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РЕЗЮМЕ
МРОД (Магнитно-резонансната oбразна диагностика) навлиза и 
измества конвенционалните рентгенови методи при диагнисти-
цирането на уврежданията след травми при спортистите. Счи-
таме, че освен възможностите на тази модалност, най-често 
срещаните патологични находки също би следвало да се познават 
от всички медицински специалисти. От 1995 г. нашата клиника 
успешно участва в диагностиката на елитните ни спортисти. 
Прилагането на МРОД след травми ще се превърне в „златен 
стандарт”.  

SUMMARY
MRID  (Magnetic Resonance Imaging Diagnostics) in aid of orthopedic 
traumatologists  and their patients – sportsmen
MRID  (Magnetic Resonance Imaging Diagnostics) has got through and 
has been taking the place of the conventional X-ray methods in diagnosing 
injuries after traumas with sportsmen. We consider that apart from the 
possibilities of this modality, the most frequently found pathological finds 
should also be known by medical specialists. Since 1995 our Clinic has 
been successfully participating in the diagnostics of our elite sportsmen. 
The use of MRID after traumas will become a ‘gold standard’.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спотни травми, магнитно-резонансна образна диагностика (МРОД).
KEY WORDS: Key words: sport traumas,  (Magnetic Resonance Imaging Diagnostics) MRID.

МРОД (Магнитно-резонансната 
образна диагностика) в помощ 
на ортопедите травматолози и 
техните пациенти спортисти

OБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

УВОД 

С развитието на новите техноло-
гии и методи за образна диагностика, 
МРОД не само навлиза, а и постепен-
но се опитва да измества конвенци-
оналните рентгенови методи при 
диагнистицирането на спортните 
травми. Провежда се не в отложен 
порядък, а още в първите часове след 
настъпване на инцидента. Най-чес-
то срещаните патологични находки, 
както и възможностите на метода 
би следвало да се познават както от 
спортните лекари и специалистите 
ортопеди травматолози, така и от 
личните лекари и цялата колегия. Ето 
една от причините да отделим вре-
ме, да се опитаме да систематизира-
ме и представим на вашето внимание 
част от повече от 15-годишния опит 
на нашата клиника при диагностика-
та на родните ни елитни спортисти. 

Въпреки че най-често увреждания 
настъпват в лумбалния сегмент на 
гръбначния стълб и коленните стави, 
МРОД се прилага успешно за ранна 
диагностика при спортистите, неза-
висимо от зоната на получените по-
ражения – дори и в областта на пръ-

Д-р Мартин Крупев Доц д-р Васил 

Хаджидеков

стите (фиг. 1). Целта на настоящето 
изложение е да популяризира методи-
ката и да запознае в най-общи линии с 
възможностите й по-голям брой меди-
цински специалисти.

Широкоизвестни са механизмът 
на възникване и различните типове 

травматични увреди на колянната 
става. МРОД ни помага да обекти-
визираме най-често лезии в лигамен-
тарния апарат, менискусите (фиг. 2), 
артикулиращите хрущяли, както и 
костно-мозъчния едем.

Освен дегенеративните промени 

Биохимични преобразувания на хемоглобина след екстравазирането на еритроцитита. 
МРОД е методът на избор при суспекция за хеморагии.

СХ. 1
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в гръбначния стълб, както от спонди-
лоартрозен, така и от остеохондро-
зен тип, с помощта на МРТ, магнитно-
резонансната томография, доказваме 
и посттравматични нарушения на 
целостта на междупрешленните ди-
скове - протрузии - разкъсвания на фи-
брозния пръстен (anulus fibrosus), и про-
лапси – хернииране и на пихтиестото 
ядро (nucleus pulposus) (фиг. 3).

При провеждане на МРОД могат да 
се установят: разкъсвания на мускулни 
влакна, серозните им обвивки, мускул-
но хернииране и хематоми, дори и при 
минимални количества екстравазирала 
кръв - под 1 см3 (схема 1 и фиг. 4 и 5).

Минимални по степен макромор-
фологични промени биха могли да се 
„видят” на изображенията, получени 
при МРОД, но да не забравяме гениал-
ните съждения на Йохан Волфганг Гьо-
те (1749 - 1832): „Човек вижда онова, ко-
ето знае” и „И най-тънкият косъм има 
своята сянка”! Спектърът на устано-
вимите посттравматични уврежда-
ния при спортистите е много широк 
– от Rotator cuff – синдром, през инсер-
ционити, бурсити, до травматични 
увреди на периферните нерви.

Въпреки че костите, калциевият 
хидроксиапатит, не дават сигнали, 
които апаратурата да регистрира, 
последните се изобразяват поради на-
личието на сигнали от костния мозък 
в тях. Ето защо с помощта на МРОД е 
възможно откриването на състояния 
от типа на оток на костния мозък 
(фиг. 6) и асептични некрози, независи-
мо от локализациите им, още в първия 
стадий на развитие на заболяването, 
далеч преди да са настъпили „рентге-
нови” промени.

Разкъсвания на лигаменти и су-

Kоронарно 
Т2 измерване 

на палеца 
на лявата 

ръка. Пълно 
разкъсване 
на сухожи-

лието на м. 
аддуктор 

полицис 
/напречната 
глава/ мани 

син.

Сагитално PD измерване на лявата колян-
на става при 26-годишна скиорка. Непълно 
разкъсване на предния и пълно прекъсване 
целостта на задния роговете на медиал-
ния мениск.

Трансверзелен Т2 образ от измерване в 
интервертебралното пространство на 
нивото L4-L5 при тежкоатлет. Параме-
дианен пролапс на нуклеус пулпозус вляво, 
довел до стеноза на съответните рецесус 
и отвор и компромиращ коренчето на съ-
ответния нерв.

Коронарно Т2 измерване на главния мо-
зък при ръгбист. Линеарните бели ивици 
представляват екстравазивала кръв в по-
дкожието, както и под, и над мозъчните 
обвивки.

Сагитално 

(А) и акси-

ално (B) Т1 

измерване 

на лявата 

мишница. 

Масивно 

кръвонася-

дане след 

руптура и 

на двете 

глави на 

м. бицепс 

брахии.

Коронарно Т2/SPIR измерване на дясната ра-
менна става при тенисистка. Костно-мозъ-
чен едем в областта на главата, шийката и 
туберкулум майор на десния хумерус.

Сагитално Т1 измерване на левия глезен. 
Комплетно прекъсване на ахилесовото су-
хожилие на типично място.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5А

Фиг. 5Б

Фиг. 6

Фиг. 7
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хожилия могат се визуализират с 
помощта на магнитно-резонансна 
томография, като най-показателни 
са измерванията в равнините по дъл-
жина на структурата, за която е об-
сервирано нарушаване на целостта й 
(фиг. 7 и 8).

Костните фрактури са добре ви-
дими на конвенционални рентгеногра-
фии, когато са налице дислокация или 
вклиняване на фрагментите, но кога-
то няма разместване, характерните 
белези липсват. В тези случаи или ко-
гато на снимката се наслагват мно-
жество костни структури, трябва да 
разчитаме отново на МРОД (фиг. 9, 10 
и 11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Сагитално Т2 измерване на лявата колянна 
става след травма при футболист. Пълно 
супрапателарно прекъсване на сухожилието 
на четириглавия мускул.

Лицева 
рентгено-
грама (А) и 
коронарни 
МР изобра-
жения – Т1 
(B) и Т2/SPIR 
(C) на дяс-
ната ръка 
при скиор 
след падане 
по време на 
състезание.
На рент-
генографи-
ята не се 
установява 
фрактура на 
скафоидната 
кост, но 
при МРОД е 
ясно видима 
фрактур-
ната линия 
поради 
наличието 
на течност, 
респ. 
протини в 
атомите на 
водорода. 

Сагитално PD измерване на лявата глезен-
на става при лекоатлет. Оток на костния 
мозък и прекъсване целостта на ос нави-
куларе.

Сагитално Т1 измерване на лявата колянна 
става. Инфрапателарна тендиноза у млад 
мъж, прекарaл в миналото претибиална 
асептична некроза (M. Osgood–Schlatter). 
Показани са костният фрагмент /черве-
ната стрелка/ и мястото, от което е 
откършен /синя стрелка/.

цена на МР изследванията, спрямо 
тази на останалите образни изслед-
вания: рентгенови, ултразвукови, сме 
убедени, че прилагането на метода 
би следвало да се превърне в метод 
на избор след травми при спорти-
сти. Познаването на семиотиката 
на травматичните увреждания по-
настоящем се явява интердисципли-
нарен проблем, а познаването им - за-
лог за все по-добрата ни медицинска 

Фиг. 8

Фиг. 9А

Фиг. 9Б

Фиг. 9С

Фиг. 10

Фиг. 11

OБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
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Медицински център
ЕВРОМЕДИК ДИАГНОСТИКС 

СОФИЯ
Част от Euromedic International

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ 

0700 10 854

www.euromedic.bg

МЦ Евромедик Диагностикс 
София

НСБАЛО - Онкологична болница, 
Ул. Пловдивско поле 6

Тел.: 02/ 873 39 44; GSM 0884 350 364
medcenter.sofia@euromedic.bg

МЦ Евромедик Диагностикс 
София

МБАЛ Доверие
Ж.к .Овча купел 2, квадрант 18

Тел.: 02/ 403 61 46; GSM 0884 350 571
medcenter.doverie@euromedic.bg

• МР апарати с магнитно поле от 1,5 Т

• Изследване на всички анатомични области, 
млечна жлеза и магнитно-резонансна 
ангиография

• Възможност за теле-радиология и 
разчитане от повече от един специалисти

• Максимално качество на изображение и 
разчитане

• Разчитане на резултата – до 3 часа след 
изследването

• Без компромис в отношението към 
пациента 

• Достъпни цени на изследването, договори 
със  Здравна каса 

МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Центрове за Образна Диагностика (МР и КАТ) :

Евромедик България - МДЛ
гр. Плевен

Втора Клинична База
Ул. Ген. Владимир Вазов 91

Тел.: 064/ 886 707; 0884 350 572

СМДЛОД Медискан
гр. Стара Загора 

МБАЛ (Окръжна Болница)
Бул. Ген.Столетов 0, вход Спешен 

център
Тел.: 042 / 630 104; 0884 510 674
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ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ

РЕЗЮМЕ
В проучването изследваме динамиката на функционалния работен 
капацитет на висококвалифицирани състезателки по футбол, 
регистриран при максимално спироергометрично тестиране с 
тредмил. Проведохме три функционални изследвания на футбо-
листки от представителния отбор на Националната спортна 
академия и националния женски футболен отбор през 2006, 2007 
и 2008 г. Резултатите демонстрират позитивна динамика в 
относителните стойности на максималния аеробен капацитет 
(6.15 ml min-1 kg-1) и ергометричната работоспособност (2.27 
km h-1) на изследваните състезателки, което съответства 
на постигнатите от тях убедителни спортни резултати през 
този период. Сравнителният анализ установи, че максималният 
аеробен капацитет на изследваните национални състезателки е 
съизмерим с аеробните възможности на някои от конкурентни-
те ни национални отбори, но е значително по-нисък от този на 
водещите световни отбори.

SUMMARY
Dynamic chanches in the functional working capacity in female national 
soccer players
In the present work we examined the dynamics of functional work 
capacity of high level female soccer players, registered during a maximal 
spiroergometric treadmill test. We conducted three tests on players from 
the National Sport Academy team and the national female soccer team 
in 2006, 2007 and 2008. The results demonstrated positive dynamics in 
the relative values of the maximal aerobic capacity (6.15 ml min-1 kg-1) 
and ergometric work capacity (2.27 km h-1) of the examined athletes, 
which corresponded with their convincing competitive results achieved 
during this period. The comparative analysis revealed that the maximal 
aerobic capacity of our national athletes is comparable to the aerobic 
level of some national teams of similar class, however it is significantly 
lower than the one of the world-leading teams.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: състезателки по футбол, максимален спироергометричен тест, функционален работен капацитет.
KEY WORDS: female soccer player, maximal functional test, maximal functional capacity.

Динамични промени във 
функционалния работен капацитет 
на национални състезателки по 
футбол

Проф. д-р Мария 

Тотева, дмн

Д-р Станислав 

Цветков

ВЪВЕДЕНИЕ

Широката популярност на фут-

болната игра и нейното формиране 

като социален феномен обуславя 

задълбочения интерес на изследо-

вателите към физическите, техни-

ческите и тактическите качества 

на състезателите. Непрекъснато 

повишаващата се динамичност на 

модерния футбол наложи актуали-

зиране на научните мнения относно 

ролята на функционалните възмож-

ности на играчите за успешното 

им представяне. Известен факт е, 

че оптималната синхронизация на 

аеробните и анаеробните енерго-

обезпечаващи клетъчни процеси е 

важен фактор за ефективна двига-

телна дейност в състезателните 

условия на футболната игра. 

През 1976 г. T. Reilly & V. Thomas 

(1976) провеждат детайлни изслед-

вания и формулират извода, че по 

време на футболен мач активност-

та на състезателите се характери-

зира с бягане с ниска и средна интен-

зивност, поради което високият 

аеробен функционален капацитет е 

от съществено значение за високи 

спортни резултати. Въз основа на 

изложеното становище водещите 

специалисти препоръчват при про-

веждане на базовата подготовка на 

футболисти да се изградят опти-

мални аеробни възможности, които 

обезпечават необходимите функ-

ционални ресурси за повишаване 

интензитета на тренировъчното 

натоварване с цел усъвършенства-

не и на анаеробните механизми на 

енергообезпечаване (E. William et al., 

1996). Същевременно динамичното 

развитие на футбола в световен 

аспект показва все по-масово учас-

тие на жените в този характери-

зиращ се в миналото като предим-

но „мъжки спорт”. Развитието на 

женския футбол през последните 

10 г. е причина за провеждане на 

множество проучвания, анализира-

щи функционалните, техническите 

и тактическите възможности на 
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футболистките. Независимо оба-

че, че динамично развитие на тази 

спортна дисциплина се наблюда-

ва и в България, все още у нас има 

ограничен брой научни публикации 

относно динамиката и характерис-

тиката на аеробния функционален 

работен капацитет на състезател-

ките по футбол (З. Стефанов, 2009, 

E. Atanasov et al., 2006).

Изложените обстоятелства ни 

мотивираха да проведем насто-

ящото проучване, чиято цел е да из-

следва динамиката на максималния 

аеробен функционален капацитет 

на елитни състезателки по футбол 

в 3-годишен цикъл на тренировъчна 

дейност.

МЕТОДИКА 

Обект на изследване бяха 10 кли-

нично здрави футболистки (средна 

възраст 19.9 г.) от представител-

ния отбор на Националната спорт-

на академия и националния отбор 

на България. След информирано съ-

гласие на всички участващи лица 

проведохме в един и същи етап на 

тренировъчния процес (юли – ав-

густ) три регулярни (2006, 2007 и 

2008 г.) максимални спироергоме-

трични тестирания. Като ергоме-

трично устройство използвахме 

демонстрирания на фиг. 1 тредмил 

(Quasar - 4.0, Med - HP Cosmos, 

Germany).

Приложеният стандартен за 

нашата страна стъпаловиден мо-

дел на физическо натоварване по 

И. Илиев (1974) се характеризира с 

начална скорост от 6 km h-1 и ней-

ното стъпаловидно увеличаване 

през интервал от 90 сек с 1.2 km h-1 

до реализиране на обективен отказ 

от изследваното лице. Използвахме 

следните критерии за оценка обек-

тивността на постигнатия мак-

симум: наличие на плато в динами-

ката на кислородната консумация; 

реализиран максимален дихателен 

коефициент, по-голям от 1.15, и фи-

зическа неспособност за продължа-

ване на теста (K. Wasserman et al., 

2005). Непрекъснатият газов обмен 

(„breath-by-breath”) изследвахме със 

специализирана спироергометрична 

апаратура Oxycon Pro (Erich Jaeger 

GmBH & Co Wuerzburg, Germany). 

При провеждане на експеримента 

контролирахме характеристиките 

на електрокардиограмата, стой-

ностите на артериалното кръвно 

налягане и сърдечната честота, с 

което спазихме медицинските изис-

квания за провеждане на стрес-те-

стове.

Изследваните показатели мо-

жем условно да класифицираме в 

две основни групи:

1. Антропометрични – ръст, 

телесно тегло, индекс за телесна 

маса (BMI).

2. Функционални – максимална 

ергометрична работоспособност 

(реализирана на тредмила макси-

мална скорост – Smax), максимална 

белодробна вентилация (VEmax), 

максимална кислородна консумация 

(VO2max), максимална сърдечна 

честота (HRmax), кислороден пулс 

(VO2max/HRmax).

С цел игнориране влиянието 

на телесното тегло при сравни-

телния анализ на функционалните 

параметри използвахме относи-

телни показатели, изразени чрез 

отношението между абсолютните 

им стойности и телесното тегло 

на съответното изследвано лице. 

Статистическата обработка бе 

извършена с помощта на Windows 

Excel и SPSS 14. За оценка на досто-

Използвана ком-
плексна систе-
ма за физическо 
натоварване.

Фиг. 1
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верността на резултатите използ-

вахме t - критерий на Стюдънт при 

p < 0.05 (Р. Дамянова & В. Гигова, 

2000).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИОННО 

ОБСЪЖДАНЕ

Статистическият анализ уста-

нови, че изследваните промени в 

регистрираните антропометрич-

ни показатели са статистически 

недостоверни (p > 0.05), поради 

което приехме становището, че 

най-вероятно те не са основен вли-

яещ фактор върху установената 

положителна динамика във функци-

оналните показатели. Този факт ни 

мотивира да приемем, че статис-

тически значимото увеличение на 

реализираната при първия и тре-

тия тест максимална ергометрич-

на работоспособност от 2.27 km 

h-1 се дължи на увеличени адаптив-

ни аеробни възможности (табл. 1).

Известно е, че основните фак-

тори, които допринасят за опти-

мална специфична работоспособ-

ност при продължителни физически 

усилия, са максималната аеробна 

мощ и „икономичност” на кардио-

респираторната функция. Двата 

компонента въздействат коорди-

нирано с различно взаимоотноше-

ние при отделните състезателки, 

но във всички случаи тяхното ди-

намично усъвършенстване води до 

повишена ергометрична работос-

пособност. Независимо от ограни-

чената възможност за детайлен 

обективен анализ на взаимоотно-

шението между ролята на двата 

фактора, наличието на увеличена 

максимална работоспособност е 

основно потвърждение за положи-

телен ефект върху работния ка-

пацитет на футболистките от 

проведения тренировъчен процес 

(J. Wilmore & D. Costill, 2006). Това 

мнение се потвърждава от същест-

веното понижение на максимална-

та белодробна вентилация (4.67 %; 

p* < 0.05), установено при сравни-

телния анализ на резултатите от 

първия и третия тест, което мо-

жем да разглеждаме като логично 

следствие от повишена ефектив-

ност на респираторната функция и 

оптимална биомеханична динамика 

на дихателните движения (И. Илиев 

и кол., 1982). Същевременно, неза-

висимо от минималните промени 

в стойностите на максималната 

сърдечна честота, приемаме, че съ-

ществува тенденция за увеличение 

на адаптационните възможности 

на сърдечносъдовата система.

Общоприет научен факт е, че 

Динамика на 
изследваните ан-
тропометрични 
и функционални 
показатели.

Табл. 1

 Разлики в реги-
стрираните 
стойности на 
функционални-
те параметри 
между първо-
то (2006 г.) и 
трето тести-
ране (2008 г.). 
* – статисти-
чески досто-
верна разлика.

Фиг. 2

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ
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кислородният пулс и максималната 

кислородна консумация са основни-

те косвени физиологични индика-

ции, характеризиращи аеробните 

възможности. Въз основа на това 

обстоятелство можем да интер-

претираме увеличението на абсо-

лютните (8.72 %) и относителни-

те (12.31 %) стойности на VO2max, 

както и кислородния пулс (6.34 %) 

като свидетелство за наличие на 

позитивно въздействие върху ае-

робния капацитет на състезател-

ките в резултат на проведената 

тренировъчна програма в проучва-

ните три години (фиг. 2). Комен-

тираната позитивна динамика е 

стабилна и характеризира резулта-

тите и от трите проведени физи-

чески натоварвания.

От гледна точка на практиче-

ската реализация в състезателни 

условия, установените от нас по-

ложителни промени в максималния 

аеробен капацитет и общата рабо-

тоспособност на изследваните със-

тезателки съответства на прог-

ресиращите спортни резултати. 

Показателен е фактът, че в комен-

тирания период (2006-2008 г.) пред-

ставителният женски футболен 

отбор на Националната спортна 

академия е неизменен републикански 

шампион, а националният женски 

футболен отбор постига убедител-

ни резултати в шампионска лига, с 

най-добро представяне в турнир 

УЕФА през 2008 г. Прецизността 

изисква да акцентираме, че незави-

симо от задоволителните аеробни 

функционални възможности, те са 

само едни от факторите, допри-

насящи за положителните спорт-

ни резултати. В подкрепа на това 

мнение е общопризнатият факт, 

че цялостното представяне във 

футболната игра е функция от вза-

имосвързаното влияние на множе-

ство фактори – ниво на физическа, 

функционална, техническа, такти-

ческа и психологическа подготовка 

(E. William et al., 1996). Въпреки това 

коментираната позитивна динами-

ка в максималния аеробен капаци-

тет подкрепя мнението, че разви-

тието на аеробните възможности 

е важно условие за повишаване на 

общия функционален капацитет на 

футболистите, който е необхо-

дима физиологична база за усъвър-

шенстване на техните специфични 

спортни умения.

В сравнителен аспект е корект-

но да изтъкнем, че получените от 

нас резултати (VO2max/kg = 50.03 ml 

min-1 kg-1) са съпоставими с долната 

граница на публикуваните данни за 

максималната кислородна консума-

ция при водещи висококласни фут-

болистки (VO2max/kg > 50.0 ml min-1 

kg-1; http://www.brianmac.co.uk/

vo2max.htm). Според M. Kristiansen 

et al. (2005) средните стойности за 

VO2max/kg при национални футбо-

листки от САЩ (VO2max/kg = 57.8 

± 4.0 ml min-1 kg-1) са значително 

по-високи от регистрираните в на-

стоящото проучване. Показателен 

е и фактът, че националният жен-

ски футболен отбор на САЩ е бил 

два пъти световен и олимпийски 

шампион и е на първо място в ран-

глистата на ФИФА за 2010 г.

Същевременно P. Krustrup et al. 

(2005) установяват при елитни 

датски футболистки напълно съиз-

мерими с регистрираните от нас 

относителни стойности на макси-

малната кислородната консумация 

(VO2max/kg = 49.4 ± 3.78 ml min-1 

kg-1). Публикацията на I. Mladenovi  

(2006) демонстрира, че регистрира-

ните в нашето проучване стойно-

сти на VO2max/kg напълно корели-

рат с установената относителна 

максимална кислородна консумация 

(VO2max/kg = 50.92 ± 7.60 ml min-1 kg-

1) при състезателките по футбол 

от националния отбор на Сърбия.

Въз основа на изложения анализ мо-

жем да формулираме заключението, 

че функционалният работен капаци-

тет на изследваните състезателки 

от българския женски национален от-

бор по футбол показва положителни 

промени в изследвания тригодишен 

период. Той е сходен с аеробните въз-

можности на някои от равностойни-

те ни конкуренти, но е значително 

по-нисък от тези на водещите све-

товни отбори. В този контекст е 

препоръчително при планиране на 

спортно-тренировъчните меропри-

ятия на нашите състезателки да се 

оптимизира и базовата им функцио-

нална подготовка.
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СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Детско-юношеската възраст 
дава прекрасни възможности за 
развиване на физическите качест-
ва. Това е така поради факта, че 
растящият организъм силно се 
нуждае от дозирана двигателна 
дейност. Много и най-различни са 
факторите, които влияят на раз-
витието и усъвършенстването на 
детето в неговото възрастово 
израстване.

На първо място това са някои 
генетични и наследствени залож-
би, които детето притежава още 
с раждането си. Неслучайно по-до-
бри спортисти стават деца, чии-
то родители също са спортували, 
макар и да не са се ориентирали 
точно към спорта, който са прак-
тикували майките или бащите им. 
С други думи, здравите физиче-
ски родители създават по-здра-
ви деца! Логично е децата, които 

притежават по рождение по-до-
бри физически данни, да станат 
по-добри спортисти! При подбора 
на деца за начална спортна подго-
товка в спортните игри, в т. ч. и 
във футбола, от съществено зна-
чение са именно началните физиче-
ски данни, доброто телосложение 
и мотивацията на детето. 

Не беше далече времето, кога-
то децата от нашето поколение 
прекарваха в игри голяма част от 
свободното си време на улицата 
или в училищните дворове. Игра-
ейки различни игри с двигателен 
характер, децата неусетно и при 
естествени условия развиваха сво-
ите физически качества. Игрите 
на улицата, с техните неписани 
правила, моделираха чертите на 
детския ни характер. Приучаваха 
ни на честност и храброст, нас-
тойчивост и упоритост, стремеж 

към самоизява и желание за победа! 
Игрите на улицата ни възпитаваха 
в колективизъм и взаимопомощ – 
качества, необходими за живота, 
училището и спортната дейност.

В днешно време отсъствието 
на двигателни игри, свързани с фи-
зическо натоварване, в голяма сте-
пен нарушава естествения преход 
във възрастовото развитие на 
децата. От друга страна детски-
те игри неусетно развиват коор-
динация на движенията, качество, 
което дава силно предимство при 
усвояването на отделните тех-
нически елементи в спорта. Спе-
цифичният съревнователен харак-
тер на двигателните игри оказва 
незаменимо въздействие върху фи-
зическото изграждане на детския 
организъм. По този начин се офор-
мят любовта към спорта и стре-
меж към състезателни изяви.

РЕЗЮМЕ
В детско-юношеска възраст тренировъчните занимания във 
футбола трябва да имат разнообразен характер. Тясната специ-
ализация не допринася за добри спортни резултати. Освен това 
грубото пренасяне на тренировъчни методи и средства от въз-
растни върху подрастващи оказва негативно влияние за разви-
тието на младите спортисти. Необходимо е да се знае, че всяка 
възраст има свои специфични методи и средства за въздействие 
върху отделните физически и спортно-технически качества.
При тренировки, насочени към развиване на физическите качест-
ва, в детско-юношеска възраст, трябва да се подходи много 
внимателно. От друга страна неправилно е само и единствено 
с топка да се провеждат заниманията при подрастващите във 
футбола. Желателно е в ежедневния учебно-тренировъчен процес 
да се използват най-различни и лесно достъпни форми за въз-
действие върху физическите качества на младите футболисти.

SUMMARY
Specifications in the physical preparation in case of training of growing 
up football – players
In child and youth age trainings in football must be of various types. Their 
specialization does not lead to good sport results. What is more , the rude 
passing of methods and means of adults to growing – ups has a negative 
influence on the development of young sportsmen. It is necessary that we 
should know that in every age there are specific methods  and means that 
have an influence on particular sport – technical qualities. 
We should be very careful in the trainings regarding the development of the 
physical qualities  in child and youth age. On the other hand, it is wrong only 
a ball to be used in the trainings of  growing –ups. It is recommended that  in 
the daily training process  should be used various and accessible forms  of 
influence on the physical qualities of the young football-players. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: детско-юношеска възраст, тренировъчни методи.
KEY WORDS: child and youth age, training methods.

Особености на физическата 
подготовка при занимания с 
подрастващи футболисти

Проф. Кирил Аладжов, дпн
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DEEP OSCILLATION® Clinic 

DEEP OSCILLATION® Personal SPORTS 
Бързо възстановяване след спортна тренировка, след увреждания на мускулите 
от претоварване и операции – против мускулни болки, възпаления, отоци, рани. 

DEEP Oscillation ® Personal Sport е предназначен за 
индивидуалнo, мобилно използване. Наличието на батерия 
и удобният размер позволяват гъвкава употреба, както на 
път, така и у дома. Големият графичен дисплей дава 
възможност за бърз и ефективен избор на параметри. 
 

Терапевтичната карта Sport съдържа в себе си всички 
програми, с различни фази и различни честоти, както и 
информативни съвети за лечение и графики. 

Дълбоката осцилация е уникален, международно 
патентован метод за лечение. Генерират се биологично 
ефективни осцилации в третираната област, чрез 
електростатично привличане и триене. За разлика от 
други терапии, тази осцилация има нежен и дълбоко 
действащ ефект върху всички тъкани (кожата, 
съединителната тъкан, подкожната мастна тъкан, 
мускулната тъкан, кръвните и лимфните съдове). 

Апаратът се използва от националните отбори на 
Германия по хандбал, хокей на лед, ски-скокове, от 
националния отбор на Чехия по футбол, нацио-
налния отбор на Канада по баскетбол и мн.др. 

 

 

 

 
Клинично доказани са следните физиологични 
ефекти на дълбоката осцилация: 

� Висока ефективност при намаляване на 
болката 

� Антивъзпалителен ефект 
� Намаляване на отока 
� Подпомага заздравяването на раните 
� Анти-фиброзен ефект 
� Детоксикация 
� Подобрява качеството на тъканите 

 

При лечението, пациентът държи неутрален 
елемент от титан свободно между пръстите си. 
Приятният терапевтичен ефект се създава под 
апликатора, който се мести с кръгови движения 
над тъканта. 

 

DEEP OSCILLATION,  
Версия Clinic 
 

Мобилно изпълнение, за 
приложение в болници и 
големи центрове 

 

При уврежданията от претоварване и травми, дълбоката осцилация има значителен ефект за 
намаляване на отока и възпалението. Стимулира се самомобилизацията в областите, облекчени от 
болката и се постига по-ранно възвръщане към активна форма на терапия и ежедневни дейности. 
 

 
www.elpak.com 
тел. 0800 16 100 
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Има и други съществени при-
чини, които ни карат с носталгия 
да си спомняме за игрите, които 
се играеха през нашето детство. 
Това е неприятната констата-
ция на наши медицински и научни 
специалисти, че българските деца 
вследствие на неправилен начин 
на живот и прогресиращо обез-
движване заемат челните места в 
Европа по някои социално значими 
заболявания. Наднорменото тегло, 
гръбначните изкривявания, висо-
кото кръвно налягане, диабетът, 
отклонения в зрението и др. очер-
тават в значителна степен една 
неприятна картина на сегашното 
поколение. Нарастващите здраво-
словни отклонения, освен че се от-
разяват негативно на здравето на 
подрастващите, но намаляват и 
възможностите за подбор и селек-
ция на качествени и физически го-
дни за упражняване на спорт деца. 

Горните констатации за се-
гашното поколение недвусмислено 
показват, че в детско-юношеска 
възраст трябва да се даде необхо-
димият приоритет на занимания-
та с насоченост към развиване на 
координацията на движенията и 
усъвършенстване на физическите 
качества. Това изискване се налага 
с цел да се компенсира липсата на 
двигателни игри при децата. Друг 
е въпросът с какви средства и ме-
тоди ще се развиват физически-
те качества. Дали ще се изберат 
игрови или специализирани сред-
ства, това в голяма степен зависи 
от възрастта на занимаващите 
се и характера на практикувания 

вид спорт. 
В детско-юношеска възраст 

тренировъчните занимания във 
футбола трябва да имат изклю-
чително разнообразен характер. 
Тясната специализация не води до 
добри спортни резултати. От 
друга страна грубото пренасяне 
на тренировъчни методи и сред-
ства от възрастни спортисти 
върху подрастващи оказва нега-
тивно влияние за развитието на 
младите. Необходимо е да се знае, 
че всяка една възраст има свои 
специфични методи и средства 
за въздействие. Например така 
необходимото за футбола физиче-
ско качество бързина трябва да се 
развива от най-ранна възраст във 
всичките му разновидности с под-
ходящи за целта средства. В мно-
го случаи това трябва да се осъ-
ществява изолирано от игровата 
подготовка. Това се налага поради 
факта, че при боравенето с топ-
ката – водене, дрибъл и други еле-
менти, спортистът концентрира 
изцяло своето внимание върху съп-
рикосновението с топката, която 
като специфичен дразнител не му 
дава възможност да реализира пъл-
ноценно скоростните си възмож-
ности.

При занимания, насочени към 
развиване на физическите качест-
ва в детско-юношеска възраст, 
трябва да се подходи много вни-
мателно. От друга страна непра-
вилно е само и единствено с топ-
ка да се провеждат заниманията 
при подрастващите във футбола. 
Желателно е в ежедневния учебно-

тренировъчен процес да се използ-
ват най-различни и лесно достъп-
ни форми на въздействие върху 
физическите качества на младите 
футболисти.

В ранния етап на началната 
спортна подготовка във футбол-
ната игра трябва да се даде при-
оритет в развитието на тези 
физически качества, към които 
детският организъм е най-подат-
лив. Това безспорно е бързината, 
която трябва да се предхожда от 
развиване честотата на движени-
ята, да се тренира  чувството за 
ритъм и ориентация в простран-
ството и на игралния терен. Необ-
ходимо е също така да се прилагат 
комплексни упражнения с посте-
пенно нарастваща във времето 
координационна сложност. Много 
подходящи за тази цел са различ-
ните щафетни игри със забавен 
или състезателен характер. По 
своето изпълнение и въздействие 
върху организма на младите те в 
най-голяма степен се доближават 
до същността на футбола, който 
има специфичен скоростно-силов 
характер.

Във футболната игра при 
подрастващите бързината, чув-
ството за ритъм и координация 
ефикасно могат да се развиват 
и усъвършенстват посредством 
последователното изпълнение на 
бегови упражнения без и с топка. 
Например изпълнение на слаломи-
ращо бягане между стойки или 
конусчета, подредени в колона, и 
след това пробягване по същото 
трасе с водене на топката. Под-

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА
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ходящи упражнения за развиване на 
бързината са стартиранията от 
различни изходни положения след 
подаване на сигнал (зрителен или 
слухов) и пробягване на къса дис-
танция – 10-12 метра.

При малките футболисти успо-
редно с развиването на бързина-
та, ритъма и координацията на 
движенията е необходимо да се 
обърне сериозно внимание върху 
усъвършенстването на отскокли-
востта. От практиката е извест-
но, че подскочните упражнения 
поради динамичния си характер 
силно влияят не само на отскок-
ливостта, но и на бързината. Тук, 
при подрастващите, също трябва 
да се прилагат лесно достъпни и 
емоционални упражнения. Подходя-
щи за тази цел са различните видо-
ве подскоци с въженце – на място 
или в движение, както и къси под-
скоци над предмети (конусчета, 
въженца), подредени в различни 
комбинации. 

Препоръчителна е следната по-
следователност за изпълнение на 
стъпките при тренировъчни зани-
мания с подрастващи футболисти, 
насочени към развиване на физиче-
ските качества (фиг. 1):

При разучаването и усъвър-
шенстването на отделните уп-
ражнения се използва предимно 
повторният метод на изпълнение. 
Той се е наложил като удачен по-
ради това, че може да се изпълня-
ва многократно и от всички ед-
новременно. В случаите, когато 
дадено упражнение е с повишена 
трудност на изпълнение, то може 
да бъде разчленено на отделните 
му елементи. В това отношение 
треньорите е необходимо да се 
съобразят с характерните особе-
ности на разучаваните упражне-
ния и последователно да прилагат 
в началото разчленения, а впослед-
ствие цялостния метод на обуче-
ние. В началния етап на обучение-
то упражненията се разучават при 
облекчен режим – т. е. с намалена 
скорост, по-малка амплитуда и бър-
зина, а впоследствие при нормален 
режим – висока скорост и усилия, 
близки до състезателните.

Като специалист с дългогоди-
шен педагогически опит си позво-
лявам да направя някои препоръки 
към родителите, които имат же-
лание и амбиции техните деца да 
се насочат към даден вид спорт:
� Тръгвайки на път с децата си 

Фигура 1

1. Теоретично запознаване с 

упражнението. Описание на 

неговите особености

2. Демонстрация от страна 

на треньора или предвари-

телно подготвено дете.

2. Изпълнение на упражнени-

ето последователно от 

всички участници в групата 

на базата на поточния (по-

следователен) метод.

3. Даване на указания за пра-

вилно изпълнение. Отстра-

няване на допусканите 

грешки.

4. Демонстриране на упражне-

нието от тези спортисти, 

които са го усвоили най-пра-

вилно и могат да послужат 

за пример на останалите. 

5. Многократно правилно из-

пълнение на упражнението 

последователно от всички 

участници в групата със 

стремеж да не се допускат 

грешки.

на почивка или на излет, сложете в 
багажника на автомобила обикно-
вено въженце за скачане и топка за 
игра. Така вие самите можете да 
съдействате вашите деца да за-
обичат спорта и да развиват не-
обходимите физически качества в 
свободното си време. 
� Чрез въженцето и топката 

за игра могат да се изпълняват 
най-различни упражнения, които 
децата правят с голямо желание. 

Към спортните педагози също 
могат да се отправят полезни 
препоръки:
� Използвайте в своята еже-

дневна практика естествени фор-
ми за развиване на физическите 
качества на своите малки възпи-
таници – подскоците с въженце, 
по стъпала или над конусчета са 
прекрасно средство за въздейст-
вие върху координацията и от-
скокливостта.
� Стремете се отделните уп-

ражнения за развиване на физиче-
ските качества да се изпълняват 
правилно. Коригирайте грешките и 
давайте указания за тяхното от-
страняване, така както правите 
това, когато децата изпълняват 
упражнения с топка.

� Има едно неписано правило, ко-
ето гласи, че “по-добре е да изпълниш 
дадено упражнение 5 пъти правилно, 
отколкото 50 пъти неправилно”! При 
първия случай ефектът безспорно ще 
бъде по-голям, а пътят към успеха - 
значително по-кратък!
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

РЕЗЮМЕ
В статията се разглежда същността на заболяването остеопо-
роза като значим медицински проблем. Подчертава се, че в Бълга-
рия жените с риск от остеопороза и остеопорозни счупвания са 
около 300 000 и че 160 000 мъже боледуват от това тежко и не-
рядко инвалидизиращо заболяване. Засягат се промените в кост-
ната маса, структурата на костта и измерването на костната 
минерална плътност. Отчита се фактът, че подходящата кине-
зитерапия, както и суберитемните ултравиолетови облъчвания 
намират място в лечението на остеопорозата.

SUMMARY
Osteoporosis - essence, kinesitheraphy
In the article is discussed the essence of the osteoporosis disease as a 
important medical problem. It is underlined, that the women in Bulgaria with 
risk of osteoporosis and osteoporosis fractures are about 300 000 and that 
about 160 000 men suffered of this heavy and relative often disability disease. 
Affected are the changes in the bone masses, the structures of the bones and 
the measurement of the bone mineral density. It is given report to the fact, that 
the suitable kinesitheraphy, so and the suberithem  ultraviolet irradiating takes 
places in the treatment of the osteoporosis.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остеопороза,същност, кинезитерапия.
KEY WORDS: osteoporosis, essence, kinesitheraphy.

Остеопороза – същност, 
кинезитерапия

Доц. д-р Румяна Бахчеванджиева

Костта е жива тъкан, постоянно 
подлежаща на процес на ремодулиране, 
при който костта се резорбира и обра-
зува отново. Ако костта се резорбира 
по-бързо, отколкото се образува нова 
кост, това води до дефицит на кост-
но изграждане и впоследствие до осте-
опороза. Остеопорозата се определя 
като системно заболяване на скелета, 
характеризиращо се с ниска костна 
маса и влошаване на микроархитекту-
рата на костната тъкан, с последващо 
увеличение на чупливостта на кости-
те и податливостта им на фракту-
ри. Най-честите локализации на осте-
опорозните фрактури са гръбначният 
стълб, бедрото и дисталната част 
на предмишницата. Заболяването е 
локализирано или генерализирано. Гене-
рализираната остеопороза бива: пър-
вична – постменопаузална, сенилна, и 
вторична, причинена от медикаменти 
- кортикостероиди, различни заболява-
ния - ендокринни, на съединителната 
тъкан, карциномни метастази, имо-
билизация и др. Остеопорозата е зна-
чим медицински проблем със сериозни 
физически, психологически и финансови 
последици. Тя се наблюдава във всички 
популации и възрасти и може да дове-
де до нарушено качество на живота и 

повишена смъртност. Нерядко заболя-
ването се асоциира с костни фрактури 
при възрастни, а понякога се свързва и с 
опадане на зъбите поради орална кост-
на атрофия. В света 250 милиона души 
страдат от остеопороза /1/. В Евро-
пейския съюз на всеки 30 секунди има 
нов случай на фрактура вследствие на 
остеопороза /1/. Съгласно Методиче-
ските указания за диагностика и лечение 
на остеопорозата в България жените с 
риск от остеопороза и остеопорозни 
счупвания са около 300 000. Предполага 
се, че от остеопороза боледуват около 
160 000 мъже. Лечението на остеопоро-
зата включва хранителен режим, физи-
кална терапия - двигателна активност, 
ултравиолетови облъчвания, префор-
мирани физикални фактори, специфич-
ни медикаменти с различен принцип на 
действие - бифосфонати, ралоксифен, 
стронциев ранелат, аналози на парат-
хормон, калцитонин, кайлций и вит. D.

Промени на костната маса в рам-
ките на човешкия живот

В ранните години от живота, юно-
шеството и младата зряла възраст 
костната маса нараства до достигане 
на максимален обем на възраст между 
18 и 35 години. След менопаузата на-
стъпва период на ускорена загуба на 

костна маса до 30% в рамките на след-
ващите 10 години. След това костната 
загуба се забавя до навлизане в напред-
нала възраст.

Промени на структурата на кост-
та с възрастта

Напредването на възрастта се 
свързва с повишена загуба на кост, во-
деща до влошаване на механичните ка-
чества на костта. Кортикалната кост 
става мното тънка, с известно трабе-
кулиране и е налице повече празна тра-
бекуларна кост с по-малък брой, по-мал-
ко свързани трабекули. Това влошаване 
на микроархитектурата води до ос-
теопорозни фрактури. Кортикалната 
кост е основна компонента на дългите 
кости, като бедрената шийка или ти-
бията. Трабекуларната кост е основна 
компонента на вертебралните кости. 
Микроархитектурата на кортикал-
ната и трабекуларната кост включ-
ва трите основни костни клетки: 
остеобласти, остеокласти и остео-
цити. Остеобластите са отговорни 
за костното формиране. Те секрети-
рат остеоиден матрикс, който се пре-
връща в нова кост. Остеокластите са 
отговорни за резорбцията на костта. 
Те секретират хидрохлорна киселина и 
протеолитични ензими върху костна-
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та повърхност, водещи до образуване 
на резорбционни кухини. Остеоцитите 
са пазачите на целостта на костта. Те 
пренасят информационни сигнали с ка-
налчета, имащи връзка с покривните 
клетки и други остеоцити. Костното 
ремоделиране е постоянен процес и 
започва с фазата на резорбция, с при-
вличане на остеокласти от костния 
мозък. Диференциацията и сливането 
им води до формиране на кост-резор-
биращите клетки – остеокластите. 
След това следва кратка реверсивна 
фаза. Остеокластите изчезват вслед-
ствие на апаптоза и резорбционната 
кухина – ямка, се покрива чрез привлича-
не на остеокластите. Репликацията и 
диференциацията на тези клетки води 
до образуване на костформиращите 
клетки, остеобластите, отговорни за 
продукцията на костен мозък. Това е 
фазата на костообразуване.

ОСТЕОПОРОЗА СЕ НАБЛЮДАВА, КО-
ГАТО ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВА КОСТ НЕ 
КОМПЕНСИРА КОСТНАТА РЕЗОРБЦИЯ.

Цялостният процес на костно об-
новяване включва действието на об-
теобластите и остеокластите. При 
здрави хора в зряла възраст е налице 
баланс между образуването на нова 
кост и резорбцията на костта. При 
остеопороза свръхактивността на ос-
теокластите спрямо остеобластите 
води до дисбаланс в полза на костната 
резорбция за сметка на образуването 
на нова кост.

Измерване на костната минерал-
на плътност

Съществува голямо разнообразие 
на техники за измерване на костната 
минерална плътност. Двойноенергий-
ната абсорбциометрия (DXA) е най-раз-
пространената техника за костна ден-
ситометрия, позволяваща оценка на 
костната минерална плътност /КМП/ 
поради високата чувствителност на 
абсорбцията на рентгеновите лъчи 
спрямо съдържанието на калций в тъ-
каните, най-вече в костите. Нивото на 
КМП се определя от Т-скор измерване 
на стандартното отклонение (SD) в 
сравнение с референтна стойност при 
млади здрави жени. Използват се най-
често 4 основни дескриптивни катего-
рии при мъже и жени в зряла възраст, 
използващи DXA измервания на бедрена 
шийка.

1. Норма: Т-скор ≥ -1SD
2. Ниска костна маса /остеопения/: 

-2.5 SD < T-скор  <  -1SD
3. Остеопороза: Т-скор  ≤  -2.5 SD
4. Тежка остеопороза /клинично до-

казана/  Т-скор  ≤  -2.5 SD + 1 или повече 
фрактури поради чупливост на кости-
те.

Откриването на пациенти в пост-

менопауза с риск от остеопорозна 
фрактура въз основа на фрактурния 
риск, напр. (FRAX™ алгоритъм, може да 
бъде направено по-прецизно при нали-
чие на клинични рискови фактори, свър-
зани с КМП и възрастта, отколкото въз 
основа само на едно прагово измерване 
на КМП.

Лечението на остеопорозата 
включва хранителен режим, двигател-
на активност, ултравиолетови об-
лъчвания, специфични медикаменти с 
различен принцип на действие - ифосфо-
нати, ралоксифен, стронциев ранелат, 
аналози на паратхормон, калцитонин, 
калций и вит. D.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Тя е основана на профилактичната 
и лечебната стратегия, тъй като е из-
вестно, че гравитационното обреме-
няване на костите – постурално и от 
упражняване на мускулатурата срещу 
съпротивление, увеличава костната 
маса. Резултатът се определя от си-
стемността и продължителността 
на провеждането й. Препоръчват се 
всекидневни занимания по 30 – 40 мину-
ти. Тя включва:
� Поддържане и възстановяване 

подвижността и силата на опорно-
двигателния апарат. Включват се 
активни упражнения за поддържане 
двигателния обем на всички перифер-
ни стави и гръбначния стълб с акцент 
върху тези с гравитационно обреме-
няване и срещу съпротивление. Към 
удължените с намален тонус мускули 
(паравертебрална мускулатура в тора-
калния дял, m.trapezius – средна и долна 
част, mm.rhomboidei, m.serratus ant.,m. 
deltoideus, mm. glutei) се прилагат изоме-
трични, изотонични, изокинетични уп-
ражнения, усилващи техники на ПНМУ, а 
към скъсените (m. trapezius - горна част, 
m levator scapulae, паравертебрална мус-
кулатура в лумбалния дял (m.quadratus 
lumborum, m. piriformis, m. iliopsoas, m. 
rectus femoris, mm. ischiocruralis, mm. 
adductors и др.) – релаксиращи прийоми, 
релаксиращ масаж, ПИР, релаксиращи 
техники от ПНМУ.
� Постурална тренировка /кори-

гираща гимнастика/ с оглед поддържа-
не на правилни позиции и биомеханика 
на тялото при стоеж, седеж, вдигане 
на тежести, ежедневни дейности /уп-
ражнения за  правилна поза и равнове-
сие, строеви упражнения, упражнения 
за засилване на гръбната мускулатура 
от лег, колянно-лакътна опора, колянна 
опора/, пълзене с допълнително обреме-
няване на гръбначния стълб и др.
� Равновесни упражнения с цел 

намаляване на рисковете от падане от 

седеж, изправено положение на крайни-
ците и допълнително обременяване.
� Поддържане функционалното 

състояние на сърдечносъдовата и 
дихателната система посредством 
дихателни и нискоинтензивни аеробни 
упражнения - дозирано ходене, колоезде-
не, плуване, разходки, танци, различни 
видове спорт, туризъм.

СТИМУЛИРАЩИ ОСТЕОГЕНЕЗАТА 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Подходящо е планинско и морско 
климатолечение през топлото полу-
годие с дозирани слънчеви експозиции 
- суберитемни облъчвания, с адекват-
но физическо натоварване с гравита-
ционно обременяване - пешеходен ту-
ризъм, плуване, танци. През хладното 
полугодие се препоръчват 1-2 курса 
от 10-12 суберитемни общи ултрави-
олетови процедури на солариум. До-
казано е, че при ултравиолетовото 
облъчване в значителна степен се об-
разува витамин D. Общата електро-
фореза по Вермел с СаСl2 и NaF, както 
и яка на Щербак със същите медика-
менти се прилагат с курсове от 12-15 
процедури. С оглед съществуващите 
данни за стимулиращото действие 
върху микроциркулацията е показано 
приложението на нискочестотното 
магнитно поле, както и на средно-
честотните и нискочестотните 
токове. За повлияване на болевата 
симптоматика се препоръчва елек-
троаналгезия - ТЕНС, диадинамични 
токове, средночестотни токове с 
инхибиращи параметри. Уместно е 
дозирано питейно лечение с минерал-
ни води, съдържащи флуор до 8 мг /l/ 
– Хисаря – Момина сълза, Костенец, 
Сандански, Велинград – Лъджане, Баня, 
Пловдивско, Белчин баня и др.
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

РЕЗЮМЕ
Инициацията на двигателната дейност, планирането и нейната 
подготовка, управление и самото й осъществяване е сложен про-
цес на взаимодействие на определена начална поза в простран-
ството и предварително планирани движения, водещи до дости-
гане на определена цел. Иницацията на дадено движение се базира 
на двигателни програми, изградени в процеса на онтогенезата. 
Инициацията на практика е прецизен процес на контролирана дес-
табилизация на дадена поза, за да се осъществи дадено движение 
в желана посока.

SUMMARY
Initiation of the locomotive activity in space, plannig, control, 
orientation, accomplishment
Initiation of motor activity, planning and preparing, control and execution is 
a very complex process of interaction of certain initial posture in space and 
pre-planned movements reaching a given goal. Initiation of a given movement 
is based on motor programs created during process of ontogenesis. On reality 
the Initiation is a pr cised controlled destabilization process of a posture in 
order to execute a given movement in the desired direction.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: инициaция, двигателна дейност, поведението на очакване, център на гравитация, център на налягане, линия на гравитация, 
поза, походка.
KEY WORDS: Initiation, locomotive activity, behaviour of expectation, center of gravitation, center of pressure, line of gravitation, pose, walk.

Инициация на двигателната 
дейност в пространството.
Планиране, управление, 
ориентация, осъществяване

Д-р Николай Ганчев

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО ИМА ОПРЕДЕЛЕНА 

СТРУКТУРА, ОТГОВАРЯЩА НА НЕГОВАТА 

ОСНОВНА ФУНКЦИЯ - ДА СЕ ДВИЖИ 

Човешкото тяло е структури-

рано анатомично и биомеханично, 

за да се движи в пространството 

при една постоянна сила – на гра-

витацията. В психофизиологичен 

смисъл е определно по-лесно да 

се движиш в определена посока 

за дадено време (да кажем в про-

дължение на 60 мин), отколкото 

да поддържаш изправен стоеж за 

същото време. От изложеното 

расъждение може да се предполо-

жи, че управлението на позата (в 

изправен стоеж) е значително по-

предизвикателна двигателна за-

дача в сравнение с придвижване в 

пространсвото от една до друга 

точка (като ходим или тичаме). 

За да се движим в пространство-

то и да осъществяваме опреде-

лена желана двигателна дейност, 

минаваме през инициация на пла-

нирано движение със цел.

На масата пред нас е чаша с 

желана ароматна напитка – дос-

татъчно е да протегнем ръка 

(движение с цел) и да достигнем 

до целта си – чашата в прос-

транството, за да изпитаме удо-

волствието от напитката. Нами-

раме се в дадено пространство, 

поглеждаме часовника, време е 

да излезем, решаваме и тръгваме 

- организираме начални позни дви-

жения и правим първа стъпка по 

посока от желаната цел.

Когато играчът във футболна-

та игра има за задача да изпълни 

начален удар: да вкара топката за 

започване на играта и/или изпъл-

ни пряк свободен удар, а може би 

ъглов удар, осъществява иници-

ация на определо планирано дви-

жение. Играчът на волейбол, за да 

започне играта при изпълнение на 

начален удар по топката, така 

организира позата си и инициира 

и координира движенията си, че 

да отбележи точка в полето на 

другия отбор или да създаде под-

ходяща игрова ситуация.

ФУНКЦИОНАЛНА ЙЕРАРХИЯ НА 

ИНИЦИАЦЯТА НА ДВИГАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ

За да се организира и осъщест-

ви инициацията на дадено движе-

ние, началният етап е поява на 

идея (желание) за преместване 

от една в друга точка на прос-

транството. След това следва 

въпрос. Каква е моята цел? И ето 

централната нервна система 

(ЦНС) трябва да изработи план 

как да постигнем целта си? Oт-

говорът на ЦНС e изработване на 

двигателни програми (Crenna and 

Frigo, 1991), които могат да се 

опишат като команди към опре-

делени мускулни групи. Тези двига-

телни програми се структурират 

преди осъществяването на жела-

Първа част
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ното от нас действие – движение 

с цел. Имаме идея какво искаме да 

направим, имаме план как да го 

постигнем и изработени двига-

телни програми как да осъщест-

вим желанието си – да променим 

позата си в пространството. 

Сега може да инициираме же-

лано от нас движение!

На практика при инициация на 

двигателна дейност се премина-

ва през всички тези етапи. Ето 

защо е важно да бъдат познавани 

етапите на инициация, за да може 

процесът на обучение в изпълне-

нието на определени двигателни 

задачи да е със желан оптмален 

ефект. Естесвено, базиран на про-

дължително адектатно обучение 

– тренировка. При планирането 

на дадено движение ЦНС отчита 

функционалния капацитет на дви-

гателната система в момента 

на осъществяване на инициация 

на дадено движение. Това озна-

чава, че в процеса на обучение 

за осъществяване на желано от 

нас движение изработването на 

оптимален функционален капаци-

тет е определящата задача.

Тогава играч във футболната 

игра по време на изпълнение на 

пряк свободен удар успява да по-

рази целта диретно!

Позно поведение – илюстрирано като очакване 

Инициация на походката – настройка на началната поза

Сн. А

Сн. Б

хората (Flower, 1988) Anticipatory 

behavior. Поведението на очаква-

не (Anticipatory behavior) регулира 

предварително проблеми, които 

биха настъплили в процеса на из-

вършване на движението (илюс-

тровано на снимка А).

Поведението на очакване на 

практика “настройва” двигател-

ната система, за да може да се 

осъществят оптмални условия за 

изпълнение на движения. На прак-

тика цялата биомеханична сис-

тема се подготвя да е в адекват-

но състояние да изпълни желана 

двигателна задача. Като пример, 

за да можем коректно да уловим 

топка с една или две ръце, движе-

ща се в пространството, тряб-

ва да можем предварително да 

предвидим “anticipate” траекто-

рията, по която ще мине топка-

та, времето, за което ще влезем 

в контакт с топката, нейните 

характеристики - тежест, обем 

и т. н.

Този вид на предварителен 

перспективен контрол “prospective 

control” на действието (Von 

Holsten, 1993) е част от ежеднев-

ните двигателни задачи, които 

извършваме. В процеса на онто-

генезата успоредно с процеса на 

усвояване на компонентите на 

извършване на двигателни задачи 

от децата се развива поведение-

то на очакване. Като определящ 

елемент на инициацията на дви-

Инициация на двигателна дей-

ност – контролиран процес на 

позициониране в пространсво-

то с определна цел – базиран на 

позно поведение на очакване

Позиционирането в простран-

ството, изработването на адек-

ватна инициална поза като позно 

поведение (Ганчев, 2010) е опреде-

лящо за коректното изпълнение 

на желано движение. Антиципа-

цията (очакването) е разглежда-

на като определящ елемент при 

осъществяване на уменията на 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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жение с желана цел поведението 

на очакване е функция на проце-

са на развитие на двигателните 

умения. Поведението на очакване 

може да бъде “настройвано” в 

процеса на обучение на изпълне-

ние на специфичен двигателен 

акт. 

Настройката на поведението 

на очакване, базирано на функци-

онална йерахия, може да бъде на-

блюдавано при инициация на по-

ходката (илюстровано на снимка 

Б). 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНИЦИАЦИЯ 

НА ПОХОДКАТА 

Поведението на очакване по 

време на осъществяване на ини-

циация на походка има определе-

на функционална роля. В процеса 

на подготовка на инициацията 

се осъществява процес на кон-

тролирано дестабилизиране на 

определена начална поза с цел да 

се създадат условия за извърш-

ване на циклични ритмични ко-

ординирани движения – походка 

(илюстровано на снимка Б). Това 

означава, че се предвижда и осъ-

ществява определена степен на 

контролирана промяна на балан-

са на тялото. Този функционален 

контролиран дис-еквилибриум е 

резултат от преминаването от 

начална бипедална поза в унипе-

дална (from bipedal to unipedal 

stance). На практика това е про-

цес на създаване на оптимални ус-

ловия за извършване на инициaция 

на първа стъпка, ориентирана с 

цел осъществяване на походка на-

пред (илюстровано на снимка В).

Процесът на инициaция на 

походката има своите специфич-

ни пространствени и времеви 

компоненти и включва поне две 

функции (Roberts, 1978): генери-

ране на пропулсивни сили, които 

създават условия тялото да се 

предвижи напред, както и транс-

фер на теглото на тялото от 

бипедална към унипедална поза. 

Познаването и анализирането на 

тези компоненти на инициация на 

походката ни позволяват да оце-

ним функционалния капацитет 

на двигателната система. Така 

с цел повишаване коростта на 

предвижване и/или поддържане 

на предвижване в пространство-

то за определено дълъг период и/

или съобразяване със специфич-

ността на терена, по който се 

движим, можем да оптимизираме 

походката.

Преди да анализираме специ-

фичните компоненти на инициа-

цията на походката, е нужно да 

осъзнаем функционалното значе-

ние на понятия, които са свър-

зани с управлението на позата и 

координацията на походката.

Антиципаторна позна на-

стройка (anticipatory postural 

adjustments). С това понятие се 

описва механизъм на управление, 

което е асистиращо за стабили-

зиране на желана поза. Функцио-

налното му значение се изразява 

като подготовка, насочена срещу 

предвидими въздействия (Belenkii 

et al. 1967). Като пример анти-

ципаторна позна настройка се 

проявява като регулиращ позата 

механизъм в следните случаи: от 

начална поза (изправен стоеж) 

при рязко вдигане на ръката и/или 

бързо преминаване от позиция на 

два крака (double stance) в позиция 

на един крак (single stance). Такива 

движения извършваме ежедневно. 

При всеки тренировъчен процес 

подобен вид движения с бърза ско-

рост (балистични) са важна част 

от процеса на повишаване на дви-

гателните умения; нанасяне удар 

по топка с крак или ръка или по-

срещане с крак или ръка (ръце) на 

движеща се топка.

Антиципаторната позна на-

стройка се разглежда като систе-

ма, базирана на директен контрол 

(feedforward control). При различни 

двигателни задачи, включващи 

тип балистична инициация, еле-

менти, често срещани в спортна-

та дейност – от изправен стоеж 

бързо вдигане на ръка и/или вди-

гане на единия крак, с последващо 

стабилизиране върху другия, се на-

блюдава нарушаване на баланса на 

тялото (disequilibrium). Функци-

оналната рола на антиципатор-

Снимка В Илюстрира инициация на походката

Сн. В
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ната позна настройка е да реду-

цира контролирано настъпващия 

дисбаланс в биомеханичната из-

пълнитела система. Вследствие 

енергийният разход, необходим 

за изработване и поддържане на 

определна начална поза, изградена 

за иницииране на даден двигате-

лен акт, контролирано намалява.

При координация на походка-

та вече организацията на иници-

ацията като процес е завършена 

и може да се премине в режим 

на ритмична цикличност на пов-

торение на определени локомо-

торни движения. Така процесът 

на координация на походката е 

изграден и поддържането му се 

определя от динамична позна на-

стройка, която заслужава отдел-

но внимание. 

ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНИЦИ-

АЦИЯ – ДИНАМИКА НА ОСЪЩЕСТ-

ВЯВАНЕ НА ПЪРВАТА СТЪПКА

Да разберем как се създават 

оптималните условия за инициа-

ция на първа стъпка и на походка 

са ни необходими още познания. 

Свързано е с процеса на трени-

ровка с цел да оптимизираме поз-

ното поведение в рамките пове-

дението на очакване.

Център на гравитация. Цен-

тралната нервна система винаги 

отчита, че регулацията на из-

вършване на двигателната дей-

ност в пространството (упра-

вление на позата и координация 

на походката, манипулация на 

обекти) се осъществява в света 

на константната сила на грави-

тацията. 

Център на масата на тяло-

то. Преди да осъзнаем смисъла 

на понятието център на грави-

тация, трябва да дадем опре-

деление на център на масата на 

тялото (centre of mass of a body). 

Във физичен смисъл това е опре-

делена точка, около която всяка 

част на нейната маса е еднакво 

разпределена. Ако тялото бъде 

поддържано в тази точка, ще 

бъде перфектно балансирано (да 

си представим молив, поставен 

на пръст на ръката, или самия ба-

ланс на молива). На практика вся-

ко тяло се държи в пространсво-

то така, че неговата цяла маса да 

действа върху неговия център на 

масата (centre of mass of a body).

Сега можем да дефинираме 

какво представлява центърът на 

гравитацията (centre of gravity). 

Центърът на гравитацията е 

свързан със центъра на масата 

само в една посока – определена 

от посоката на действието на 

гравитацията, тоест във верти-

кално направление спрямо земна-

та повърхност.

Естествено за човешкото 

тяло позицията на centre of gravity 

е определена от конфигурацията 

на позата на тялото. При анато-

мична позиция на тялото центъ-

рът на гравитацията се намира 

леко изместен напред (anterior) 

по отношение на втори сакра-

лен прешлен (to the second sacral 

vertebra) (Braune and Fischer 1984), 

или приблизително 55% от висо-

чината на индивида (of a person's 

height) (Hellebrandt et al 1938).

Линия на гравитацията. Сега 

можем да дефинираме линия на 

гравитацията (line of gravity): 

Това е линията, която е насочена 

от позицията на центъра на гра-

витацията към площта на упора, 

формирана от долните крайници 

– към центъра на Земята! 

Център на налягането. На ба-

зата на тези понятия можем да 

дефинираме център на налягане-

то (centre of pressure). Център на 

налягането е проекция на сборния 

център на гравитация, свързани 

със линията на гравитация.

Така наречените сили на дейст-

вие, генерирани от системата на 

управление на двигателната дей-

ност, са под контрол на мотор-

ните програми, действащи върху 

мускулите в глезенната става. 

По този начин така нареченият 

център на налягането е нервно-

мускулен отговор при настъпил 

дисбаланс на център на гравита-

цията на тялото (Winter, 1990).

Центърът на налягането, цен-

търът на гравитацията, както 

и активността на мускулите, 

отговорни за извършването на 

дадена дигателна дейност (по-

държане на поза, координация на 

походка, манипулация на обекти) 

може да оценим качествено със 

съвременна апаратура. По този 

начин анализираме процесите на 

динамика на инициацията с цел 

функционалната й оценка.

УПРАЛЕНИЕ НА ИНИЦИАЦИЯТА 

НА ПОХОДКАТА

Инциация на походката е про-

цес, който започва от времето 

на контролирано управление на 

начално позно поведение (поддър-

жане на поза в пространство-

то) до достигане на циклично 

повтарящи се движения на тя-

лото (координация на долните 

крайници) и на горните крайници 

(сапъстващи физиологични синки-

незии). По този начин се достига 

до процес на локомоция (steady 

state locomotion). В биомеханичен 

аспект поведението на тялото 

може да бъде сравнено с (inverted 

pendulum) обърнато махало на 

стенен часовник (pendulum). Така 

можем да си представим и из-

вършването на първата стъпка, 

като сравним долните краини-

ци като поведение на inverted 

pendulum. За да нанесем удар по 

топка от начална позиция и/или с 

осъществяване на стъпка, стъпки 

(засилваме се към топката) упра-

вляваме (координираме) обърна-

тото махало на “часовника”. Иде-

ята за сравнение на поведението 

на тялото и особено на долните 

крайници с inverted pendulum ни 

позволява активно да настрой-

ваме поведението на очакване в 

процеса на тренировка на даден 

двигателен акт.

Трябва да отчетем, че упра-

влението на бипедалната поза е 

определено сложен акт, защото 

голяма част, 2/3 от цялата маса 

на тялото, определна от глава-

та, горните крайници, тулови-

щето се намират на определоно 

голяма дистанция (2/3 от височи-

ната на тялото) по отношение 

на сравнително малка площ на 

упора (контактната повърхност 

на долните крайници със земната 

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
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повърхност.

По време на процеса на ини-

циация на походката се управля-

ват траекторията, скоростта 

и ускорението на центъра на 

гравитация. Неговото управле-

ние може да бъде анализирано 

количествено и качествено на 

базата на кинематичен анализ 

(видео анализ); кинетичен анализ 

(преместването на центъра на 

налягане) – тоест проекцията на 

центъра на гравитация върху зем-

ната повърхност; измерването 

на пропулсивните сили, генерира-

щи инциацията като процес. За 

да направим оценка на инициаци-

ята, се измерват ъгловите пре-

мествания на долните крайници, 

както и се регистрира и анализи-

ра пространственото и времен-

ното поведение на мускулите на 

базата на електромиографски за-

писи и последващ анализ.

Поведението на центъра на 

налягането е важен параметър, 

отразяащ глобалното поведе-

ние на тялото при инициация на 

стъпка (дискретно движение) и/

или инициация на походка (циклич-

но движение с определен ритъм 

на изпълнение). Преместването 

на центъра на налягане (center 

of pressure shift) се изразява като 

линия na походката (gait line) по 

време на инициация на походката, 

ориентирана напред в простран-

ството. В самото начало на ини-

циация линията, описваща центъ-

ра на налягането, се движи назад 

под крака, който ще започне по-

ходката (swing leg), след това ли-

нията на центъра на налягане се 

движи към крака (stance leg), върху 

който тялото се стабилизира, за 

да се създадат необходимите ус-

ловия за инициация – преминаване 

от бипедален в униподален сто-

еж. Ето ние сме в състояние да 

започнем походката си в желано 

направление.

Осъществяване на инициаци-

ята на дискретни (само стъпка) 

или циклични движения (поход-

ка) в пространството. 

 При инициация дадената по-

следователност от движения си 

взаимодействат със силата на 

гравитацията и така наречени-

те земни реактивни сили, за да ни 

асистират в придвижването ни 

в пространството, определено 

от нашето намерение, в избрано 

от нас направление. На практика 

процесът на инициация е позно 

двигателна - координация на дви-

женията на долните крайници в 

желана от нас посока. Ориенти-

раното напред движение може да 

бъде представено и извършено 

по различен начин (Gantchev, et al 

1996):

� Инициация на походка (start 

walking) към определна цел в прос-

транството.

� Инициация на единична стъп-

ка с водещ крак (with leading leg 

step initiation), завършвайки с дру-

гия следващ крак (trailing leg), ус-

поредно един спрямо друг, тоест 

извършване на единична стъпка и 

спиране (single step initiation and 

stop).

� Инициaция - поставяне, на 

водещия крак (place the leading 

leg) под директен визуален кон-

трол на разстояние дължина на 

една стъпка и отново завършвай-

ки стъпката със следващия крак 

(trailing leg), успоредно един спря-

мо друг.

Тази вариетивност при начина 

на инициация може да бъде прила-

гана като функционална оценка на 

двигателна дейност, както и да 

бъде цел на тренировка, за да се 

оптимизира изпълнението на да-

ден двигателен акт в ежедневна-

та и спортна дейност.

За да навлезем в процеса на 

управление на позата и последва-

щото координиране на движения-

та с цел инициaция, се определят 

така наречена позна фаза (Postural 

phase), последвана от фаза на 

движението (Movement phase). 

Тяхната структура и модулация 

определят коректността на осъ-

ществяването на процеса на ини-

циация и последваща координация 

на походката. Ако в някоя от фа-

зите има функционална промяна 

(временна вследствие умора или 

постоянна на базата на дадена 

патология), резултатът е позно-

двигателна дисфункция на проце-

са на инициaция на движенията 

(Gantchev, et al 1996), (Gantchev, et 

al 2000).

Информация

Снимките, изпозвани за илюс-

трация, приложени в статията, са 

собствен материал на автора.
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ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА

Спортните дерматози се раз-

делят на инфекциозни, неоплазми, 

дерматози, дължащи се на факто-

ри на околната среда, и алергични 

дерматози (табл. 1).

Микози

Tinea pedis

Дерматофитите се развиват 

в stratum corneum (най-повърх-

ностния слой на кожата) и при-

чиняват повърхностни инфекции. 

Tinea pedis, или т. нар. “стъпало 

на спортиста” засяга интердиги-

талните и латералните повърх-

ности на стъпалото и се харак-

теризира със сърбеж, десквамация 

и периодично възпаление. Класиче-

ската “влажна форма” се предста-

вя с белезникави мацерирани сква-

ми, фисури и периодична поява на 

везикули и були (фиг. 1 А). По-рядка 

е “сухата форма”, или “мокасино-

во стъпало”, която се харакетри-

зира със суха, груба, дифузна белез-

никава десквамация на стъпалото 

(фиг. 1 Б). Процесът обикновено е 

двустранен и ноктите на палците 

също се засягат (проявява се чрез 

РЕЗЮМЕ
Кожата играе важна роля в защитата на организма срещу вред-
ни влияния на околната среда като например механична травма, 
температурни промени, химични агенти. Ето защо не е изненад-
ващо, че кожните промени са важен фактор във всяка спортна 
специалност. Спортната дерматология засяга кожните заболя-
вания, свързани с дейността на спортистите. Може да се проя-
вяват като първично заболяване или влошаване на съществува-
ща дерматоза.
Докато на всички е известно, че спортистите тренират с годи-
ни, за да се състезават в своя спорт, то не можем да осъзнаем, 
че те се борят с безброй дерматологични проблеми в резултат 
на тренировките. Кожните промени не засягат само активни-
те, но и бившите спортисти. Спортът предлага много ползи 
за здравето, но едновременно с това води до множество кожни 
заболявания, които, ако се оставят без лечение, може значително 
да повлияят представянето на спортиста.
Спортната дерматология непрекъснато се разширява, като в на-
стоящия обзор се обобщават най-често срещаните проблеми.

SUMMARY
Dynamic chanches in the functional working capacity in female national 
soccer players
The skin plays an important role in protecting the body from noxious 
external stimuli such as mechanical forces, temperature changes, and 
harmful chemicals. It is no surprise, therefore, that cutaneous disorders 
are an important factor in every athletic specialty. Sports dermatology 
is concerned with skin disorders related to athletic activity. They could 
manifest either as a primary disorder or as an exacerbation of a pre-
existing dermatological dermatosis. 
While we all know that sportsmen spend years of training to compete in 
their sport, what we may not realize are the countless skin conditions 
they’ve battled over the years as a result. But these conditions do not 
affect only full-time athletes, but recreational athletes as well. Sports offer 
many positive health benefits, but it can cause a number of common skin 
conditions that – if left untreated – can significantly impact an athlete’s 
performance. 
Sports dermatology is an enlarging field and this review summarizes 
some of the more commonly encountered problems.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортна дерматология, кожни инфекции.
KEY WORDS: sports dermatology, skin infections.

Кожни инфекции

Д-р Светлана 

Каваклиева

Доц. Д-р Любка 

Митева

Първа част

Класификация на спортните дерматози. Табл. 1
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промяна в цвета, задебеляване 

на нокътната плочка и субунгвал-

на хиперкератоза). Tinea pedis е 

хронично заболяване и пациенти-

те се измъчват с десетилетия. 

Инфекцията се предава чрез кон-

такт със заразен човек или със 

заразени повърхности (кърпи, 

под). Тя се улеснява от микросре-

дата на обутия крак. Факторите, 

допринасящи за влошаването на 

състоянието, са влажна и топла 

среда; изпотяване на краката в 

неабсорбиращи чорапи и затво-

рени обувки. Понякога се наслагва 

вторична бактериална инфекция, 

която клинично се проявява като 

целулит, ламфангит или ингвинал-

на лимфаденопатия. Диагнозата 

tinea pedis се доказва чрез изслед-

ване на излющен кератинен ма-

териал с 10% разтвор на калиева 

основа (КОН) и наблюдаването 

на характерни хифи. Културел-

ното изследване позволява иден-

тификацията на причинителя 

(обикновено Trichophyton rubrum, 

T. mentagrophytes, Epidermophyton 

floccosum).

Диференциалната диагно-

за включва палмо-плантарна 

дисхидроза, psoriasis pustulosa 

palmo-plantaris, pitted keratolysis и 

алергичен контактен дерматит 

от обувки. Позитивен резултат 

от нативното изследване за ми-

цели не изключва някоя от тези 

дерматози, тъй като повърх-

ностна дерматофитна инфекция 

може да бъде насложена върху 

вече увредена кожа. 

Острите “влажни” форми на 

повърхностна гъбична инфекция 

се лекуват с комбинация от анти-

септични разтвори или багрила 

(разтвор на Кастелани) и локал-

ни антимикотици. Разтворите 

трябва да са хладки и да съдържат 

калиев перманганат 1 на 10 000, 

като стъпалата се киснат за 15 

минути три пъти дневно. Локал-

ни антимикотици са имидазоло-

вите производни като miconazole, 

econazole, clotrimoxazole или по-

новите flutrimazole, sertaconazole 

под формата на унгвент, крем, 

разтвор или спрей. Нанасят се два 

пъти дневно за две седмици. Пре-

поръчва се изключване или нама-

ляване на влошаващите фактори 

като изпотяване, затопляне и ок-

лузия. Чорапите трябва да са па-

мучни или вълнени и за предпочи-

тане да се сменят веднъж или два 

пъти дневно. Задължителни са че-

хли в обществени бани и съблекал-

ни. Спортистите трябва да сме-

нят по възможност маратонките 

или обувките, за да се аерират 

краката. Нокътната инфекция 

е индикация за перорална анти-

микотична терапия, тъй като 

дерматофитите там са отно-

сително резистентни на локална 

терапия. С алиламина terbinafine 

може да се постигне излекуване 

на онихомикозата при 70-80% от 

пациентите след 12-седмичен курс 

на лечение. Други орални медика-

менти са griseofulvin, ketoconazole 

и пулсов itraconazole. Обикнове-

но те са безопасни средства, но 

ketoconazole е противопоказан 

при пациенти с чернодробни забо-

лявания и може да взаимодейства 

с други медикаменти например с 

warfarin. Itraconazole има по-малко 

чернодробни странични ефекти, 

но е много по-скъп от останалите 

орални антимикотици. Amorolfine 

5% лак за нокти се нанася върху 

засегнатите нокти един или два 

пъти седмично и показва 40-55% 

излекуване на пациентите с они-

хомикоза на палеца.

Други микотични инфекции 

са tinea cruris, pityriasis versicolor, 

tinea incognito.

Tinea cruris (“сърбеж на спор-

тиста”)

Започва в ингвиналните гънки 

и се разпространява ануларно или 

циркулярно с десквамиран и въз-

пален ръб. На препарат с КОН от 

активния ръб се откриват хифи. 

Лечението на tinea cruris включва 

системни и локални антимикоти-

ци (фиг. 2).

Pityriasis versicolor

Дължи се на сапрофитните 

дрожди Pityrosporum orbicularis, ко-

ито се превръщат в паразитна-

та гъбична форма Malasezia furfur. 

Тази трансформация се провокира 

от влажността и топлината в 

резултат на физически упражне-

ния; вторично при захарен диа-

бет или имуносупресия (систем-

на кортикостероидна терапия 

или имуносупресори при органна 

трансплантация).

Клинично се формират хипер- 

или хипопигментни макули по 

трункус и проксималната част 

на крайниците с фина питириази-

формена (трицевидна) десквама-

ция (Фиг. 3). Инфекцията е хро-

нична със сезонни екзацербации. 

Микроорганизмите се откриват 

на препарат с КОН. Традиционно 

лечението на pitytriasis versicolor 

включва селениев сулфид (Selsun® 

шампоан), който се нанася като 

 Tinea pedis. A. Класическа “влажна” 
форма. Б. Суха форма, тип “мокаси-
ново стъпало”.

Tinea cruris.

Фиг. 1А

Фиг. 2

Фиг. 1Б
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крем върху засегнатите области 

два пъти дневно, или имидазоло-

ви кремове. При локална терапия 

са възможни рецидиви. Орален 

ketoconazole или itraconazole за 7 

дни елиминира резервоара от ми-

кроорганизми и предпазва от ре-

цидиви.

Tinea incognito

Отнася се до специфична кли-

нична картина, която се наблю-

дава при прилагане на потентен 

локален кортикостероид върху 

микотична инфекция. Инфлама-

торните белези като еритем 

липсват и обикновено е налице 

лека, розова и десквамирана ану-

ларна макула с централно заздра-

вяване. Нативен препарат с КОН 

на сквами от лезията показва мно-

жество хифи и позволяват поста-

вяне на правилна диагноза. 

Бактериални инфекции

Impetigo

Повърхностна бактериална 

инфекция, характеризираща се с 

жълтеникави крусти или везику-

ли върху влажна еритемна основа 

(фиг. 4). Impetigo е силно заразно 

и се разпространява чрез дирек-

тен контакт. Причинява се от 

грам позитивните streptococcus 

или staphylococcus aureus. Рискови 

фактори са висока температу-

ра на околната среда, влажност, 

ниска надморска височина и лоша 

хигиена. Стрептококово импети-

го се разпространява сред футбо-

листи. Лечението се състои от 

локални или системни антибиоти-

ци, които покриват стрептококи 

и стафилококи. Крустите се от-

страняват чрез влажни компреси 

с разтвор на калиев перманганат 

Pityriasis versicolor (разноцветен 
лишей).

Impetigo Pitted keratolysis.

Фурункул (цирей)

(1 на 10 000), последвано от ло-

кален антибиотик (mupirocin или 

фусидинова киселина) за около 7-10 

дни. Цялата кожа и капилициум се 

мият с антисептичен сапун за 10 

дни. Ефективни са оралните ан-

тибиотици с широк спектър и 

активни срещу бета-лактамаза, 

продуциращите стафилококи. 

Пациентите се изолират до 

изчистването на крустите и се 

забранява участието им в кон-

тактни спортове. Борците не 

трябва да имат нови лезии най-

малко 48 часа преди състезание и 

не трябва да имат подмокрящи, 

ексудативни или дрениращи лезии 

преди участие в турнир.

Pitted keratolysis

Бактериална инфекция на 

плантарната повърхност на 

стъпалата, причинена от вида 

corynebacterium. Характеризира се 

с повърхностни точковидни де-

пресии или вдлъбнатини в стра-

тум корнеум (фиг. 5). Счита се, че 

повишеното изпотяване (хипер-

хидроза) е етиологичен фактор, 

поради което заболяването се 

среща по-често сред спортисти. 

Асоциирани симптоми са мацера-

ция и лоша миризма. Лечението 

включва общи предпазни мерки за 

контрол на хиперхидрозата (аб-

сорбиращи чорапи, кожени обувки, 

интервали без носене на обувки), 

както и прилагане на антиперспи-

ранти с 20% алуминиев хлорид, 

локални антибиотици като 1-2% 

еритромицин, тетрациклин или 

клиндамицин.

Фурункул (цирей), карбункул

Представлява инфекция на кос-

мения фоликул, причинена най-чес-

то от Staphylococcus aureus. Про-

явява се с болезнен еритмен нодус 

с повишена локална температура 

и с жълтеникав център, от кой-

то може да се дренира пус (фиг. 

6). Рецидивиращите фурункули 

се наричат фурункулоза. Когато 

няколко фурункула агминират, об-

разуват карбункул. Борците са ри-

скови за образуване на циреи, тъй 

като при изпотяване се улеснява 

заразяването от контакта със 

замърсени постелки или инфекти-

рани други борци. Циреите не се 

изстискват поради риск от раз-

пространяване на инфекцията. 

Трябва да се обработват хиругич-

но с инцизия и дренаж. Прилага се 

локална и системна антибиотич-

на терапия при по-големи фурун-

кули и карбункули.

Swimming pool granuloma 

(Micobacterium marinum)

Представлява локализирано 

нодуларно кожно възпаление (мал-

ки еритемни и надигнати учас-

тъци на кожата), причинени от 

бактерия Mycobacterium marinum. 

Заразяването става в басейни, 

Фиг. 3 Фиг. 4 Фиг. 5

Фиг. 6
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солени или сладководни води, 

много често след предшестваща 

микротравма. Най-често в облас-

тта на лакти, пръсти и гърба на 

ръцете се появяват еритемни 

папули, които бавно нарастват 

в ливидни нодули. Понякога ноду-

лите улцерират (фиг. 7). Диагно-

зата се поставя чрез изолиране на 

микроорганизма от лезия. Инфек-

цията се лекува с антибиотици – 

doxycycline, clarithromycin. 

Вирусни инфекции

Herpes simplex virus (HSV)

HSV е двойноверижен ДНК ви-

рус, който причинява рецидиви-

ращи инфекции на мукозните и 

периорифициалните мембрани. 

Обаче може да инфектира всяка 

кожна повърхност и остава в ла-

тентно състояние в ганглиите на 

периферните нерви.

Herpes gladiatorum

Herpes gladiatorum е описан 

сред участници в спортове с бли-

зък контакт като например борба 

и ръгби (при последния инфекцията 

се нарича още “scrum pox” или шар-

ка на масата футболисти). В про-

учване на американски колеж 7.6% 

от борците са имали кожна хер-

пес вирусна инфекция през измина-

лите 12 месеца. Herpes gladiatorum 

се предава чрез директен кожен 

контакт и нарушената цялост на 

кожата улеснява инфекцията. Го-

ляма част от лезиите се явяват 

на главата или лицето, последва-

ни от трункус и/или крайници. 

Продромален сърбеж или парене 

се последва от поява на групирани 

везикули на еритемна основа (фиг. 

8). Те заздравяват с формиране на 

крусти след една до три седмици. 

По-рядко са налице главоболие, 

отпадналост, възпалено гърло и 

втрисане при първична инфекция. 

Последващи епизоди на инфекци-

ята се провокират от слънчево 

изгаряне, заболявания и емоцио-

нален стрес. HSV антитела, при-

добити при простудни заболява-

ния, имат протективен ефект и 

предотвратяват поява на herpes 

gladiatorum. Поради неочакваната 

локализация herpes gladiatorum се 

бърка с импетиго, варицела, ста-

филикокова фурункулоза, алерги-

чен или иритативен контактен 

дерматит. Адекватното лече-

ние, консултиране и стратегии-

те за обществено здраве зависят 

от точната диагноза. Материал 

за вирусна имунофлуоресценция и 

култура се получава чрез внима-

телно разкъсване на везикулата 

втриване на памучен тампон в 

дъното на ерозията. Лечението 

на herpes gladiatorum включва ора-

лен ацикловир (200 mg пет пъти 

дневно за пет дни) и е най-ефек-

тивно, ако започне при поява на 

първите симптоми. Локалният 

ацикловир е по-малко ефективен. 

Трябва да се лекува също и насло-

жената вторична бактериална 

инфекция. Херпесният вирус може 

да преживее извън хазяина часове 

до дни, ако условията на околната 

среда са подходящи. Поради това 

всички контаминирани повърхно-

сти трябва да се почистват с 

антисептичен разтвор. В стадия 

на везикули и до отпадането на 

крустите пациентите трябва да 

избягват спортове с физически 

контакт. 

Molluscum contagiosum

Силно инфекциозен pox virus, 

който се разпространява чрез 

контакт с хора. Вирусът лесно се 

разпространява във водна среда, 

например общи бани, СПА цен-

трове и басейни. Сред спорти-

стите плувците и крос кънтри 

бегачите са с най-голяма честота 

на инфекция с вируса на Molluscum 

contagiosum. Честотата се увели-

чава, ако пациентът има подле-

жащ атопичен дерматит. Клинич-

но изглеждат като солитарни или 

множествени с цвета на кожата 

полусферични папули с характер-

но централно вдлъбване, т. нар. 

умбилицирана папула (фиг. 9). Ди-

ференциалната диагноза включва 

множествени базоцелуларни кар-

циноми, криптококоза и аднекси-

злни тумори като трихоепите-

лиоми. Лекуват се чрез кюретаж, 

криотерапия, електрокоагулация, 

а локално се използва трихлоро-

цетна киселина или третиноин. 

Спортистите възстановяват 

спортната дейност 28 до 72 часа 

след изчистване на лезиите.

Verrucae vulgares

Вирусните брадавици пред-

 Swimming pool granuloma

Herpes gladiatorum. Групирани везику-
ли на еритемна основа.

Molluscum contagiosum. Умбилицира-
на папула.

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9
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ставляват епидермални разра-

ствания, причинени от човешки 

папиломен вирус (HPV) (фиг. 10). 

Инфекцията възниква при кон-

такт на инфектиран материал 

от брадавицата с наранена кожна 

повърхност. По такъв начин може 

да се автоинокулира вирусът или 

да се пренесе на друг човек. Не се 

приема за високо инфекциозен ви-

рус, поради което не ограничава 

участието в контактни спорто-

ве. Плантарните веруки са бо-

лезнени, поради което понякога 

ограничават участия в спортни 

дейности. Веруките също са по-

чести върху клавуси, образуващи 

се при спорт. При отстраняване 

на хиперкератозата плантарни-

те веруки имат малки черни точ-

ки, отговарящи на тромбозирали 

капиляри в папилите. По този бе-

лег се отличават от клавусите 

и омазоляването, които нямат 

такива черни точки, а имат цен-

трална хиалинна маса. Лечението 

на плантарните веруки е предиз-

викателство и може да предиз-

вика също толкова неудобство, 

колкото и наличието на самата 

верука. Лечението се провежда с 

криотерапия през 2-3 седмици. За 

резистентни веруки може да се 

използват интралезионален бле-

омицин или аблация с въглероден 

диоксид. Орална терапия с високи 

дози Cimetidine (30-40 mg/kg/дн) е 

била успешна при третиране на 

веруки при деца, но други проуч-

вания не показват предимство на 

Cimetidine пред плацебо при въз-

растни.

Паразитни инфекции

Larva migrans

Причиняват се от случайна 

кожна пенетрация и последваща 

миграция на ларвите на различни 

нематоди (Ancylostoma braziliense, 

разпространена в САЩ, Централ-

на Америка, Южна Америка и Ка-

рибите; Uncinaria stenocephala, 

разпространена в Европа). Ин-

фектирането се осъществява 

при ходене с боси крака на тро-

пически плаж и се проявява с ери-

темни, серпигинозни и линеарни 

плаки, които напредват и са сил-

но сърбящи (фиг. 11). Рискови са 

състезателите по плажен волей-

бол, плувци в открити водоеми 

в тропически и субтропически 

географски ширини. За лечение се 

използва Thiabendazole – локално 

като 10-15% суспенсия за 1 седми-

ца или перорално за 2-5 дни.

Сърбеж на плувеца (Swimmer’s 

itch)

Представлява краткотрайна 

имунна реакция на кожата при 

хора, които са инфектирани с 

водни паразити schistosomatidae. 

Симптомите включват сърбеж 

и папули, които се явяват часо-

ве след инфектирането, но не 

продължават повече от седмица 

(фиг. 12). Рискови спортисти са 

плувците в открити водоеми – 

езера или павноподвижни водно-

еми. Проникналите в кожата шис-

тозоматиди умират веднага и не 

инфектират хората, но предиз-

викват възпалителна имунна ре-

акция. За лечение се предписват 

системни антихистамини.
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СЪЩНОСТ И ДЕЙСТВЕНОСТ 
НА МЕТОДА

Още от зората на човешката ис-
тория има множество данни за външ-
на употреба на хранителни и лечебни 
растения и извлеци от тях, както и на 
продукти от минерален произход. Про-
дуктите от животински произход в 
сравнение с тях са били далеч по-малко 
прилагани, което може да се свърже с 
по-малката им трайност и по-голяма-
та честота на алергични реакции към 
тях, както и със съображения от нрав-
ствен характер. С течение на време-
то обичайните налагания (лапи) със 
смлени сурови или сварени изсушени 
билки до голяма степен са отстъпили 
място на приложението на мехлеми, 
линименти (течни маслени разтвори) 
и разредени етерични масла – тези 
групи притежават чувствително по-
висока проницаемост през мастната 
кожна бариера. По подобен начин към 
обичайните морски и кални (хумени) 
бани са били прибавени редица про-
цедури с целенасочено по-високи кон-
центрации на точно определени соли 
– натриев и магнезиев хлорид, магне-
зиев сулфат (английска сол), калиев кар-
бонат (първоначално концентриран 
от дървесната пепел), калиево-алуми-

ниев сулфат (обикновена стипца) и 
други. В същото време е забелязано, 
че твърде алкалните разтвори могат 
да увредят кожния епител и неговите 
образувания – и в днешно време някои 
самолекуващи се получават рани от 
бани с разтвор от дървесна пепел, ко-
ято е твърде богата на калиев карбо-
нат. Но веднага след като към нея се 
прибави оцет, кисел плодов сок или ня-
каква органична киселина в кристална 
форма – това свързва калия и другите 
минерали в меко действащи органич-
ни форми – полезни както за кожата, 
така и с оглед на вътрешното абсор-
биране на макар и малки количества. 
Чрез употребата на пречистени соли 
степента на това абсорбиране може 
да нарасне, а прилагането на расти-
телен глицерол и други омекотяващи 
средства – да подобри общата толе-
рантност към тези процедури - които 
са едновременно физиотерапевтични 
и интрадермално суплементиращи.

МЕХАНИЗМИ НА ИНТРАДЕРМАЛНАТА 
ТЕРАПИЯ

Все още нямаме подробни изслед-
вания за това в какъв точно процент 
се абсорбират различните минерални 
и растителни средства към общото 
кръвообращение. Уточняването на 

този въпрос се затруднява от мно-
гото обстоятелства, които проме-
нят този ефект. Далеч непълният им 
списък включва: площ на тялото, въ-
пру която се прилагат процедурите, 
температура на апликациите, време 
на въздействието, маслена разтвори-
мост, рН, състояние на кръвообраще-
нието и, разбира се, редица индивиду-
ални особености в устройството на 
кожата и подкожните тъкани. Като 
цяло се счита, че към общото кръвооб-
ращение проникват сравнително мал-
ки количества – което съвсем не значи, 
че те са неефективни. Напротив, при 
редовно въвеждане те могат да ока-
жат едновременно меко и комплексно 
възстановяващо въздействие. Изслед-
ванията на английски ароматотера-
певти например са показали, че само 
една минута след масаж на стъпалата 
с разредено етерично масло чувстви-
телни апаратури могат да доловят 
неговото присъствие в издишвания 
въздух. Д-р Н. Шийли от друга страна 
прави тестове за вътреклетъчно съ-
държание на магнезий на група хора и 
повтаря теста един месец след нача-
лото на магнезиевата терапия. При 
75% от тях се наблюдава значително 
повишаване на нивото на този ми-
нерал, след като четири седмици са 
потапяли само краката си в магнези-

РЕЗЮМЕ
В статията се разглеждат редица минерални, билкови и етерич-
номаслени продукти, които са перспективни за външно приложе-
ние – не само с оглед на тяхното въздействие върху кожата и 
подкожните структури, но и на абсорбирането им след интра-
дермално приложение и изявяване на съответните системни 
ефекти (което е вид суплементиране). Привежда се сравнителна 
таблица за различните начини на въвеждането на средствата, 
дават се принципите на съчетаването им и се препоръчват кон-
кретни дози.

SUMMARY
Perspectives for intradermal therapy with products of vegetable and 
mineral origin  
The article covers a series of mineral, herbal and etheric oil products, which 
are perspective for external use – not only because of their effect on the skin 
and the subcutaneous structures, but also because of their absorption after 
intradermal use and the expression of the respective system effects (which is 
a form of supplementation). A table of comparison of the different approaches 
of the incorporation of the remedies, the principals of combining them and 
recommended doses are also included.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: интрадермална терапия, минерали, билки.
KEY WORDS: intradermal  therapy, minerals, herbals.
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ев разтвор! Това показва, че не само 
въздействието върху кожата и кожни-
те образувания (нокти и космена по-
кривка) и полулигавиците може да е по 
директен механизъм – такъв може да 
се счита механизмът на повлияване и 
при редица костно-ставни, сухожилно-
мускулни и вътрешни проблеми.

Няма съмнение, че част от външ-
ните въздействия на природните (ди-
ректно прилагани или концентрирани) 
билкови и минерални продукти се дъл-
жат на физиотерапевтични механи-
зми. Подобряването на подкожното 
кръвооросяване, нервнорефлексното 
въздействие върху близки и отдалече-
ни области на тялото, общото влия-
ние на температурните фактори и 
т. н. безспорно са от голямо значение. 
Ала косвените механизми не могат да 
обяснят гореспоменитети (и много 
други) факти за директно биохимично 
повлияване, както и клиничните резул-
тати, които в нарастващ брой стра-
ни по света, а напоследък и у нас, от-
реждат на интрадермалната терапия 
едно все по-видно място в общия ком-
плекс от терапевтични и спортновъз-
становителни мероприятия.

ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Като цяло, показанията на интра-
дермалното въвеждане на съответ-
ните съставки се доближават до тези 
при тяхното диетично, перорално 
(като добавки и медикаменти) и па-
рентерално въвеждане; съществуват 
обаче и редица различия. Както се виж-
да от приведената по-долу таблица, 
интрадермалното прилагане е с да-
леч по-малко противопоказания като 
цяло, а в случаи с патологии, които 
се развиват близо до повърхността 
на тялото, то може и да притежава 
и директни терапевтично-профилак-
тични предимства.

В моята практика съм използвал 
предимно магнезиеви соли, които ре-
лаксират и увеличават степента на 
възстановяване на нервите, сърцето, 
мускулите и ставите – важен пункт 

както при спортистите, така и при 
повечето хора в днешно време, из-
ложени на хроничен дистрес. В моно-
графията ми „Чудото на магнезия” и 
редица други публикации съм дал също 
така данни за синергичното дейст-
вие на магнезиевия хлорид (като най-
подходяща форма за интрадермална 
употреба) с различни други минерали, 
билкови екстракти, етерични масла, 
растителен глицерин и други. Някои 
от тези предложения са иновативни, 
доколкото например не са ми извест-
ни данни за интрадермално прилагане 
на литиев хлорид. Наскоро например 
е установено, че литият подпома-
га освобождаването на магнезия от 
депата му и това е вероятно един 
от механизмите за установената му 
ефективност при маниодепресивни 
състояния и главно за профилактира-
нето им. Това дава възможност за сни-
жаването на психиатричните дози до 
безопасни при едновременна активна 
магнезиева терапия. Но още по-си-
гурно безвредна е дозираната интра-
дермална терапия чрез прибавяне на 
малки количества литиев хлорид към 
магнезиевите и други интрадермал-
ни апликации. Друг любопитен факт, 
илюстриращ действеността на ме-
тода, е обстоятелството, че май-
сторите на керамични изделия (които 
съдържат литий) почти не страдат 
от биполярни разстройства.

ДОЗИРОВКА И ОБЩА СХЕМА НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Когато се касае за цялостни бани, 
възможно е те да се правят няколко 
дни последователно, предимно вечер, 
за да се ускори едновременно детокси-
нирането и полезната минерализация. 
Но по принцип за дълготрайно прило-
жение се препоръчват по 1-2 цели бани 
седмично. Седалищните бани са също 
добър вариант с общо въздействие, 
ефектите от който се усилват чрез 
прибавянето на подводен четков 
масаж. Баните на стъпалата до над 
глезените са удобен метод, който 
често препоръчвам при затруднения 

за извършването на бани на по-големи 
площи от тялото. Особено полезно е 
те да се правят вечер преди лягане с 
оглед усилване на възстановителните 
процеси (включително при спортна 
умора) през нощта. Другите частични 
бани, промивки, разтривки и компреси 
с минерални, билкови и етеричнома-
слени емулсии могат да обхванат ши-
рокоспектърно различни патологии, 
както и разнообразни превантивно-
енергизиращи насоки.

Продължителността на въздейст-
вие може да варира от 5 мин до по-
ловин час и повече; тя впрочем не се 
ограничава с времето, през което се 
прави съответната процедура, а и 
продължителен период след нея. Зато-
ва е много важно да не се бърза с изми-
ване на третираната зона от тяло-
то, нито да се предприема незабавно 
натоварване до изпотяване; масажи-
те с умерена сила от друга страна спо-
магат за по-доброто интрадермално 
усвояване.

Концентрацията на средствата 
е особено важно да се представи под-
робно за минералите – доколкото се 
знае, че билките могат да се добавят 
и като стандартни чайове (но също и 
като екстракти), а етеричните мас-
ла се употребяват по правило в мини-
мални количества. Дадената по-долу 
дозировъчна схема е резултат от про-
дължителна теоретична и приложна 
работа – и въпреки това подлежи на 
доуточнения и допълване. Допълни-
телни проучвания и свои разработки 
могат да направят физиотерапевти-
те, които биха се заинтересували от 
въвеждането на споменатите със-
тавки посредством електрофореза 
или ултразвук.

Несъвместимости при съчета-
ване на отделните средства се сре-
щат рядко. Заслужава отбелязване 
обаче, че кислородо- и озонотерапи-
ята (включително чрез прибавяне на 
калиев перманганат) е по-добре да се 
провеждат отделно, тъй като сил-
нореактивоспособните молекули мо-
гат да разрушат редица растител-
ни биологичноактивни вещества, да 

ПРЕДИМСТВА Х Р А Н И Т Е Л Е Н 
ПРИЕМ

ВЪТРЕШНИ ДО-
БАВКИ

ИНТРАВЕНОЗНА 
ТЕРАПИЯ

ИНТРАДЕРМАЛНА 
ТЕРАПИЯ

Безвредност обща ++ + +/- + + +
Безопасност за храносмилателните и отделителните органи ++ +/- +/- +++
Допустимост на продължителното прилагане ++/+++ ++ +/- +++
Бързина на действие + +/++ +++ ++/+++
Сила на действие при проблеми с локализация близо до повърх-
ността на тялото

+/++ +/++ ++ +++

Липса на нежелани взаимодействия с храни и лекарства +/- +/- ++ +++
Приемане в комплекс с други важни съставки +++ +/++ + +/++
Ценова достъпност ++ +/++ + ++
Трайност на продуктите +/- ++ ++ +++

ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В СПОРТА
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Субстанция/ Дозировка % във вода за цели или половин 
вани (около 25-100 литра)**

% при частични бани на стъпа-
лата, коремни компреси, гаргари 
и др. (около 0,5-5 литра)

% при концентрирано приложе-
ние върху стави, мускули, нокти 
и др. (около 25-100 мл)

Магнезиев хлорид 0,15-1,5 1,5-7,5 7,5-25
Калиев или натриев  хлорид 0,1-0,5 1-2,5 2,5-7,5
Калциев хлорид 0,05-0,25 0,25-1 1-5
Сулфати на магнезия,  калия и 
натрия

0,05-0,5 0,5-1,5 1,5-5

Натриев тиосулфат (под лекар-
ски контрол!)

0,01-0,05 0,05-1 1-5

Калиев или натриев бикарбонат 
(карбонатите – с 30% по-малко и 
винаги с органични киселини)

0,05-0,5 0,5-1,5 1,5-5

Натриев метасиликат 0,01-0,1 0,1-0,5 0,5-2,5
Литиев хлорид 0,01-0,1 0,1-0,5 0,5-2,5
Цинкови соли 0,015-0,1 0,1-0,5 0,5-2,5
Стипца 0,015-0,1 0,15-0,5 0,5-1,5
Органични киселини 0,1-0,5 0,5-1,5 1,5-5
Растителен глицерин 0,15-0,75 0,75-5 5-10
Хума (глина) 0,1-0,5 0,5-1,5 1,5-5
Билки*** 0,15-1 1-2,5 2,5-7,5
Етерични масла (предварително 
разредени в поне 5 пъти повече 
растително масло)

0,001-0,01 0,025-0,15 0,15-2,5

*Без средствата за дехлориране и кислородотерапия.

** Подобна ниска концентрация е уместна и при бани (компреси) на нежните полулигавици на очите, ушния канал, устните, ноздрите и анално-гениталните зони – 

въпреки че там количеството на водата е много по-малко.

*** Дадено е количеството на сухата билка, която предварително се сварява (най-често като отвара, ври около 5 мин) в по-малко вода; при ползване на пресни 

суровини те е добре да бъдат в 3-4 пъти по-големи дози.

пасивират активните форми на ся-
рата в някои минерали и др. Атомар-
ният хлор може също да не е жела-
телен, затова предлагам един лесен 
начин на дехлориране – чрез прибавя-
не на няколко чаени лъжички на всеки 
десетина литра вода на подходящ 
алкален карбонат или най-добре – на 
магнезиев оксид.

Ориентировъчни концентрации 
на основните минерали за бани и ком-
преси*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексните предимства и безо-
пасността на правилно проведените 
интрадермални процедури с природни 
продукти им дават добри перспекти-
ви за приложение в общата терапев-
тична и превантивна медицина, физи-
отерапията и спортната медицина. 
Важно е да се отбележи, че видът и 
качеството, правилната концентра-
ция на използваните продукти, както 
и постоянството при тяхното при-
лагане взаимнодопълващо предопре-
делят степента на възможните за по-
стигане на резултати. Освен отдавна 
използвани средства, напоследък се 
изследват по-задълбочено и нови, ко-
ето дава простор на творчески на-
строените специалисти. В този сми-
съл авторът заявава готовността 
си за многопланово сътрудничество с 
всички заинтересовани лица и органи-
зации.
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ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ

РЕЗЮМЕ
Цел на настоящoто проучване е да анализира съгласно регулатор-
ните изисквания претенциите на производители, допинг стату-
са, възможни нежелани реакции и взаимодействия на хранителни 
добавки за редукция на телесната маса, налични на българския 
пазар, на базата на съвременни научни изследвания и информация 
от етикетите на 48 хранителни добавки, съдържащи термоге-
ници и стимуланти, и 85 хранителни добавки, съдържащи прохор-
мони и хормонни модулатори.
Обхванатите биологично активни вещества са популярни сред ат-
летите заради потенциала им да подобряват телесния състав, да 
подпомагат възстановителния процес след физически натоварвания, 
като намаляват умората, както и тяхната роля в максимализиране-
то на тренировъчния процес. В информацията от производителите 
на проучените хранителни добавки често не е ясно обозначено нали-
чието на допинг съставки, значими нежелани реакции и взаимодейст-
вия. Същевременно недостатъчният контрол в производствения 
процес, разпространението и употребата на хранителни добавки, 
съдържащи термогеници, стимуланти, прохормони и хормонни мо-
дулатори, може да доведе до здравни рискове за спортистите и по-
зитивиране на допинг тест.

SUMMARY
Food supplements containing prohormones, thermogenics and 
stimulants in coplex programs for weight reduction in athletes
The skin plays an important role in protecting the body from noxious 
external stimuli such as mechanical forces, temperature changes, and 
harmful chemicals. It is no surprise, therefore, that cutaneous disorders 
are an important factor in every athletic specialty. Sports dermatology 
is concerned with skin disorders related to athletic activity. They could 
manifest either as a primary disorder or as an exacerbation of a pre-
existing dermatological dermatosis. 
While we all know that sportsmen spend years of training to compete in 
their sport, what we may not realize are the countless skin conditions 
they’ve battled over the years as a result. But these conditions do not 
affect only full-time athletes, but recreational athletes as well. Sports offer 
many positive health benefits, but it can cause a number of common skin 
conditions that – if left untreated – can significantly impact an athlete’s 
performance. 
Sports dermatology is an enlarging field and this review summarizes 
some of the more commonly encountered problems.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт, хранителни добавки, прохормони, термогеници, стимуланти, допинг.
KEY WORDS: sport, food supplements, prohormones, thermogenics, stimulants, doping.

Хранителни добавки, съдържащи 

прохормони, термогеници и стимуланти 

в комплексните програми за редукция на 

телесната маса при спортистиГл. ас. Георги 

Драганов

Доц. Анна Божкова, 

доктор

Първа част

ВЪВЕДЕНИЕ

Голям брой различни по струк-

тура, произход и физиологично 

действие БАВ определят разно-

образието в състава и широка-

та употреба на хранителните 

добавки в програми за редукция 

на телесната маса и подобрява-

не на спортните постижения. 

Значително разпространение 

на пазара намират хранителни 

добавки за редукция на телесна-

та маса, които съдържат като 

Биосинтез и мета-
болизъм на прохор-
мон DHEA

активни съставки термогеници, 

стимуланти, прохормони и хор-

монни модулатори. 

Прохормоните са вещества с 

незначителна или без хормонална 

активност, които метаболизи-

рат в организма под действие-

то на ензими до активни хормо-

ни (фиг. 1). 

От интерес в спортната 

практика и най-често включ-

вани в хранителни добавки са 

Фиг. 1
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прохормоните – предшестве-

ници на андрогенните анабол-

ни стероиди: androstenediol 

( a n d ro s t - 5 - e n e - 3 β , 17 β - d i o l ) ; 

androstenedione (androst-4 -

ene-3,17-dione); prasterone 

(dehydroepiandrosterone, DHEA); 

19-norandrostenedione (estr-4 -ene-

3,17-dione), 19-norandrostenediol, 

1-androstendiol (5α-androst-1-ene-

3β,17β-diol) и други. Вещества 

от тази група са включени в 

Списък на забранените веще-

ства за 2010 – вещества и ме-

тоди, забранени по всяко време 

(по време и извън състезание), 

Международен стандарт или 

към Световния антидопингов 

кодекс на Световната антидо-

пингова агенция (WADA) [1, 2], 

но не са забранени за включва-

не в хранители добавки според 

действащото законодателство 

в РБългария [3].

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

За целите на настоящoто 

проучване са обхвнати 85 хра-

нителни добавки, съдържащи 

прохормони и хормонни модула-

тори на различни производите-

ли от България и други страни, 

членки на ЕС, както и на произво-

дители от САЩ с цел етикет ба-

зирана оценка на здравните пре-

тенции на производителите, 

количесвото на активните със-

тавки и комбинации между тях, 

препоръчителните еднократни 

и дневни дози и предупреждения 

за взаимодействия и нежелани 

реакции. Използвана е база дан-

ни Science Direct, PubMed, Dietary 

Supplements database към US 

National Institutes of Health Office 

of Dietary Supplemenst и World 

Anti-doping Agency.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

От обхванатите в насто-

ящото проучване прохормони 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) е 

най-често включван в хранителни 

добавки с претенция за редукция 

на телесната маса.

D e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n e 

(5-DHEA, DHEA, Prasterone, 3S, 8R, 

9S, 10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-

dimethyl-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 

15, 16-dodecahydrocyclopenta[a]

phenanthren-17-one) е ендогенен 

стероид и при двата пола, про-

хормон, който се биосинтезира 

от холестерол и метаболизира 

до DHEA-Sulfate (DHEA-S), 7α-OH-

DHEA, 7β-OH-DHEA, 7-oxo-DHEA 

(7-keto-DHEA), androstenedione, 

androstenediol и впоследствие до 

тестостерон и естрогени (фиг. 

1, 2). След 30-годишна възраст ен-

догенното производство на DHEA 

започва постепенно да намалява 

[4, 5].

DHEA e в процес на проучвания 

in vivo за имуномодулаторна ак-

тивност, за ефект върху телесния 

състав, липидния профил, тром-

боцитната агрегация и инсулино-

вата чувствителност, за ефекти 

върху паметта, настроението и 

повлияването на процесите на 

стареене, както и ефекта върху 

спортните постижения при мла-

ди атлети, без да са достигнати 

категорични изводи [5, 6, 7].

Според етикет базираната 

оценка на обхванатите 20 храни-

телни добавки, съдържащи ДХЕА, 

oсновните претенции за физиоло-

гичните ефекти и приложението 

на продуктите са:

� Повишава мускулната 

маса и сила.

� Намалява количеството 

на подкожна мастна тъкън.

� Повишава имунитета.

� Подобрява паметовите 

фукции.

� Повлиява емоционалната 

сфера, като повишава настроени-

ето.

� Забавя процесите на ста-

реене (anti-aging ефект).

� Повишава либидото при 

двата пола, подобрява еректил-

ната функция.

� Способства за повишава-

не на костната плътност.

Нежеланите реакции при про-

дължителен прием и завишени 

дози могат да включват наруше-

ния във функциите на ендокрин-

ната система, вирилизация, гени-

комастия, алопеция, нарушения в 

липидния профил, повишаване в 

нивата на кръвната захар и инсу-

линовата резистентност, акне, 

засилена миризма на потта, мен-

струални смущения, повишаване 

на кръвното налягане, главоболие, 

безсъние, нарушения в чернодроб-

ните функции, раздразнителност 

и други психични нарушения [8]. 

DHEA не се прилага при бремен-

ност, кърмене, нарушения на 

чернодробните функции и хор-

монално чувствителни тумори. 

Някои производители обознача-

ват възрастови ограничения (35 – 

40-годишна възраст) за прием на 

хранителни добавки, съдържащи 

DHEA.

Обичайната препоръчвана 

доза DHEA за дневен прием от по-

вечето производители е 50 mg, 

като може да варира от 25 mg до 

над 400 mg. 

На 29 юни 2010 г. Американ-

ската администрация по храни и 

лекарства е разпоредила изтег-

ляне от потребителите на 65 

хранителни добавки, съдържащи 

прохормони, хормонни модула-

тори и производни със стероид-

на структура, разпространявани 

чрез интернет чрез уеб-сайта на 

Bodybuilding.com, LLC. Продукти-

те са доставяни директно на 

потребителите чрез електрон-

ната мрежа. Съгласно извърше-

ната оценка за опасността за 

здравето на потребителите 

употребата на тези продукти 

може да доведе до увреждане 

на черния дроб, смаляване на 

тестисите и стерилитет при 

мъжете, получаване на мъжки 

полови белези при жените, уголе-

мяване на гърдите при мъжете 

и нисък ръст при децата, сърде-

чен удар (инфаркт), различен от 

лекарствен или алкохолен, небла-
Химическа структура на DHEA

Фиг. 2 

ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
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гоприятни ефекти за кръвните 

мастни нива и предизвикват 

риск от сърдечен пристъп, удар 

(инсулт) и смърт. След постъпи-

ла уведомителна нотификация 

/№ 10-590-add 02/ от Национал-

ната контактна точка (НКТ) в 

Министерството на земеделие-

то и храните на Системата за 

бързо съобщаване за наличие на 

опасни храни на пазара (RASFF) 

на Европейския съюз, Министер-

ството на здравеопазването на 

РБългария /с писмо Изх. № 32-00-1 

от 13.07.2010 г. до директорите 

на РИОКОЗ/ информира за необ-

ходимостта потребителите, 

които са купили някои от цити-

раните 65 хранителни добавки, 

незабавно да спрат приема им 

и да се консултират с личния си 

лекар за евентуални проблеми, 

които могат да бъдат свърза-

ни с една или повече съставки в 

продукта. 

Ендогенни прохормони на ана-

болни андрогенни стероиди се 

комбинират в хранителни до-

бавки с витамини (витамини В6, 

Е), хепатопротектори и липот-

ропни фактори (sylimarin, choline, 

betaine, inositol), донатори на NO 

(L-arginine, аргининови комплекси, 

L-ornitine, L-citrulline), екстракт 

от Tribulus terrestris, активни суб-

станции от растителен произход 

с диуретично действие, адаптог-

ени, Chrysin, магнезиеви и цинкови 

соли и термогеници.

Aндроста-1, 4, 6 -триен-3, 
17-дион (андростатриенди-
он), 4 -андростен-3, 6, 17 трион 
(6-оксо) /1, 4, 6 -androstatriene-3, 
17-dione (androstatrienedione), 
4 -androstene-3, 6, 17 trione (6-oxo, 
4 -etioallocholen-3,6,17-trione)/ са 

включвани в хранителни добавки 

с претенции за анаболен и редуци-

ращ подкожната мастна тъкън 

ефект, но научните изследвания 

подвърждават на първо място 

изразена ароматаза, инхибираща 

активност. Няма достатъчно 

данни от проучвания за ефект 

на 1, 4, 6-androstatriene-3, 17-dione 

и androstene-3, 6, 17-trione върху 

телесната маса [9, 10, 11, 12].

DHEA, Aндроста-1, 4, 6-три-

ен-3, 17-дион (андростатриенди-

он), 4-андростен-3, 6, 17 трион 

(6-оксо) са включени в СПИСЪК НА 

ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА 2010 – 

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ 

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПО ВРЕМЕ И ИЗ-

ВЪН СЪСТЕЗАНИЕ). 

Според данните от настоящо-

то проучване в информацията на 

етикета и рекламните материали 

на обхванатите хранителни добав-

ки, съдържащи забранени за употре-

ба в спорта прохормони и активни 

вещества със стероидна структу-

ра, не е ясно обозначено наличието 

на допинг съставки и значими неже-

лани реакции.

 

ПРЕПОРЪКИ

Водещи фактори при преценка 

на необходимостта от суплемен-

тация при спортисти са предо-

твратяване на здравните рискове 

за атлета и недопускане позитиви-

ране на допинг тест. Съществени 

условия при избора и употребата 

на хранителни добавки в комплекс-

ните програми за редукция на те-

лесната маса от спортисти са 

гаранциите за качеството и кон-

трола на изходните суровини и 

продуктите, недопускане в съдър-

жанието на забранени вещества, 

подход, съобразен с индивидуални-

те нужди и състоянието на атле-

та, консултации и наблюдение от 

медицински специалист.
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РЕЗЮМЕ
Изследване влиянието на активната спортна дейност върху имунната 
система е сравнително ново направление в спортната физиология. Днес 
е известно, че периодът след тежки продължителни физически нато-
варвания се характеризира със значителни количествени и качествени 
промени в редица елементи на имунна система, водещи до повишен риск 
от дихателни инфекции на горните дихателни пътища. 
Научна група от Национален център по заразни и паразитни болести, 
София, повече от двайсет години работи по създаването и характеризи-
рането на български орални полибактериални имуномодулатори. 
На база големия опит, които имаме в създаването на комбинирани иму-
номодулиращи и микронутриентни препарати, в процес на финализиране 
е състав, който представлява нова формулация от патентован поли-
бактериален имунно-стимулатор и специфични комбинация от антиок-
сиданти и микронутриенти.

SUMMARY
Pharmaceutical approach in the creation of combined medicine on the basis of 
low dosed polybacterial immune stimulator and specially formulated complex 
of antioxidants, vitamins and microelements for professional sportsmen. 
Exercise immunology is a relatively new area of research. At present it is well 
known that after heavy and intensive exercise workloads, there are significant 
changes in the circulating leukocyte count and function and increase risk of upper 
respiratory tract infections.
More than 20 years a research group at National center of infectious and parasitic 
diseases have been developing and studying original Bulgarian oral polybacterial 
immunomodulators. 
Our long experience in the area of immune modulation motivated us to start 
developing a new product based on low dose polybacterial immunostimulator and 
comprehensive micronutrient combination of antioxidants and micronutrients 
for professional sportsmen.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: имунна система, имуностимулатори, антиоксиданти, микронутриенти.
KEY WORDS: immune system, imunostimulators, antioxidants, micronutrients.

Фармацевтичен подход при създаване на 
комбиниран препарат на база ниско дозиран 
полибактериален имуностимулатор и специално 
формулиран комплекс от антиоксиданти, 
витамини и микроелементи за професионални 
спортисти

ИМУННА СИСТЕМА И СПОРТ

Изследване влиянието на актив-
ната спортна дейност върху имун-
ната система е сравнително ново 
направление в спортната физиоло-
гия. През средата на 80-те години 
се появяват първите научни публи-
кации за промени в имунните пара-
метри, индуцирани от физическа-
та активност (Hoffman-Goetz 1986, 
Mackinnon 1986, Pedersen 1988).

Преди този период емпирично 
е бил известен фактът за по-висо-
ката честота на инфекциите на 
горните дихателни пътища при 
професионални спортисти по вре-
ме на интензивна тренировъчна 
подготовка и след състезания. През 
90-те години се изказва хипоте-
зата за J-образното (Nieman 1994) 
разпределение на влиянието на ак-
тивната физическа дейност върху 

риска от дихателни инфекции, т. 
е. при умерена активност рискът 
е най-нисък (в сравнение със за-
стоял начин живот) и значително 
нараства с увеличаване интензив-
ността и продължителността на 
физическите натоварвания. През 
последното десетилетие лавиноо-
бразно се увеличават научните из-
следвания в областта - през 2005 г. 
са публикувани около 500 изследва-
ния. Днес е известно, че периодът 
след тежко физическо натоварва-
не, в резултат на нервно-ендокрин-
ни механизми (стресови хормони и 
провъзпалителни цитокини) се ха-
рактеризира със значителни коли-
чествени и качествени промени в 
редица елементи на имунната сис-
тема. Например в зависимост от 
продължителността и интензив-
ността на натоварването транзи-
торно се увеличава 2-4 пъти броят 
на левкоцитите, неутрофилите 

и лимфоцитите (NK клетки, CD4 
и CD8 T лимфоцити, макрофаги и 
др.) (Chinda 2003, Lehmann 1996, Fry 
1994, Gleeson 1995). Клинично зна-
чим е фактът, че след това преход-
но увеличение следва спад, особено 
в броя и функциите на клетките 
на вродената имунна система (NK 
клетки, неутрофили, макрофаги) 
(McFarlin 2004, Nieman 1993, Chinda 
2003) под нормата и значително 
увеличен риск от дихателни инфек-
ции. Някои автори споменават за 
заболеваемост между 50-80% след 
еднократни интензивни и продъл-
жителни спортни състезания или 
след хронични тежки тренировки 
(Peters 1983, Nieman, 1990).

Различни фактори могат да 
модулират отговора на имунната 
система към тежките спортни на-
товарвания като хранене, условия 
на околната среда, психологически 
стрес.

Проф. Рахамин 

Шекерджийски, дфн

Mаг. фарм. Иван 

Денев

ИМУННА СИСТЕМА И СПОРТ
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БЪЛГАРСКИ ОРИГИНАЛНИ 
ПОЛИБАКТЕРИАЛНИ 

ИМУНОСТИМУЛАТОРИ

През последните две декади се 
провеждат усилено експериментал-
ни и клинични проучвания с имунос-
тимулиращи вещества с различен 
произход, състав и механизъм на 
действие. Приложението на поли-
бактериалните имуностимулатори 
е актуално направление в профи-
лактиката и лечението на неспеци-
фичните инфекциозни заболявания 
поради нарастващата бактериална 
мултирезистентност, често среща-
ните алергични реакции към използ-
ваните антибиотици и химиотера-
певтици и имуносупресивния ефект 
на значителна част от тях, както 
и поради липсата на специфично ле-
чение на вирусните инфекции. Поли-
бактериалните имуностимулатори 
подпомагат лечението и на други па-
тогенетично свързани заболявания, 
каквито са злокачествените, СПИН, 
ТОРС и др.

Научна група от Националния 
център по заразни и паразитни боле-
сти, София, дълги години работи по 
създаването и характеризирането 
на български орални полибактериал-
ни имуномодулатори, съставени от 
специално подбрани бактериални 
видове (респивакс, уростим, дента-
вакс, фариностим, респистим плюс). 
С цел да стимулират както неспе-
цифичната имунна защита, така и 
специфичния имунен отговор, тези 
препарати имат уникална компо-
зиция едновременно от цели убити 
микробни клетки и бактериални ли-
зати, която ги отличава от всички 
известни досега имуномодулатори 
(бронхо-ваксом, рибомунил и др.). 
Включените в състава им Грам (+) 
(S. pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus) 
и Грам (-) (H. influenzae, N. catarrhalis, 
K. pneumoniae) микроорганизми и ли-
зати съдържат различни адювантни 
компоненти с имуномодулаторна 
активност: ЛПЗ, липопротеини, по-
върхностни мембранни протеини, 
мурамилпептид, липотейхоеви кисе-
лини, пептидогликани и др. 

Обширни експериментални про-
учвания показват активация на 
различни елементи на вродената 
и придобитата имунна защита – 
макрофаги, интерферон, Ил-2, Ил-6, 
NK-клетки, TNF-a, TNF-g, GM-CSF, Т- и 
В- клетъчните функции и антитяло-
синтез. Бактериалните видове, 

влизащи в състава на тези стимула-
тори, предизвикват и синтез на спе-
цифични антитела от класове ИгГ, 
ИгА и ИгМ. Полибактериалните иму-
ностимулатори имат ясно изразено 
адювантно действие по отношение 
антитяло синтеза към различни бак-
териални антигени и ваксинални ща-
мове (грипни ваксини и др.).

Много клинични проучвания с 
респивакс 50 mg табл. доказват на-
маляване честотата на респира-
торните инфекции, тежестта на 
протичането им, използването на 
антибиотици, подобрява вентила-
ционните показатели при страда-
щите от хроничен обструктивен 
бронхит и бронхиална астма и др. 

Интересен клиничен факт е, 
че продължителното приемане на 
нискодозран полибактериален иму-
ностимулатор (10 mg) води до по-
добряване на кръвните и имунните 
показатели при HIV болни (Петрунов 
и съавт.), което е от особена важ-
ност срещу опортюнистичните ин-
фекции при тях. 

Приемът на нискодозран полибак-
териален имуностимулатор и пълна 
гама от ежедневните потребности 
на витамини и минерали (респистим 
плюс хр. добавка) от българските во-
еннослужещи зад граница се свързва 
със значително намалена респира-
торна заболеваемост.

Презумпции при създаване на 
специфичен комплекс от микро-
нутриенти – хранителни и ендо-
генни антиоксиданти, витамини и 
микроелементи

Тези важни клинични данни за 
приложението на нискодозран поли-
бактериален имуностимулатор ни 
мотивира да го комбинираме със спе-
цифична комбинация от микронутри-
енти – есенциални антиоксиданти, 
приемани с храната и синтезирани 
от организма, витамини и микрое-
лементи. Цели се поддържане на оп-
тимален имунен, антиоксидантен и 
хранителен статус при специални 
групи от хора, подложени на хро-
нична експозиция на вредности от 
химичен, биологичен и радиационен 
характер, тежки физически и психи-
чески натоварвания (професионални 
спортисти, военнослужещи и др.).

С цел да се намали вредното вли-
яние на хроничния физически и пси-
хологически стрес върху имунната 
система на спортисти клинично са 
изследвани различни интервенции, 
базирани на макро- и микрохранител-
ни вещества (въглехидрати, анти-

оксиданти, витамини, микроелемен-
ти, глутамин и др.). 

Интересът за модулиране на 
имунната функция с микронутриен-
ти при спортисти произтича от 
факта, че 1) дори недостигът само 
на един микронутриент (с функция 
на антиоксидант, ензимен кофактор 
и т. н.) може да повлияе негативно 
имунната функция и риска от ин-
фекции (Calder, Jackson, 2000, Calder, 
Kew, 2002); 2) има повишен риск от 
субоптимален прием в резултат на 
повишени изисквания или нерационал-
но хранене; 3) лесно достъпни са под 
формата на суплементи. 

Тежката физическа активност 
води до увеличена продукция на сво-
бодни радикали – мускулната кисло-
родна консумация може да нарасне до 
100 пъти, увеличавайки излизането 
на супероксидни радикали от мито-
ходриите в цитозола, допълнително 
има неутрофилна активация, акти-
виране на ендотелната ксантин ок-
сидаза, увеличена продукция на азо-
тен оксид и реперфузия на тъкани 
(напр. храносмилателната система), 
които са били исхемични по време на 
натоварването (Packer, 1997). Актив-
ната спортна дейност адаптивно 
увеличава антиоксидантната защи-
та на организма, но тази адаптация 
може да е недостатъчна при продъл-
жителни тежки тренировки (Packer, 
1997). Продължителното действие 
на свободните радикали върху имун-
ната функция е потискане на фагоци-
тозата и Т и B клетъчната пролифе-
рация (Peters, 1997). 

Суплементацията с микронутри-
енти е широко разпространена сред 
професионалните спортисти и ама-
тьори. Често се използват мегадози 
от индивидуални микронутриенти 
или недобре формулирани състави с 
ниска бионаличност на отделни ком-
поненти поради неправилни форми 
или взаимодействия.

При формулирането на подобни 
антиоксидантни и микронутриентни 
състави от съществено значение е:

1.) Синергичност на включени-
те антиоксиданти 

Обосновано е използването на 
комбинация от хранителни (вит. Е, 
С, бета-каротен, селен, цинк) и ен-
догенни антиоксиданти (глутатион 
увеличаващите N-ацетил цистеин и 
алфа-липоева киселина, коензим Q10).

Широко разпространена прак-
тика е приемът на високи дози от 
индивидуални антиоксиданти, напр. 
вит. Е, бета-каротен, вит. С. Това 
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произтича от ин-витро експеримен-
талните изследвания за антиокси-
дантна протекция и механизми на 
действие. При хората суплементаци-
ята с индивидуални антиоксиданти 
е грешна, тъй като 1) клетъчните и 
извънклетъчните антиоксидантите 
са в сложна регенерираща се редокс 
система, различна локация, механизъм 
на действие и афинитет към отдел-
ните видове свободни кислородни 
и азотни радикали; 2) могат да се 
превърнат в про-оксиданти поради 
различни нива на оксидативен стрес 
в отделните индивиди. Последният 
факт е потвърден за вит. Е и бета-ка-
ротен (CARET и ATBC studies) от мно-
жество клинични проучвания, вкл. и 
при професионални спортисти. Напр. 
суплементацията с вит. Е 600 mg/ден 
за 2 месеца преди триатлона Ironman 
води до повишаване маркерите за 
оксидативен стрес и провъзпалител-
ните цитокини след състезанието, 
сравнени с плацебо групата (Nieman 
et al, 2004). Подобна суплементация 
може да има имуносупресивен ефект 
(Prasad 1980, Calder, Kew, 2002, UK Food 
Standards Agency, 2003) и да увеличи 
риска от инфекции (Graat, 2002). Дис-
кутабилен е въпросът за проокси-
дантните свойства на вит. С.

2.) Висока биологична активност 
на включените хранителни антиок-
сиданти

Редица проучвания показват по-ви-
сока биоактивност в резултат на по-
добра абсорбция, задържане, биологич-
ни ефекти на натуралните форми на 
вит. Е (като d-α-Tocopheryl Succinate) 
и бета-каротен (смес от циц/транс 
изомери) (Clifford, 2006, Stone, 2003, 
Burton, 1998, Birringer, 2003; Ben-Amotz 
1996, 1998).

Аминокиселинните комплекси (хе-
лати) на селен и цинк имат по-добра 
гастроинтестинална стабилност, 
поносимост и абсорбция поради огра-
ничаване взаимодействието на ме-
талите с някои вещества в храната 
(влакнини, фитинова киселина и др.) 
или окислително редукционни взаимо-
действия с вит. С от формулацията 
(напр. натриев селенит с отделяне 
на селен). Напр. цинк-глицинат има 
по-висока бионаличност от цинков 
оксид, сулфат, глюконат (Gandia, 2007, 
Schlegel P, 2006). 

L-селенометионин, формата на 
селен в храната, има висока абсорб-
ция, подобно на аминокиселината 
метионин, и задържане в организма 
(Thomson, 1993, Fairweather-Tait, 2010).

3.) Безопасност и поносимост

Не се препоръчва включването на 
желязо, мед и манган поради взаимо-
действия с витамин С и образуване 
на свободни радикали, както и пора-
ди по-високата им бионаличност при 
наличие на антиоксиданти и риск от 
натрупване (напр. желязо при мъже-
те). Не се включват и редица тежки 
метали като молибден, ванадий, гер-
маний, които нормално присъстват 
в пазарните продукти, поради риск 
от невротоксичност при хроничен 
прием.

Калциев аскорбат, буферираната 
форма на аскорбинова киселина (pH 
6,8-7,4) е предпочитан, тъй като не 
дразни гастроинтестиналния тракт 
и скорошни изследвания показват, че 
във високи дози не индуцира оксалурия 
(Moyad, 2009) за разлика от аскорби-
новата киселина.

4.) Други презумпции
Редица други есенциални минкро-

нутриенти имат значение за нор-
малната имунна и други функции на 
организма. Формулацията трябва да 
доставя пълна гама от всички вита-
мини (вит. A, вит. D, група В) и хром в 
дозировки 2 пъти RDA с цел намалява-
не на риска от недостиг. 

Дневната дозировка се разделя в 
два приема съобразено полуживота 
на повечето микронутриенти.

Подобен комбиниран препарат 
(ImunoDeoxy tabl.) на база ниско дози-
ран клинично доказан полибактери-
ален имуностимулатор и специално 
строго научно формулиран комплекс 
от антиоксиданти, витамини и ми-
кроелементи е в процес на финализи-
ране. 

Създаването на този нов продукт 
е в сътрудничество с видни наши уче-
ни специалисти като академик д-р Б. 
Петрунов (дългогодишен директор 
на Националния център по заразни и 
паразитни болести), проф. д-р И. Чер-
ноземски, председател на „Фондация 
борба с рака”, и др. Поради раковопро-
тективния ефект на подобна комби-
нацията данните по формулирането 
му бяха изнесени на международна он-
кологична конференция (Oncoprogress/
Oncovaccines – 29-30.10.2010, София) в 
областта на имунопрофилактиката 
и имунотерапията на злокачествени-
те заболявания.

Първоначалните експериментал-
ни данни в Научноизследователска 
лаборатория по радиационна защита 
към ВМА, София, потвърждават имо-
нопрофилактичния и антиоксидант-
ния потенциал на препарата в условия 
при експозиции на вредни фактори. 
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Една тридесетгодишна мечта е вече сбъдната 

реалност! Дългогодишният труд и всеотдайност 

на проф. д-р Димитър Шойлев и неговия екип наме-

ри своето заслужено място като лечебно заведе-

ние в системата на българското здравеопазване. 

Правителството на Република България, по пред-

ложение на Министерството на физическото въз-

питание и спорта, узакони официално статута на 

единствената в страната специализирана болница 

за активно лечение 

по травматология, 

ортопедия и спортна 

медицина на името 

на проф. д-р Димитър 

Шойлев.

Това събитие за 

българската медици-

на и спорт се проведе 

на 22.11.2010 г. в Наци-

оналната зала по бор-

ба в комплекс „Диана”. 

Плеяда от олимпийски 

и световни шампиони 

(Тереза Маринова, Пе-

тър Киров, Христо 

Марков), представи-

тели на БОК, НСА „Ва-

сил Левски”, спортни 

федерации и елитни 

спортисти уважиха 

официалното кръще-

ние на болницата. 

В присъствието 

на семейството на 

проф. Шойлев своето 

заслужено признание 

към него изразиха не-

говите ученици и по-

следователи. За всеки 

от тях той беше па-

триархът и учителят, който създаде армията от 

професори, доценти и редови български спортни 

лекари, оценени по достойнство от спортисти, 

пациенти и колеги. Наричаният гальовно ”бате Ми-

тко” от проф. д-р Петър Тивчев, както и проф. д-р 

Аспарух Аспарухов,  доц. д-р Антони Георгиев, д-р 

Валентин Матев (настоящ завеждащ клиниката), 

д-р Христо Мазнейков, д-р Динко Хубенов и д-р Йов-

ко Йовков са гордостта на българската травмато-

логия и ортопедия като най-близки помощници на 

елитните български спортисти. 

Като състезател по волейбол от национален 

ранг и световно признат ортопед в най-автори-

тетните организации като SICОТ (Световна асо-

циация по ортопедия и травматология), Медицин-

ската комисия и Допинг контрола на УЕФА, член на 

Изпълкома на Българския футболен съюз, проф. Шой-

лев заслужено бе при-

мер за почтеност, 

коректност и прин-

ципност. Безгранично 

влюбен във футбол-

ния ФК “Левски”, той 

беше едновременно 

и консултант на ФК 

“ЦСКА”. За него шам-

пионът и аматьорът 

на операционната 

маса бяха равнопо-

ставени. С обяснимо 

удовлетворение бе 

посрещнато обявява-

нето от доц. Свилен 

Нейков (министър на 

физическото възпи-

тание и спорта) на 

решението на пра-

вителството на Ре-

публика България за 

преименуването на 

спортната клиника 

в “Дианабад”. С по-

желание за “Многая 

лета” и тържествен 

водосвет, отслужен 

от свещеници от 

Българската право-

славна църква, бе бла-

гословена специализираната болница за активно 

лечение по травматология, ортопедия и спортна 

медицина на името на проф. д-р Димитър Шойлев. 

С очакваната помощ от българското правител-

ство за най-модерно оборудване и възможност за 

повишаване на квалификацията на спортните ле-

кари в България делото на професора и учителя ще 

пребъде.

Специализирана болница за активно лечение по 
травматология, ортопедия и спортна медицина 
“Проф. д-р Димитър Шойлев”

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
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