекални 
или плувни басейни. Ходенето бос 
или ползването на обща хавлиена 
кърпа улесняват предаването на 
инфекцията. Някои индивиди са 
по-склонни към развитие на  tinea 
pedis поради по-голямото количе-
ство спори в дома, професионал-
ната или социалната им среда. 
По-малкото количество мастни 
киселини в кожата предразполага 
към инфектиране, тъй като маст-
ните киселини действат като на-
турален антимикотичен агент. 
Носенето на спортни обувки и чо-
рапи с последваща мацерация на 
междупръстните пространства е 

Дерматофитни 
инфекции на кожата

РЕЗЮМЕ

Дерматофитите са основните причинители на кожни микози. Раз-
личават се три основни патогенни рода: Trichophyton, Microsporum 
и Epidermophyton. Инфекциятa зависи от патогенността на самия 
причинител, възприемчивостта на обекта на заразяване и услови-
ята на средата. В зависимост от локализацията на причинителя 
върху кожната повърхност се различават Tinea pedis, Tinea unguium, 
Tinea mannum, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea barbae и Tinea capitis. 
Диагностиката изисква доказване на причинителя в нативен препа-
рат или чрез културелно изследване. Лечението включва локални или 
системни антимикотични средства - имидазоли или алиламини.

SUMMARY

Dermatophyte skin infections

The most common fungal infection on skin is caused by dermatophytes. Three 
main dermatophyte species exist: Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. 
The contamination mostly depends on the fungal pathogenetic potential, the 
immunological status of the patient and the environmental conditions. Tinea 
pedis, Tinea unguium, Tinea mannum, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea barbae 
and Tinea capitis are described depending on site of infection. Direct microscopy 
and microbiology verification are needed to prove the disease. Therapy includes 
imidasole or alilamine medications for oral and topical use.

Доц. д-р Любка Митева

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дерматомикози, дерматофити.
KEY WORDS: dermatomycoses, dermatophytes. 
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основен патогенетичен момент. 
Честото изпотяване на краката 
при спортуване също е предраз-
полагащ фактор. Пониженият 
неспецифичен имунитет – вроден 
или придобит, както и наруше-
ната локална циркулация на край-
ниците, например вследствие на 
lymphoedema предразполагат към 
възникване на заболяването. Кли-
ничните прояви могат да станат 
видими едва след 15-годишна въз-
раст. Различават се три основни 
клинични форми – дисхидротична, 
суха (хиперкератотична) и интер-
тригинозна. Дисхидротичната 
форма се характеризира с дреб-
ни, плътни везикули, изпълнени с 
бистро съдържимо, разположени 
върху еритемна основа. Най-чес-
то локализацията е върху свода на 
стъпалото. Субективните оплак-
вания са от много силен сърбеж.  
Сухата форма, наречена още мо-
касинов тип епидермофития, пър-
воначално се характеризира с от-
делно стоящи еритемо-сквамозни 
петна по свода на стъпалото. По-

степенно настъпват сливане на 
петната и дифузно зачервяване 
на стъпалото. Кожата  засъхва и 
се излющва. Може да се образуват 
рагади. Интертригинозната фор-
ма засяга междупръстните прос-
транства и кожата под пръсти-
те, като може да се прехвърли 
и върху гърба им. Епидермисът е 
белезникав и мацериран. След от-
падането могат да се образуват 
ерозии, които подмокрят и отде-
лят неприятна миризма. Налице е 
умерен до силен сърбеж. Диферен-
циалната диагноза включва неми-
котична интердигитална мацера-
ция, псориазис, палмо-плантарна 
пустулоза, екзема хроникум.

TINEA UNGUIUM 
(ONYCHOMYCOSIS) (ФИГ. 2).
Onychomycosis e микотична 

инфекция на нокътната плочка, 
причинена от Trichophyton rubrum 
и Trichophyton interdigitale. Разли-
чават се 4 форми на засягане на 
нокътя. Дисталната субунгвална 
онихомикоза представлява бяла 

или жълтеникава матова ивица, 
която се появява в края на нокъ-
тя. Оформя се субунгвална онихо-
лиза с постепенна десквамация. 
Повърхностната бяла онихомико-
за се представя от бели петна и 
точковидни депресии по повърх-
ността на нокътя. Проксимална-
та онихомикоза засяга лунулата, 
която се покрива с жълтеникави 
петна. Пълната деструкция може 
да е краен резултат от всеки вид 
дерматофитна инфекция на нокъ-
тя, но съществува и като самос-
тоятелна контаминация.

Tinea mannum
Хронично заболяване, причине-

но от дерматофити, което про-
тича със засягане на едната или 
двете ръце. Най-чести патогени 
са Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Trichophyton 
verrucosum, Microsporum 
canis, Microsporum gypseum, 
Epidermophyton floccosum. Това са 
атропофилни видове дерматофи-
ти, които първоначално засягат 

Фиг. 2 Фиг. 3Фиг. 1
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стъпалата и ноктите. Обичайно 
заболяването започва в зоните под 
оклузия – пръстени, гривни, каиш-
ка на часовник и пр. Микотичната 
инфекция започва едностранно, със 
засягане на едната ръка, като впо-
следствие може да се прехвърли и 
върху срещуположната. Поразяват 
се пръстите на ръцете и стра-
ничните повърхности на дланите. 
Остро протичащите форми са 
везикулозни. Най-честата хронична 
форма протича със сквамозно-хи-
перкератотични промени на ери-
темна основа и обилна ламелозна 
десквамация. Могат да се развият 
рагади. Без лечение заболяването 
персистира с години. Диференциал-
ната диагноза е с екзема хроникум, 
псориазис, дисхидроза. 

TINEA CORPORIS (ФИГ.3)
Дерматофитна инфекция, об-

хващаща гладката кожа, включи-
телно лицето. Причинява се от 
Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Microsporum canis. 
Заболяването започва след по-
падане на артроспори и хифи на 
микотичния причинител върху 
кожата на възприемчив индивид. 
Източник на инфекцията са болни 
хора и животни, рядко заразява-
нето става от почвата. Инкуба-
ционният период е 1-3 седмици. 
Заболяването засяга откритите 
части на тялото. Характерни-
те кожни промени са окръглени, 
с ясно очертан надигнат перифе-
рен ръб. Лезиите могат да са еди-
нични или множествени, пръсна-
ти или с тенденция да се сливат 
помежду си. В случай на остро въз-
паление преобладава ексудацията 
с формиране на везикули, пустули 

и ерозии. Хроничните форми про-
тичат с еритем и десквамация. 
Диференциална диагноза включва 
нумуларна екзема, екзематиди, се-
бореен дерматит, псориазис.

TINEA CRURIS (ФИГ. 4)
Дерматофитна реакция, 

засягаща ингвиналните и ак-
силарни гънки, причинена от 
Trichyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Trichophyton 
verrucos, Epidermophyton floccosum. 
Патогенезата е идентична с тази 
на микозата по гладката кожа. Не-
обходими са обаче и външни фак-
тори като мацерация, оклузивно 
облекло от предимно изкуствени 
тъкани при спортуване, прето-
пляне и пр. Заболяването рядко 
засяга скротума и вулвата, тъй 
като себумът в тези части по-
тиска растежа на дерматофити-
те. Микозата започва с появата 
на едно или няколко еритемни 
петна, разположени в ингвинални-
те гънки и вътрешната част на 
бедрата. Постепенно петната 
нарастват периферно, като се 
оформя активен периферен ръб с 
избледняване в центъра. В случай 
на неадекватно лечение проце-
сът може се разпространи върху 
пубиса и глутеусите. Сърбежът 
е умерен. Заболяването протича 
хронично, понякога персистира с 
години. Диференциалната диагно-
за включва еритразма, кандидозно 
интертриго.

Tinea barbae
Дерматофитна инфекция, зася-

гаща окосмената част на лицето 
при мъжа, причинена предимно 
от зоофилни и по-рядко от антро-

пофилни видове. Причинява се от 
Trichophyton violaceum, Trichophyton 
mentagrophytes, Trichophyton 
verrucosum, Microsporum canis. 
Боледуват предимно селскосто-
пански работници. Клиничната 
картина е подобна на дълбоката 
трихофития в капилициума. За-
сегнатият участък е еритемен, 
оточен, с множество фоликуларно 
разположени папули и пустули. Въз-
можно е ексудация с образуване на 
крусти. В засегнатите участъци 
космите се отскубват и опадат 
лесно. Диференциалната диагноза 
включва фоликулит, фурункул, кар-
бункул, акне и розацея.

TINEA CAPITIS (ФИГ. 5)
Дерматофитна инфекция на 

капилициума (окосмената част 
на главата), дължаща се на инва-
зия на микотичния причинител в 
ствола на косъма. Причинители са 
Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Trichophyton 
verrucosum, Trichophyton tonsurans, 
Trichophyton schonleini, Microsporum 
canis. Инфекцията се предава при 
контакт с болен човек или живот-
но. Счита се, че първоначално се 
поразява роговият слой на приле-
жащата гладка кожа, след което 
причинителят навлиза в ствола 
на косъма през травматизиран 
негов участък. Първите клинични 
симптоми се появяват след ми-
нимум три седмици. Различават 
се три вида инвазия: инвазия тип 
микроспория - ектотриксна с го-
леми и малки спори; инвазия тип 
трихофития – ендотриксна и/или 
ектотриксна с големи спори; фа-
вусен тип инвазия – причинява се 
само от Trichophyton schonleini. 

Фиг. 4
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Tinea capitis microsporica. По 
капилициума се наблюдават ок-
ръглени единични или множест-
вени алопетични полета, някои 
от които могат да конфлуират. 
Космите са начупени равномер-
но на височина 2-3 мм от повърх-
ността на кожата. Под свет-
лината на Wood се наблюдава 
жълто-зелена флуоресценция на 
засегнатите участъци. Кожата 
на капилициума е залющена, но 
по правило възпаление не се на-
блюдава. Успоредно със засягане-
то на капилициума могат да се 
наблюдават и микотични лезии 
по гладката кожа. 

Tinea capitis trichophytica. При 
тази форма се наблюдават раз-
лични по големина и с неправилна 
форма полета с еритемо-сквамоз-
на повърхност. Засегнатите ко-
сми са начупени ниско на нивото 
на кожата. 

Tinea capitis favosa. В начало-
то на заболяването засегнатата 
кожа на капилициума е еритемна 
и леко залющена.Скоро след това 
могат да се наблюдават жълтени-
кави, приличащи на семе на чушки 
образувания, наречени скутулуми, 
съставени от хифи и артроспори. 
По съседство скутулумите може 
да се слеят и засегнат по-широки 
зони. При продължителна еволю-
ция на заболяването се стига до 
развитите на цикатрициална ало-
пеция.

Tinea capitis profunda /Kerion 
Celsi/. Това е най-тежката форма 
на микоза на капилициума. Засег-
натият участък е еритемен, бо-
лезнен, оточен. Космите в него 
са запазени отчасти или напълно 
липсват. От отворите на косме-

ните фоликули изтича гной. Чес-
то се образуват обширни, плът-
ни крусти. Регионалните лимфни 
възли са увеличени и болезнени. В 
еволюция може да се стигне до ци-
катрициална алопеция. 

Диференциалната диагноза 
включва ареатна алопеция, себо-
реен дерматит, травматична 
алопеция, трихотиломания, педи-
кулоза. 

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА 
ДЕРМАТОМИКОЗИТЕ

Лабораторната диагностика 
на дерматомикозите се ограни-
чава основно с два типа изслед-
вания, които са достатъчни за 
поставяне на диагнозата и про-
веждане на адекватно лечение. 
Това са директното микроскоп-
ско изследване и културелната 
диагностика. Директното из-
следване с КОН (нативен пре-
парат) се извършва, като сус-
пектният участък се остъргва 
върху предметно стъкло. Вър-
ху сквамите се накапва 20-30% 
КОН. След леко загряване на 
спиртна лампа препаратът 
веднага може да се наблюдава 
на светлинен микроскоп. Визу-
ализират се характерни нишки 
(мицели) и окръглени участъци 
(спори). Културелното изслед-
ване се извършва от същия суб-
страт. Остърганите сквами 
се инокулират директно върху 
хранителната среда с тампон 
или скалпел. Най-често използ-
ваната среда е на Сабуро. Върху 
нея дерматофитите растат 
много бавно и могат да се иден-
тифицират след 14 -20 дни.

ПРИНЦИПИ НА ТЕРАПИЯ НА 
ДЕРМАТОМИКОЗИТЕ

Лечение на микози по гладка-
та кожа. Повлияват се от локални 
антимикотични препарати. Те се 
прилагат един или два пъти днев-
но за срок от минимум 3 седмици. 
Лечението на tinea pedis изисква 4- 
5-седмична терапия. Хроничните 
и рецидивиращи дерматофитни 
инфекции, както и микози, обхва-
щащи широки площи от телесна-
та повърхност, изискват системна 
терапия с имидазоли или алиламини 
за период от поне 4 седмици. 

Лечение на микози по капи-
лициума. Задължително се про-
вежда системно лечение. Про-
дължителността на терапия е 6 
седмици. Използват се препара-
ти като Terbinafin, Ketoconazole, 
Itraconazole, Griseofulvin. Паралелно 
е необходимо приложение и на ло-
кални антимикотици и шампоани 
с антимикотично действие. 

Фиг. 5
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НЕВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Пример: Говорите с някого и 
усещате, че той не ви слуша. Слу-
шаш ли ме? – питате го, а той 
отговаря: Да, разбира се, че те 
слушам! Но вие сте убеден, че той 
витае някъде в облаците и не ви 
слуша…

Как усещате и разбирате 
това? Какво всъщност ви прави 
впечатление?
� може би защото той не гле-

да към вас, а гледа през прозореца;
� може би защото се е излег-

нал на стола;
� или често се прозява и т. н.
Накрая му казвате: Е добре, 

щом не те интересува, няма да ти 
го доразкажа…

Вие съдите за това, че той 
не ви слуша, по езика на тялото 
му. Защото, ако той наистина ви 

слушаше, щеше да бъде горе-долу 
така:
� Ще ви гледа, докато му гово-

рите.
� Ще е наведен към вас, сякаш 

много го интересува.
� Ще реагира на казаното с из-

раза на лицето си.
� Няма да се прозява и да гледа 

през прозореца навън.
Така е! Ако се загледате ще раз-

берете, че при разговор, хората 
включват и тялото си.  Нерядко 
си правим изводи от позата, от 
лицето и от тона. Езикът на тя-
лото играе важна роля в конта-
ктите между хората. Професиона-
листите в медицината, работещи 
с пациенти, които по-нататък 
в текста за краткост често ще 
наричаме медици (лекари, меди-
цински сестри, кинезитерапевти, 
ерготерапевти, рехабилитатори, 
психотерапевти и т. н.), трябва 

да го познават, те трябва да си из-
работят навик да наблюдават ези-
ка на тялото на своите пациенти 
- тяхното невербално поведение, 
защото то може да им помогне да 
интерпретират по-правилно каза-
ното с думи от тях. 

1. ЗНАЧЕНИЕ НА НЕВЕРБАЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНАТА

Значението на невербалното 
поведение за медика е двояко. Пър-
во той трябва да съумява да “хва-
ща” сигналите, които му подава 
пациентът с тялото си, макар и 
без да ги изразява открито с думи 
и, второ – при изясняване на свои-
те цели, планове и задачи на паци-
ента той трябва да може сам да 
използва невербалните средства 
като възможности в комуникация-
та, които да подпомогнат пациен-
та да го разбере по-добре. Твърди 

Комуникативните умения в медицината 
Невербално поведение 
и анимация 

РЕЗЮМЕ

Студията за значението на комуникативните умения в медицина-
та се състои от няколко части. Това е частта за възприемането 
и интерпретирането. Комуникациите са много важни в медицина-
та (при взаимоотношенията между професионалист и пациент). 
Лечебният процес включва комуникации, съвети, поведенчески 
промени, консултации, обучение, супурвизия, управление, планиране 
и оценяване. Преди да приложи своята стратегия, професионалис-
тът трябва да прецени дали пациентът е склонен и желае да бъде 
партньор. Най-важният елемент на междуличностните отноше-
ния е в правдоподобността на тези съобщения. 

SUMMARY

Communication’s skills in the medicine

The study of the means of the communication’s skills in the medicine held 
of a few parts. This is 2-nd part is for the perception and interpretation. The 
communications are very important in the medicine (interaction between the 
professional and the patient). These healing’s process include communication, 
counseling, behavior modification, consultation, education, supervision, 
administration, planning, and evaluation. Before applying own strategie, the 
professional shood establish that the patient is an informed, willing partner. 
The single most important element in interpersonal communications is sender 
credibility – the attitude the receiver of a message has toward the sender’s 
trustworthhiness.      

Проф. д-р Иван Топузов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: комуникация, умения, професионалист/пациент, взаимоотношения.
KEY WORDS: communication, skills, professional/patient, interaction. 

Трета част

В I и II част на студията за комуникациите в медицината описахме значението на правилното слушане, 
възприемане и интерпретиране на случващото се в ежедневието на професионалиста в медицината.

ПСИХОЛОГИЯ



Медицина и Спорт   � 31

се, че при разговор 30 до 50% от 
съобщението се предава с думи 
(вербално) и  50 – 70 % - чрез не-
вербални канали. Понякога един ус-
покояващ жест с ръка на рамото, 
прегръдка и т. н. изразяват много 
повече от думите. Когато футбо-
листът по време на решаващ мач 
вкара гол, той изразява радостта 
чрез тялото си (скача, бяга, ръко-
маха), защото в този момент би 
му било доста трудно да я изрази с 
думи (вербално).

Обикновено комуникацията 
е вербална на ниво съдържание и 
невербална - на ниво отношение. 
Установено е, че изразяването на 
симпатия към някого става в 55% 
чрез изражението на лицето, в 
38% - чрез интонацията и само в 
7 % - чрез думите. Невербалните 
сигнали имат пет пъти по-силен 
ефект от думите. 

2. ФУНКЦИИ НА НЕВЕРБАЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ

Функциите на невербалното 
поведение са различни:
� Показва качества, отноше-

ние и идентичност.
Чрез него можем да извлечем 

много по-ценна информация за емо-
циите и настроенията на хората, 
отколкото ако слушаме само думи-
те им. Начинът, по който гледате 
този, когото харесвате, и този, 
когото не харесвате, е съвсем раз-
личен. 
� Подкрепа и регулиране на 

вербалната комуникация
Невербални знаци като кимва-

не, поглед, поза, изражение на лице-
то, жест поддържат разговора и 
наблягат на значението и смисъла 
на това, което се говори.
� Подмяна на вербалната ко-

муникация. 
Понякога поради шум, разстоя-

ние или непознаване на езика прос-
то не може да се общува с думи. 
Така е и ако пациентът е глухоням. 
В такива случаи се използва езикът 
на глухите, който замества думи-
те в комуникативния процес.
� Регулиране на междулично-

стните отношения. 
Има разбиране, че целта на не-

вербалното поведение е да регу-
лира социалния ред между хората. 
Хората понякога само намекват 
по фин начин, че някое поведение е 
нежелателно. Ако в една компания 
решат да се дистанцират от вас, 

ще го разберете веднага – те вече 
не проявяват интерес към казано-
то от вас.

Невербалното поведение може 
да влияе на вербалната комуника-
ция по три начина:
� Невербалното поведение е 

ясно само по себе си и без думи.
Когато някой изрази несъгла-

сие с вас, то той може да го на-
прави само с поклащане на глава, 
с махване на ръка или размахване 
на пръст. Докато усмивката и па-
лецът нагоре означават точно об-
ратното. Думите в тези случаи са 
излишни. 
� Невербалното поведение 

подкрепя вербалното.
Когато някой казва, че нещо му 

харесва, обикновено ще се усмихне. 
Тъжният разказ се придружава от 
отпуснати рамене и тъжно изра-
жение на лицето. Така думите се 
подсилват от невербалното пове-
дение.
� Невербалното поведение не 

съответства на вербалното.
Хората не се усмихват, когато 

разказват нещо тъжно или досадно 
и отегчително. Иначе се забелязва 
разлика между думите и невербал-
ното поведение.

Медикът трябва да познава не-
вербалното поведение, той тряб-
ва да е нащрек и да следи за изкри-
вявания в резултат на различните 
фактори при дадена ситуация. Не 
бива да се забравя и това, че сми-
сълът на определени жестове е 
различен, в зависимост от произ-
хода и културата на пациента.

3. АСПЕКТИ НА НЕВЕРБАЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ

По време на разговора се про-
явяват т. нар. паралингвистични 
аспекти. По-важните от тях са 
следните: 

Начин на говорене:
� с акцент – ударение, набляга-

не на определена дума;
� сила – говори се силно или 

слабо (тихо). 
(Р. S. В българския език непра-

вилно за сила на звука се използва 
думата високо, като се има пред 
вид силно говорене.)
� тембър – приятен или 

твърд;
� говорни дефекти – заекване;
� езикова употреба – диалект, 

книжовен говор;
� речников фонд – беден, бо-

гат;
� експлетиви – изрази като 

“нали знаеш”, “точно така”, “така 
да се каже”, “щом се налага”, “а про-
по” и т. н.

Външност
� Физическа характеристи-

ка – строен, коремчест, дебелак; 
плешив, с къдрава или мазна коса; 
с високо или ниско чело, бръчки; с 
голям или чип нос; обърнати или 
чувствени, тънки или дебели уст-
ни;  малки или големи ръце.
� Лична хигиена и външност – 

облекло, очила; чисти или мръсни, 
изрязани или дълги нокти; употре-
ба на грим; бижута и т. н.
� Поза и движения на тялото 

– тежка или лека походка; приве-
дена или изправена стойка; седене 
със скръстени ръце или с ръце на 
кръста; мърда се или стои като за-
кован и т. н.

Изражение на лицето
С богатите си изразни въз-

можности лицето е източник на 
невербални знаци. Чрез мимика-
та на лицето можем да съдим за 
чувствата на даден човек, дори и 
той да се стреми да ги прикрие. 
В разговор помежду си хората да-
ват да се разбере чрез мимиките 
им какво си мислят един за друг 
и за темата на разговора. Трябва 
да се наблюдават веждите им, 
ъгълчетата на устата, смехът 
им. При ядосания човек по правило 
ноздрите настръхват. Ако е нара-
нена гордостта на някого, той си 
вирва брадичката. Когато някой 
се съмнява – той се мръщи. Ако не 
проявява интерес към разговора, 
започва да се прозява и т. н.

Оправдано или не, някои харак-
терни черти на лицето се свърз-
ват с определени качества (физи-
огномия). Високото чело се свързва 
с висока интелигентност. Плътни-
те устни според някои означават 
чувственост, страст. 

Особено значение при комуни-
кацията се отдава на очите. За 
да тече добре разговорът между 
партньорите – зрителният кон-
такт се  смята задължителен. С 
очи те си показват чий ред е да 
говори (да бъде предавател). Чо-
век гледа партньора си много по-
вече, когато го слуша (около 70% 
от времето), отколкото когато 
му говори (около 40% от време-
то). 
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ВНИМАНИЕ! 
Медикът трябва да гледа паци-

ента си в очите, когато му гово-
ри, защото така ще разбере реак-
цията му, ще усети дали е разбран, 
дали пациентът е съгласен с него и 
дори дали последният би му се до-
верил в съвместната им дейност. 

Медикът трябва да гледа кли-
ента си в очите и когато го слуша, 
за да покаже, че това, което той, 
пациентът, казва е важно и инте-
ресно за него, че е заинтересован 
от всичко това.

Близост
От дистанцията между говоре-

щите може да се разбере тяхната 
близост. Има четири вида дистан-
ции (зони), т. е. четири вида бли-
зост:

Обществена зона – над 3 ме-
тра дистанция.

Това е зоната на социалните 
контакти и на разговорите с не-
познати. Това е дистанцията меж-
ду преподавател и обучавани. Тя е 
подходяща при лекции, концерти, 
театрални постановки и т. н.

Социална зона – от 1,5 до 3 ме-
тра.

Зоната на социалните контак-
ти. Хората комуникират, но не по 
личните си проблеми. Например 
във влака, в автобуса или в чакалня-
та на гарата. И дори в асансьора, 
където на практика всички гледат 
към лампата отгоре.

Лична зона – от  0,5 до 1 метър.
Тук са ежедневните лични кон-

такти между хората. На тази дис-
танция протича разговорът ни с 
познати. Понеже са близо, парт-
ньорите си говорят тихо, могат 
да се здрависат. Обсъждат лич-
ните си проблеми. Доверяват се 
един на друг.

Интимна зона – от 0 до 0,5 ме-
тра.

При нея разговорът е в повери-
телен тон, разменят се емоцио-
нални отношения, нежност, утеха. 
Допускането на другия в тази зона 
показва доверие. Ако някой навлезе 
в тази зона, без да го желаете – ще 
се отдръпнете назад. Ако това е 
невъзможно – например в претъп-
кан автобус – сме принудени да 
изчакаме, като демонстрираме с 

невербални знаци, за да покажем, 
че между нас няма нищо интимно. 
Че сме в това близко положение по 
принуда. Обикновено гледаме пра-
во напред или извръщаме главата 
си настрани.

В медицинската практика се 
използват обикновено социалната 
и личната зона, а при групови за-
нимания и обществената. Бъдете 
нащрек, ако някой пациент започ-
не да се държи по начин, напълно 
различен от привичния му до мо-
мента, логичен и очакван за вас. 
Невербалното му поведение може 
да ви сигнализира, че нещо не е на-
ред. Това трябва да е сигнал за вас. 
Замислете се в подобни случаи, за-
щото невербалното поведение не-
винаги се разбира от пръв поглед. 

АНИМАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА

1.Характеристика на анима-
цията

Думата animatio произлиза от 
латинския език, където animal оз-
начава живо същество. С това си 
значение е навлязла в западните 
езици, като animation означава 
оживление, одушевяване, раздви-
жване. Оттук и връзката с аними-
зма, одухотворяването на всичко в 
природата (Б. Димитрова, 2003).

В медицинатата са необходи-
ми известни познания по анима-
ция. Без да е истински професиона-
лен аниматор, медикът трябва да 
владее методите, използвани от 
тази професия, като ги подчини 
на своите пациенти. От анимаци-
ята ерготерапията може да вземе 
някои от здравно-превантивните 
услуги, развлекателните и забавни 
дейности, които са в състояние 
да одухотворят клиентите, да ги 
“оживят”, като повишат настро-
ението и самочувствието им и ги 
отвлекат от техните проблеми. 
Тук влиза и физикалното възста-
новяване за отстраняване нега-
тивните последици на социалния и 
емоционалния стрес. За да може да 
се справи с подобна задача, меди-
кът трябва да владее социалните 
умения, в т. ч. жестуалната тео-
рия. 

2.Жестуална теория 
(Gestaltheory)

Жестуалната теория е в осно-
вата на съвременната анимация. 
Тя е насочена към систематизира-

не и анализ на физическото при-
съствие, мимиката на лицевата 
мускулатура и жестикулацията на 
професионалиста, работещ с хора. 
Жестовете биват:
� Репрезентативни са тези, 

които са добили определен смисъл 
в междуличностните отношения – 
например сигналът “спри”, който 
полицаят използва на улицата. Тези 
жестове се явяват заместител на 
словото, защото смисълът им е 
ясен за другите. 
� Експресивни, които изразя-

ват определено настроение, като 
вдигане на ръцете към небето при 
разочарование; вдигане на ръка 
за поздрав; стискане на ръката в 
юмрук и заплашване и т. н. Тези 
жестове имат смисъл за нас и за 
другите. Те са израз на емоциите 
ни. Те са безкрайно различни и дори 
индивидуални. 
� Жестове без очевиден сми-

съл – те се правят непреднамере-
но. Например някои хора постоян-
но си слагат и свалят очилата, без 
да са нервни, други си чешат глава-
та, бъркат си в носа, прехапват си 
езика и т. н.

По-важни в анимацията и 
жестуалната теория са следните 
направления - пространствено раз-
положение, пасивна комуникация, 
излъчване и интонация и мелодика 
на фразата, които ще разгледаме 
последователно.

Пространствено разположе-
ние при активна комуникация

Това означава, че професиона-
листът говори на пациента, като 
дори да е седнал, извършва дви-
жения с тялото и ръцете си. Ако 
е прав, се премества чрез движе-
ние с нестандартни стъпки, като 
се доближава или отдалечава от 
определени обекти в околното 
пространство. В зависимост от 
увереността и амплитудата на 
движенията му пациентът съди за 
важността на обектите, инфор-
мацията и нейния смисъл. Защото 
и най-важната информация, подне-
сена по вял и неубедителен начин, 
не е в състояние да впечатли па-
циентите. 

За да бъде убедителна поднася-
ната информация, медикът тряб-
ва да покаже личностно присъст-
вие, което е свързано с определени 
положения на отделните му части 
и на цялото му тяло по време на 

ПСИХОЛОГИЯ
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разговора (контакта). Тези поло-
жения изискват следното:
� Позициониране на главата – 

тя е във вертикално положение, за 
да може да използва техниката на 
“метла” – хоризонтално движение 
на брадичката вляво и вдясно или 
нагоре и надолу (съгласие – несъгла-
сие); ефектът на метлата създава 
положителен контакт с клиенти-
те, изразява уважение и съпричаст-
ност към тях, осигурява тяхното 
внимание по време на контакта 
(Да не се забравя наличието на раз-
лика в тези жестове на главата 
при българите и чужденците.)
� Погледът – да е насочен за-

дължително към пациента. Прила-
га се и личен контакт “очи в очи”, 
с което се цели постигане на пер-
сонална активност у пациента; 
да не се гледа извън периметъра 
на пациента или групата (ако се 
провежда групова процедура) или 
към пода.
� Позициониране на раменете 

– раменете на професионалиста 
(особено ако е прав) са в хоризон-
талната равнина; дори незначи-
телни отклонения в предно-зад-
на посока и навеждане напред и 
встрани създават впечатление за 
неувереност и нарушават конта-
кта с пациента или групата, кое-
то нарушава и вниманието на кли-
ентите.
� Подравняване на гърдите и 

корема – при изправено положе-
ние гърдите са подравнени по цен-
тралната ос и насочени (изпъчени) 
напред, а коремът е прибран; по-
добно положение създава впечат-
ление за бодрост, уравновесеност, 
самочувствие, прецизност и дос-
товерност на поднасяната инфор-
мация.
� Позициониране на седали-

щето и долните крайници – при 
изправено положение тазобедре-
ните стави са подравнени, това 
означава правилна опора и сигурно 
равновесие на тялото; коленните 
стави са изправени; при пренасяне 
на тежестта на едната или дру-
гата тежестта на тялото да се 
пренася изцяло върху съответния 
крак, за да не се нарушава равно-
весието на тялото; стъпалата да 
са успоредни – на един юмрук раз-
стояние; допуска се те да се раз-
минават в предно-задна посока, но 
не повече от разстоянието “пета 
- пръсти”. 

Правилното позициониране на 
тялото на професионалиста оста-
вя цялостно впечатление от не-
говото физическо присъствие. То 
предизвиква:
� усещане за сигурност, което 

гарантира възприемането на ме-
дика като добър професионалист, 
предизвикващ доверието на паци-
ентите;
� убедително представяне, ко-

ето се постига чрез визуалния син-
хрон между вербалната и жестуал-
ната комуникация;
� позитивно мислене – създава 

се положителен заряд в отношени-
ята на клиентите с професионали-
ста, което се последва от доверие 
между тях, а както казахме, то е 
решаващо за крайния успех от съв-
местната им работа.

Жестове на професионалиста 
при пасивна комуникация

Касае се за успешното онагледя-
ване на смисъла, вложен в думите 
вербалната комуникация. Харак-
теризира се със синхронизирани 
действия между определена ключо-
ва дума в изречението и подходящ 
жест (с ръката, ръцете), който да 
подчертае важността на казвано-
то в момента. Основната цел е 
да се привлече вниманието на па-
циента (групата) и да гарантира 
възприемането на информацията.

Излъчването на професиона-
листа в медицината

Излъчването зависи преди всич-
ко от състоянието на лицето 
(мимиката). Професионалистът 
трябва да работи върху своята ми-
мика, като усвои теоретични зна-
ния, интелектуални и практически 
умения за контрол на движенията 
на лицевата си мускулатура. Чрез 
мимиката си той трябва да съз-
дава впечатления за сериозност, 
убеденост, отговорност, както и 
да може да предизвиква приятни и 
позитивни емоционални въздейст-
вия у пациентите. 

По правило тонусът на лице-
вата мускулатура при контакта с 
клиентите трябва да е отпуснат, 
спокоен; очите да не се присвиват, 
освен в случаите, когато изразяват 
целенасочено емоционално състоя-
ние; челото да не се сбръчква, ос-
вен ако не иска да изрази учудване; 
устните (ако е подходящо в случая 
с конкретния пациент) да са в лека 

усмивка, която създава атмосфера 
на добронамереност и равнопо-
ставеност.

 
Интонация и мелодика на фра-

зата
Касае се за интонацията при 

вербална комуникация с пациента:
� фразата да започва с най-ва-

жната информация в нея;
� да се използва възходящо 

кресчендо; 
� да се правят вербални паузи 

преди ключовите думи в изречени-
ето;
� — ... — ... — ... — ...      — ... — ... 

— ... — ... — ... — ...
� изразът да приключва в дека-

данс, сигнализиращ края му �
� да се прилагат вариации в 

мелодиката на една и съща фраза
� � � — � �      � � � —  
� � � � � — � �   � � � — � �

В заключение, през последните 
години анимацията с нейните де-
тайли, в т. ч. и жестуалната тео-
рия, навлязоха в програмите на ре-
дица професионални направления, 
като освен в политическите пре-
зентации, медийните и публични-
те изяви тя стана необходимост в 
обучението на всички кадри, чиято 
работа е свързана с комуникации с 
други хора. Тъй като медицината е 
пряко свързана с комуникациите с 
живи хора, ние смятаме, че позна-
нията от тази нова научно-прак-
тическа област ще бъдат от полза 
за специалистите, посветили се на 
тази професия.
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КЛУБНИЯТ ЛЕКАР ВЪВ ФУТБОЛА

Травматизмът е един от го-
лемите проблеми в съвременния 
спорт. Честотата и тежестта 
на травмите през последните 
години се увеличават непрекъс-
нато (1). Това увеличение трябва 
да се свърже най-вече с лавино-
образното нарастване на тре-
нировъчните натоварвания, с 
постоянното подмладяване на 
елитния спорт, както и с непре-
къснатата комерсиализация на 
спорта (бързи успехи и победи на 
всяка цена). Въпреки подобрява-

щото се възстановяване и пови-
шените профилактични мерки за 
предпазване от травми, пробле-
мът се задълбочава (2, 3).

Цел на настоящото проучва-
не е да се анализира травмати-
змът в един професионален фут-
болен клуб за период от 6 години 
(2001 - 2007).

Материал: Обработени са ре-
гистрираните травми при фут-
болистите от представителния 
мъжки отбор на ПФК ”Локомо-
тив” - Пловдив. Подробната до-

кументация, която е водена от 
медицинския екип на клуба за по-
сочения период, ни позволява да 
имаме точни медицински данни, 
на базата на които е направен и 
настоящият анализ. Ежегодно са 
анализирани данните от 26 - 28 
футболисти, т. е. само на ре-
довно картотекираните профе-
сионални футболисти, които са 
вземали целогодишно участие в 
учебно-тренировъчния процес.

Резултати : Получените ре-
зултати са отразени в таблици 

Анализ на травматизма 
в ПФК “Локомотив”, 
Пловдив, за периода 
2001 - 2007 г.

РЕЗЮМЕ

Травматизмът е един от големите проблеми в съвременния 
спорт. Честотата и  тежестта на  травмите през последните годи-
ни се увеличават непрекъснато. Въпреки постоянно подобряващото се 
възстановяване и повишените профилактични мерки за предпазване от 
травми, проблемът се задълбочава.

Цел на проучванетo е да се проследи травматизмът в един про-
фесионален футболен клуб за период от 6 години (2001 - 2007). Ана-
лизирани са регистрираните травми при футболистите от предста-
вителния мъжки отбор на ПФК ”Локомотив” - Пловдив. Получените 
резултати са отразени в 10 таблици. Показани са разпределенията на 
травмите по време на получаване (подготвителен/състезателен пери-
од, по време на тренировка/мач); по причина за получаването им (груба 
игра, лош терен, лоша екипировка, пренапрежение/умора); по локализа-
ция (отделни части на горен крайник, долен крайник, глава, тяло); по вид 
(остри - рани, контузии, разтежения, навяхвания, счупвания, хронични 
от пренaпрежение - ахилотендинити, епикондилити, инсерционити, хон-
дропатии, „миозити”, „футболна болест”); по тежест (загуба на спорт-
на трудоспособност до 3 дни, от 4 до 10 дни, от 11 до 20 дни, от 21 
до 30 дни, над 30 дни), както и хронологично и по тежест описание на 
травмите със спортна нетрудоспособност над 30 дни. Посочени са 
принципите на поведение при спортна травма, както и принципите на 
лечение. Посочена е програмата “The 11” на F-MARC (комплекс от 10 
упражнения + Fair play), прилагането на която довежда до снижаване на 
травматизма с 30%.

SUMMARY

Specifics of the strength training in the football game

Traumatism is one of the big problems of the present-day sport. The 
frequency and the heaviness of traumas are increasing continuously in the 
recent years. In spite of the upgraded rehabilitation and prevention of traumas, 
the problem is getting more serious. The aim of the study is to analyze the 
traumatism of a professional football club for the period of 6 years (2001 
- 2007). The registrated traumas data for the players of  PFC “Lokomotiv” - 
Plovdiv official team have been subject to a strong analysis. The results were 
displayed in 10 tables. The results of the allocations of the trauma have been 
displayed and categorized according to when they have been sustained (pre-
seasonal preparation period/official season; during training/play); according 
to the reason for the traumas (rough play, bad pitch conditions, improper 
equipment, fatigue/overuse); concerning the location of the traumas (parts 
of the upper limb, lower limb, head, torso); according the injury type (acute: 
wounds, contusions, strains, sprains, fractures; chronical due to overuse: 
Achilles tendinitis, epycondilitis, insertionitis, chondropathias, myositis, ARS 
complex); concerning injury seriousness (sports disability up to 3 days, from 
4 to 10 days, from 11 to 20 days, from 21 to 30 days, over 30 days), as well 
as chronologically and according to the seriousness of the trauma  inabilities 
over 30 days. The main principles of acting while sports traumas,  as well as 
the principles of treatment are being displayed in the report. The program “The 
11”, a product of  F-MARC is being introduced (a complex of 10 exercises + 
Fair play) and when applied  it leads to a 30% traumatism reduce.

Д-р Здравко П. Тарълов 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортна травма, футбол.
KEY WORDS: sport’s traumas, sport’s  injuries, football, soccer.
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1 - 10.
В таблица 1 е показан броят 

тренировъчни занимания и със-
тезателните дни по години. Ви-
дно е, че през годините има из-
вестна вариация в количеството 
на тренировките, докато броят 
на контролните и официалните 
мачове е практически еднакъв. 
Посочените тренировъчни и със-
тезателни дни са близки с тези в 
литературата (4).

От таблица 2 става ясно, че 
около 40% (183 броя) от реги-
стрираните общо 449 травми 
са получени в подготвителния 
период и около 60% (266 броя) - в 
състезателния. 

От таблица 3 се вижда, че 
32.5% (146 броя) от травмите са 
получени по време на мач, а 67.5% 
(303 броя) - по време на трени-
ровка. Отчитайки факта, че за 
анализирания период са проведе-
ни общо 1462 тренировки, а са 
изиграни 348 мача (215 официални 
и 133 контролни), става ясно, че 
са получавани средно  2.0.21 трав-
ми на тренировка (5.5 травми на 
1000 тренировъчни часа) и 0.42 
травми по време на мач (11.3 
травми на 1000 мачови часа), т. 
е. по време на мач са получавани 
2 пъти повече травми, отколко-
то на тренировка.

В таблица 4 се посочва, че ос-
новна причина за получаване на 
травми е грубата игра (47.5% от 
всички травми). На второ мяс-
то (36.3% от всички травми) са 
получените като резултат от 
пренапрежение на опорно-двига-
телния апарат. Въпреки незадо-
волителното състояние на пове-
чето футболни терени, лошият 
терен е причина за едва 10.9% от 
всички травми. Постоянно подо-
бряващата се екипировка спо-
мага само 5.3% от общия брой 
травми да се дължат на пробле-
ми с екипировката.

На таблица 5 е показано раз-
пределението на травмите по 
локализация. Както може да се 
очаква, преобладават травмите 
на долните крайници. От всички 
449 травми 388 (86.5%) засягат 
долните крайници. Травмите в 

областта на главата и тялото са 
55 (12.2%), докато горните край-
ници са травмирани само в 6 слу-
чая (1.3%). Най-честа локализация 
на травма на долните крайници 
е бедрото (33.8% от травми-
те на долен крайник и 29.2% от 
всички травми), следвани от ко-
лянна област (съответно 20.6% 
и 17.8%), глезен (17.3% и 14.9%), 
ходило и Ахилесово сухожилие 
(12.3% и 10.7%), подбедреница 
(11.6% и 10.0%) и пубоаддукторна 
област (4.4% и 3.8%).

Таблица 6 дава представа за 
разпределението на травмите 
по вид. 75% от всички травми 
са остри, а 25% се дължат на 
пренапрежение на опорно-двига-
телния апарат. В същото време 
трябва да се отбележи, че дока-
то острите травми са почти 
2 пъти повече в състезателния 
спрямо подготвителния период 
(съответно 217 срещу 120), то 
травмите от пренaпрежение са 
почти поравно в двата периода 
(съответно 49 и 63).

В таблица 7 е посочено по-под-
робно разпределение на травми-
те по вид. Като остри травми 
най-често се получават контузии 
(30.6%), следвани от мускулни 
разтежения (28.8%), колянна па-
тология и навяхвания (съответ-
но 14.8% и 14.5%). При травмите 
от пренапрежение най-чести 
са „миозитите” (45.5%), следва-
ни от ахилотендинити (19.6%), 
„футболна болест” (14.3%) и 
инсерционити (12.5%). Особен 
интерес представляват трав-
мите на коляното. Те са сравни-
телно често срещана патология, 
която нерядко изисква по-продъл-
жително лечение, включително и 
оперативно. От общо 50 остри 
коленни травми 29 (58%) са кон-
тузии, увредите на колатерел-
ни връзки са 8 (всички лекувани с 
имобилизация), на менискуси са 6, 
а на кръстни връзки - 2 (последни-
те две групи са третирани опе-
ративно).

В таблица 8 е отразено раз-
пределението на травмите  по 
тежест. Леките травми (със 
спортна нетрудоспособност до 

3 дни) са най-често срещани - 3.
Съответно 49.9% при остри-

те травми и 53.6% при травми-
те от пренапрежение, а тези със 
загуба на спортна трудоспособ-
ност между 4 и 10  дни - съответ-
но 24.3% и 30.4%. Тежките  трав-
ми, които изваждат футболиста 
от строя за 21 - 30 и повече от 
30 дни, са съответно 25 (7.4%) 
и 26 (7.7%) за острите травми 
и 2 (1.8%) и 5 (4.5%). Очевидно 
е, че тежките травми, воде-
щи до продължителна загуба на 
спортна работоспособност, са 
много по-голям брой и предста-
вляват много по-висок процент 
при острите травми, докато 
при правилно поведение и лече-
ние травми от пренапрежение 
с дълготрайна загуба на спортна 
трудоспособност са сравнител-
но малко. 

На таблица 9 и 10 са предста-
вени всички травми със загуба на 
спортна трудоспособност (до 
момента, когато са 100%, гото-
ви за участие в официален мач) 
над 30 дни - хронологично и по 
тежест.

Обсъждане: Различни автори 
представят доста разнообразни 
данни за травми във футбола (5). 
Очевидно различията се дължат 
на няколко причини: наблюдаван 
контингент – мъже - професио-
налисти, мъже - аматьори, жени, 
подрастващи; на броя наблюдава-
ни футболисти; на срока на про-
следяване. Според нас най-големи 
различия се получават поради 
неуточняването на понятието 
„травма” (5,6,7). F-MARC предлага 
следното определение за трав-
ма: ”any physical complaint caused 
by football” (6). Естествено, че 
травма е всяко едно външно въз-
действие, причиняващо болка и 
увреждащо функцията. На все-
ки футболен мач дежурният ле-
кар влиза на терена поне по 4-5 
пъти за оказване на медицинска 
помощ на пострадал футболист. 
Разбира се, много дискутабилно 
е дали винаги с едно напръскване 
с охлаждащ спрей ние лекуваме 
спортна травма. При такава ин-
терпретация изглеждат напълно 
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Общо Подготвите-
лен период

Състезате-
лен период

Брой 449 183 266

Процент 40.8 59.2

Разпределение на травмите по време на получаване Разпределение на травмите по време на получаване

Разпределение на травмите по причина за получаването им

Tабл. 2

Tабл. 3

Общо Мач Тренировка

Брой 449 146 303

Процент 32.5 67.5

Причина ОБЩО Груба игра Лош терен Лоша екипировка Пренепрежение/ умора

Брой 449 213 49 24 163

Процент (%) 47.5 10.9 5.3 36.3

Tабл. 4

коректни данните на (8), които 
посочват от 2.4 до 3.2 травми 
средно на мач, което е 3-4 пъти  
повече от установените от нас 
данни (0.42 травми на мач, но 
само за футболисти от нашия 
отбор). Ние приехме за крите-
рий за травма всяко увреждане 
по време на тренировка или мач, 
което води до временна загуба на 
спортна трудоспособност (пъл-
на или частична) с пропускане на 
поне едно тренировъчно занима-
ние или участие поне в една тре-
нировка на облекчен режим.

Особено внимание обърнахме 
на онези травми от пренапре-
жение, които класифицирахме в 
групата на т. нар.”миозити”. В 
тази група, макар и с известна 
условност, разглеждаме случаи-
те на болка, напрежение, диском-
форт в дадена мускулна група, 
най-често бедро, подбедреница, 
около колянната става, без дан-
ни за разтежение или рупрура на 
мускула. В тези случаи ние винаги 
сме прилагали лечение (НСПВС, 
миорелаксанти, локално мази-
ла, евентуално физиотерапия). 
Спортистът е почивал от един 

до няколко дни или е 4. Тренирал 
на индивидуален режим с щадене 
на съответната мускулна група 
и включване на много стречинг 
упражнения. Практиката ни е по-
казала, че едно такова поведение 
във всички случаи е довеждало до 
бързо завръщане на спортиста 
към пълноценно участие в трени-
ровки и мачове. В редките  случаи, 
когато поради недоразумение с 
треньорското ръководство не е 
осигурявана съответна почивка 
на футболиста и се е избързвало с 
включване в тренировки в пълен 
обем, се е достигало до тежки 
травми (разтежение или рупту-
ра на мускул).

Принципи на поведение при 
спортна травма
� Първа помощ.
� Поставяне на предвари-

телна диагноза и назначаване на 
лечение.
� Консултации, рентген, 

скенер, ЯМР.
� Поставяне на окончател-

на диагноза.
� Продължаване или кориги-

ране на лечението.
Принципи на лечение при 

спортна травма
� Първа помощ - лед, пър-

вична имобилизация, хемостаза.
� При нужда - транспорт до 

специализирано лечебно заведе-
ние.
� При нужда - трайна имо-

билизация.
� Консервативно лечение в 

острия стадий - общо и локално.
� При нужда - оперативно 

лечение.
� Физиотерапия, кинезите-

рапия, механотерапия.
� Лечебна тренировка.
� Индивидуална трениро-

въчна програма.
� Пълно завръщане към със-

тезателна дейност
Посочените от нас алгоритми 

не са новост. Искаме да обърнем 
внимание на необходимостта 
от тяхното спазване, тъй като 
игнорирането или прескачане-
то на някоя стъпка често има 
нежелани последствия, свързани 
най-вече с удължаване срока на 
лечение и забавяне връщането на 
футболиста за участие в състе-
зания.

Първостепенна роля в про-

Тренировъчни и състезателни дни – 2001-2007 г.

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 ОБЩО

Начало-край 15.06-02.12 24.06-08.12 23.06-20.12 21.06-08.12 27.06-30.11 15.06-30.11

Начало-край 05.01-31.05 05.01-31.05 08.01-15.05 09.01-28.05 09.01-31.05 15.01-27.05

Брой тренировки 272 258 247 218 223 244 1462

Брой контр. мачове 19 21 23 29 18 23 133

Брой мачове 35 35 36 38 35 36 215

Почивни дни 28 39 38 49 51 45 250

Tабл. 1
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Разпределение на травмите по локализация
А. Долен крайник

Локализация ОБЩО Пубо-
аддукторна 
област

Бедро Коляно Подбед-
реница

Глезен Ходило, 
Ахилес

Брой 388 17 131 80 45 67 48

Процент 4.4 33.8 20.6 11.6 17.3 12.3

Б. Горен крайник

Локализация ОБЩО Раменен 
пояс

Миш-ница Лакет Пред-миш-
ница

Гривнена 
става

Длани и 
пръсти

Брой 6 4 - 1 - - 1

Процент 66.6 - 16.7 - - 16.7

В. Тяло и глава

Локализация ОБЩО Лумбо сакрал-
на област

Корем Гръден кош Гръб Глава

Брой 55 31 5 5 3 11

Процент 56.3 9.1 9.1 5.5 20.0

Разпределение на травмите по вид

Общо Остри Остри Остри Пренапреже-
ние

Пренапреже-
ние

Пренапреже-
ние

Общо Подг. 
период

Съст.
период

Общо Подг.
период

Съст.
период

Брой 449 337 120 217 112 63 49

Процент 75.1 26.7 48.4 24.9 14.0 10.9

Разпределение на острите травмите по вид

Вид Общо Рани Контузии Разтеже-
ния

Навяхва-
ния

Счупва-
ния

Колянна 
патология

Радику-
лит

Комоцио

Брой 337 6 103 97 49 7 50 18 7

Процент 1.8 30.6 28.8 14.5 2.1 14.8 5.3 2.1

Разпределение на коленните травми по вид

Вид Общо Контузия Навяхване Разкъс ване 
капсула

Менискус Странични 
връзки

Кръстни 
връзки

Брой 50 29 2 3 6 8 2

Процент 58.0 4.0 6.0 12.0 16.0 4.0

Разпределение на травмите  от пренепрежение по вид

Вид Общо Ахилотенди-
нит

Епиконди-
лит

Инсерцион-
ит

“Футболна 
болест”

„Миозит” Хондропа-
тия

Брой 112 22 4 14 16 51 5

Процент 19.6 3.6 12.5 14.3 45.5 4.5

Разпределение на травмите по тежест – брой дни спортна нетрудоспособност

Брой / % Общо до 3 дни 4 - 10 дни 11 - 20 дни 21 - 30 дни над 30 дни

Остри 337 168 / 49.9% 82 / 24.3% 36 / 10.7% 25 / 7.4% 26 / 7.7%

Пренапрежение 112 60 / 53.6% 34 / 30.4% 11 / 9.7% 2 / 1.8% 5 / 4.5%

Tабл. 5А

Tабл. 5Б

Tабл. 5В

Tабл. 6

Tабл. 7А

Tабл. 7В

Tабл. 8

Tабл. 7Б
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Травми със спортна нетрудоспособност над 30 дни - хронологично

Tабл. 9

No Д а т а И м е Възраст Д и а г н о з а Дни

1 29.08.2001 В.К. 25 Скъсан мускул ляво бедро отзад 35

2 08.09.2001 А.Г. 25 Разтежение вътр. колат. връзка. дясно коляно 36

3 01.11.2001 С.К. 24 Разтежение мускул дясно бедро, отпред 31

4 19.11.2001 Ч..А. 28 Операция от ингвинална херния 42

5 09.02.2002 М.М 28 Хондропатия дясно коляно 75

6 16.03.2002 В.Т. 24 Разтежение вътр. колат. връзка. дясно коляно 30

7 17.07.2002 Д.Д. 33 Скъсване мускул ляв прасец 44

8 22.07.2002 С.Б. 27 Скъсан мускул дясно бедро отзад 35

9 07.01.2003 Н.Н. 29 Възпаление ляв Ахилес 38

10 13.01.2003 С.П. 33 Част. скъсване вътр. колат. връзка. дясно коляно 52

11 24.01.2003 Р.П. 25 Разтежение вътр. колат. връзка. дясно коляно 35

12 07.05.2003 Н.Н. 29 Счупване дясна тибия 55

13 16.04.2003 Т.Д. 27 Руптура ПКВ, менискус, отчупен ръб на тибия 240

14 13.09.2003 В.Т. 25 Навяхване десен глезен 40

15 13.02.2004 В.Т. 25 Tendinitis fibrosa m.flexori hall.longi dex. 47

16 02.06.2004 К.Д. 34 Артроскопия ляво коляно – външен менискус 35

17 31.07.2004 В.И. 32 Разкъсване капсула дясно коляно 52

18 12.12.2004 М.К. 24 Артроскопия дясно коляно - вътрешен менискус 36

19 20.01.2005 Я.В. 22 ARS complex 30

20 06.04.2005 В.К. 29 Разтежение мускул десен прасец 45

21 03.05.2005 М.С. 32 Артроскопия дясно коляно – вътрешен менискус 40

22 09.05.2005 Л.Ж.. 16 Руптура ПКВ 265

23 25.04.2006 Р.П. 23 Дискова херния - операция 150

24 17.05.2006 В.З. 23 Артроскопия дясно коляно – вътрешен менискус 38

25 17.10.2006 А.А. 18 Счупване дясна скула – 2 операции 55

26 01.02.2007 И.Д. 19 ARS complex 60

27 06.02.2007 Г.С. 19 Разтежение мускул дясно бедро отзад 35

28 07.02.2007 М.С. 20 Счупен нос - операция 20

29 16.02.2007 Г.В. 25 Разтежение мускул ляво бедро отпред 44

30 01.04.2007 Р.Г. 23 Артроскопия ляво коляно – външен менискус 36

блема със спортния травма-
тизъм играе профилактиката. 
В цялостния комплекс от мер-
ки за намаляване на футболния 
травматизъм особено внима-
ние следва да се обърне на създа-
дената от F-MARC проста сис-
тема, наречена Injure prevention 
programme “The 11”(9). Тя включ-
ва комплекс от 10 упражнения, 
които, изпълнявани преди всяка 
тренировка в рамките на 12-15 
минути, довеждат до намалява-

не на спортните травми с 30%. 
Единадесетото „упражнение” е 
футболът да стане „Fair play”, 
тъй като това е единствена-
та възможна превенция, която 
може да намали спортния трав-
матизъм в резултат на директ-
ни сблъсъци. 

ИЗВОДИ:

1. Най-честа причина за 
травми във футбола е грубата 

игра.
2. По време на мач се полу-

чават 2 пъти повече травми, 
отколкото по време на трени-
ровка.

3. Най-често срещани трав-
ми във футбола са контузиите и 
мускулните разтежения.

4. Най-често се травмират 
бедрото, коляното и глезенът.

5. 50% от травмите във 
футбола изискват до 3 дни вре-
ме за пълно възстановяване.



40  � Медицина и Спорт 

Tабл. 10

Травми със спортна нетрудоспособност над 30 дни - по тежест

No Д а т а Име Възраст Диагноза Дни

1 09.05.2005 Л.Ж.. 16 Руптура ПКВ 265

2 16.04.2003 Т.Д. 27 Руптура ПКВ, менискус, отчупен ръб на тибия 240

3 25.04.2006 Р.П. 23 Дискова херния - операция 150

4 09.02.2002 М.М 28 Хондропатия дясно коляно 75

5 01.02.2007 И.Д. 19 ARS complex 60

6 07.05.2003 Н.Н. 29 Счупване дясна тибия 55

7 17.10.2006 А.А. 18 Счупване дясна скула – 2 операции 55

8 13.01.2003 С.П. 33 Част. скъсване вътр.  колат. връзка. дясно коляно 52

9 31.07.2004 В.И. 32 Разкъсване капсула дясно коляно 52

10 13.02.2004 В.Т. 25 Tendinitis fibrosa m.flexori hall.longi dex. 47

11 06.04.2005 В.К. 29 Разтежение мускул десен прасец 45

12 17.07.2002 Д.Д. 33 Скъсване мускул ляв прасец 44

13 16.02.2007 Г.В. 25 Разтежение мускул ляво бедро отпред 44

14 19.11.2001 Ч..А. 28 Операция от ингвинална херния 42

15 13.09.2003 В.Т. 25 Навяхване десен глезен 40

16 03.05.2005 М.С. 32 Артроскопия дясно коляно - вътрешен менискус 40

17 07.01.2003 Н.Н. 29 Възпаление ляв Ахилес 38

18 17.05.2006 В.З. 23 Артроскопия дясно коляно - вътрешен менискус 38

19 08.09.2001 А.Г. 25 Разтежение вътр. колат.връзка. дясно коляно 36

20 12.12.2004 М.К. 24 Артроскопия дясно коляно – вътрешен менискус 36

21 01.04.2007 Р.Г. 23 Артроскопия ляво коляно – външен менискус 36

22 29.08.2001 В.К. 25 Скъсан мускул ляво бедро отзад 35

23 22.07.2002 С.Б. 27 Скъсан мускул дясно бедро отзад 35

24 24.01.2003 Р.П. 25 Разтежение вътр. колат.връзка. дясно коляно 35

25 02.06.2004 К.Д. 34 Артроскопия ляво коляно – външен менискус 35

26 06.02.2007 Г.С. 19 Разтежение мускул дясно бедро отзад 35

27 01.11.2001 С.К. 24 Разтежение мускул дясно бедро отпред 31

28 16.03.2002 В.Т. 24 Разтежение вътр. колат.връзка. дясно коляно 30

29 20.01.2005 Я.В. 22 ARS complex 30

30 07.02.2007 М.С. 20 Счупен нос - операция 20
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Балканската асоциация по 
спортна медицина има дългого-
дишна история. Създадена през 
1971 година от представители 
на балканските страни – с раз-
лични политически режими, тя 
е научна общност, която обеди-
нява широк кръг специалисти, 
работещи по проблемите на 
спортната медицина.

От 1 до 4 октомври т. г. в 
Букурещ се проведе ХV конгрес, 
в който 8 български участни-
ци представиха своите научни 
разработки (сн. 1).

Конгресът бе приветстван 
от N. Bachl (Австрия) - прези-
дент на Европейската асоциа-
ция по спортна медицина (сн. 
2). Той изнесе уводна лекция на 
тема “Гени, здраве и физическа 
дееспособност”, в която бе ко-
ментирана генетичната обус-
ловеност в цялостната проява 

ХV балкански конгрес по спортна медицина
Проф. д-р Мария Тотева, дмн

на индивида.
Конгресната програма бе 

групирана в 17 заседания, посве-
тени на следните тематични 
области:
� Хранене на висококласни-

те спортисти
� Функционална диагности-

ка в спорта
� Спортна кардиология
� Хронични заболявания и 

физическа активност

� Спортна травматология
� Спортно-медицинска реха-

билитация
� Допинг контрол
� Вариа
Заявени бяха 135 научни съ-

общения, от които голямата 
част бяха представени в пос-
терни сесии.

Разработките на български-
те представители бяха посрещ-
нати с интерес и оценени по 
достойнство. Един от основ-
ните поканени лектори бе д-р 
В. Матев (зам.-председател на 
НДСМКТ), който изнесе доклад 
на тема “Най-честите коленни 
увреждания в спорта”.

Организацията на форума 
даде възможност за ползотвор-
ни научни контакти и обмен 
на нови идеи между колеги от 
различни страни, работещи по 
сходни проблеми.

С убеденост може да заявим, 
че подобни научни форуми до-
принасят за повишаване ком-
петенцията на специалистите 
в различните направления на 
спортната медицина.

Сн. 1

Сн. 2
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НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

На 18 септември в Букурещ, Румъния, се проведе 
международната конференция “Current challenges in anti 
doping activity”. В събитието взеха участие представи-
тели на 9 страни – Белгия, България, Германия, Италия, 
Полша, Португалия, Румъния и Хърватска, Швейцария. 
Нашата страна беше представена от членове и сътруд-
ници на Българската национална комисия за допинг кон-
трол (НКДК) д-р Боряна Паунчева, д-р Георги Попов, Дима 
Карова и Златка Николова. Наситената научна програма 
на конференцията представи на вниманието ни голям 
брой научни доклади по проблемите на 
борбата с допинга. Като лектори в кур-
са бяха привлечени едни от най-добрите 
специалисти в областта в света, които 
представиха своите доклади:

“The evolution of the anti doping 
activity in Romania” - Graziela Elena Vajiala, 
Romania

“The mouse with the humanized liver, a 
new model for metabolic studies of anabolic 
steroids” - Frans Delbeke, Belgium

“The main source of the illicit trade with 
doping substances” - Ute Marek, Germany

“Italian organization of anti doping 
activity” - Giorgio Barone, Italia

“Legal aspects of Italian anti doping 
activity” - Marco Ferrante, Italia

“Accomplishments and perspectives of the 
doping control laboratories within the field`s new requests” - 
Mia Lamor, Romania

“Problems of the use of pseudoephedrine by athletes” - 
Wlodzimierz Tszyrsznic, Poland

“An optimized LC/MS/MS/ method for stanozolol 
metabolites confirmation” - Ileana Vajiala, Romania

“Berlinger Products” - Roger Sabat, Switzerland
“The incidence of prohibited substances use on Romanian 

athletes” - Gabriela Andreiasu, Romania
“Excretion study on DHEA” - Rodica Picu, Romania
“A new alternative and reliable method to quantify the 

ephedrines in the purpose of doping control” - Ruxandra 
Subasu, Romania

“Doping attitudes and behaviors on Romanian coaches” - 
Ivona Potzaichin, Romania

“Doping testing program in 2002-September 2008” - 
Gabriela Andreiasu, Romania

“Athletes attitudes towards the use of prohibited 
substances” - Claudia Berbecaru, Romania

Голям интерес предизвика докладът на антидопинго-

вата лаборатория в град Кьолн, Германия, за изследване 
на хранителни добавки и риска при тяхната употреба 
при спoртисти поради замърсяването им с допинг суб-
станции. След всяка презентация имаше отделено дос-
татъчно време за въпроси, дискусии и отговори.

Изключително полезни бяха личните контакти, нео-
фициалните срещи и споделените мнения по проблеми-
те на допинга с водещите научни работници.

На 19 септември посетихме Румънската антидопинг 
агенция, която се помещава в нова сграда, специално 

построена за целта. На първия етаж е 
разположена антидопинг лаборатория-
та, оборудвана със съвременна техника 
за изследвания, като в нея работят 15 
лаборанти и експерти. На втория етаж 
са разположени зала за заседания и обу-
чение и административните офиси на 
Антидопинг агенцията. Лабораторията 
е в процес на акредитация от WADA от 
2005 година.

На 22 септември се проведе теоре-
тичен и практически курс по проблеми-
те на кръвния допинг – „Blood collection 
in doping control”, с лектор Луис Хорта, 
Португалия. Програмата на курса включ-
ваше история на метода кръвен допинг; 
изработване на биологичен паспорт 

на спортистите, взимане, обработка и 
транспорт на кръвните проби, лабораторен анализ, дис-
кусия. Завеждащият Португалската анти допинг  аген-
ция и завеждащ комисия за научни изследвания към WADA 
демонстрира последните новости по време на прак-
тическите занимания по вземането на проби за кръвен 
допинг контрол. На този етап с методите на кръвния 
допинг се изследва за растежен хормон (HGS), синтети-
чен хемоглобин, еритропоетин (ЕPO), хомоложна хемо-
трансфузия, ендогенни субстанции и генни продукти. 
Всички участници получиха CD, съдържащо всички презен-
тации и практически указания и документи на WADA.

Между тези две научни събития любезните домаки-
ни организираха двудневно посещение на град Сибиу, кул-
турната столица на Европа за 2007 г., и околностите 
му. Наред с изключителната природа, атмосферата и 
духа на старинния град много ползотворни бяха личните 
контакти и приятелства с представителите на дома-
кините и чуждестранните колеги, които в непринудена 
обстановка споделиха своя опит и бъдещи планове по 
отношение на борбата с допинга. 

Международна 
конференция 
по проблемите 
на допинга

Д-р Георги Попов
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