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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Хирургично лечение на увредите
на мускулното тяло
Д-р Христо Мазнейков

РЕЗЮМЕ
Мускулните лезии са едни от най-честите травми при спортистите. Хирургичното им лечение представлява предизвикателство.
Обикновено консервативното лечение дава отлични резултати. Хирургичното лечение намира място при по-големи руптури, където
се цели функционалното възстановяване. То може да подобри регенерацията и да намали формацията на фиброзна тъкан. За целта се
използват различни видове шев.

SUMMARY
Surgical treatment of muscle belly injuries
Muscle lesions are one of the most common sport injuries and are challenging
problems for surgeons. Muscle trauma is commonly treated conservatively
with excellent outcome results while surgical repair is advocated for larger
tears/lacerations, where the optimal goal is restoration of function. Surgery
can enchance muscle regeneration and decrease scar tissue formation.
Different suture techniques have been described for muscle repair.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лезия на мускулното тяло, разкъсване на скелетен мускул, възстановяване на мускул, хирургично лечение.
KEY WORDS: muscle belly lesion, skeletal muscle laceration, muscle repair, surgical treatment.

ВЪВЕДЕНИЕ
Мускулните увреди са от най-честите
травми в спорта – между 10 и 55% от всички травми. Варират от контузия до тотална
руптура. Според локализацията си могат да
се разделят на руптура на началното залавно
място, авулзия на инсерцията или руптури на
мускулното тяло. Стандартният избор на лечение е консервативното, което дава отлични
резултати в повечето случаи. При тотални
руптури или такива на повече от 50% от сечението на мускула се препоръчва хирургичното
лечение, което води до по-добро функционално
възстановяване, по-добра регенерация и помалко количество фиброзна тъкан.
ЕТИОЛОГИЯ
Най-честата етиология е внезапна, мощна
ексцентрична контракция на мускула. Може да
се дължи и на травма при директен удар и др.
Често се наблюдават масивни мускулни руптури при минимална травма.
ПАТОЛОГИЯ
Известни са няколко класификации на руптурите на мускулното тяло, но най-разпространената и най-удобната от тях е тази на
Райън (фиг. 1), която отразява тези руптури в
четири степени:
4
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1-ва степен: отнася се за нарушение едва
на няколко мускулни влакна;
2-ра степен: нарушение на около 1/3 от
сечението на мускула;
3-та степен: нарушение на повече мускулни влакна, със засягане на част от мускулната фасция;
4-та степен: включва нарушенията на
мускулното тяло по цялата му дебелина.
Самото тяло на мускула има много добри
регенеративни способности, което се дължи
на наличието на реактивни миоцити в пространството между руптуриралите мускулни
влакна и на образуването на съединителна
тъкан.
Възстановителният процес на мускулните
увреди е в три фази: дегенеративно-възпалителна фаза, репаративна фаза и фаза на ремоделиране (фиг. 2).
Първата фаза – до няколко дни след травмата, се характезиризира с наличие на възпалителна реакция и формиране на хематом, което допълнително стимулира възпалителната
реакция и преминаването във втората фаза
на възстановяване.
Репаративната фаза – от 7-ми-10-и ден
до 3-4-ата седмица след травмата, започва заместването на тъканта, образувана при острата фаза. Стимулира се пролиферацията на
напречно-набраздена мускулна тъкан и продукцията на съединителна цикатрициална тъкан.
Последната фаза, тази на ремоделиране,
включва узряването на новообразуваната мус-

кулна тъкан и реорганизацията на циатрициалната тъкан. Този последен етап от възстановяването силно се повлиява от постепенното
подлагане на механичен стрес и натоварване
на мускула – това помага на новообразуваната
мускулна тъкан да се реорганизира по възможно най-добрия функционален начин за контракция на цялата мускулатура. Цикатрициалната

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

тъкан постепенно оставя все повече и повече
място за връзка между миофибрите в мускула.
Трябва да се има предвид, че масивната
руптура на мускула води до загуба на неговата
сила, което не е сериозен проблем при пациенти с ниски функционални изисквания. Докато
при атлети и хора с по-високи функционални
изисквания е необходимо пълно възстановяване
на мускулната сила, което при много от увредите на мускулното тяло не може да бъде
осигурено с консервативно лечение.

Фиг. 8
Фиг. 9

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
От анамнезата обикновено имаме данни
за поява на внезапна силна болка, появила се
след мощна мускулна контракция или травма.
Наличие на палпаторен дефект в областта на
мускулното коремче. Може да има затруднение на походката или загуба на силата в определен мускул или мускулна група.
Клинично се наблюдава наличие на изразен
в различна степен оток и кръвонасядане в засегнатата област. В зависимост от увредата
може да се развие мускулен дефицит.

Фиг. 4

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Стандартно се използва рентгенография
в две проекции, като се търсят авулзионни
фрактури.
С оглед на уточняване степента на руптурата и необходимостта от хирургично лечение е необходимо провеждането на ЯМР и/
или сонография (фиг. 3, фиг. 4).
Фиг. 5

ЛЕЧЕНИЕ
Стандартното лечение на мускулните
травми включва контрол на болката и отока
– почивка, елевация, криотерапия. ЛФК и физиотерапия стартират възможно по-скоро след
травмата.
При наличие на руптура на повече от 50%
от мускулните влакна или тотална руптура
хирургичното лечение дава по-добри функционални резултати.

Фиг. 6

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Фиг. 7

Шевът на мускули е предизвикателство
заради честото прокъсване на шевовете. Мускулната тъкан има малка механична издръжливост в сравнение със сухожилната и други
тъкани. Проучванията показват по-добра издръжливост на модифицирания шев по Кеслер,
в сравнение с останалите шевове. Прилагането на PRP (плазма, богата на тромбоцити)
може да подобри процеса на мускулна репарация, като стимулира пролиферацията.
Примери могат да се дадат с изолирани
руптури на ректус феморис (фигури 5, 6, 7) и
изолирана руптура на аддукрор лонгус (фигури

8, 9), лекувани оперативно в нашата клиника.
СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Без имобилизация
Ходене с две помощни средства за 2 седмици
Изометрични контракции
Електро стимулация
Стречинг
Постепенно увеличаване обема на движение
Бягане след 6-ата седмица
ДИСКУСИЯ
Все още няма достатъчно данни от рандомизирани проучвания за предимствата на
мускулния шев пред консервативното лечение.
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Д-р Максим
Загоров

Д-р Светослав
Добрилов

Субпекторална тенодеза на
дългата глава на m. biceps
brachii с костен анкър

РЕЗЮМЕ
Патологията на сухожилието на дългата глава на м. бицепс брахии
(СДГБ) е честа причина за болка в раменната става. Уврежданията
на тази структура включват тендиноза и тендинит, нестабилност, наблюдавана изключително в съчетание с разкъсвания на
ротаторния маншон, спонтанни руптури и преруптури, както и
увреда на гленоидалния лабрум в зоната на залавяне на биципиталното сухожилие (SLAP лезии). Съвременното оперативно лечение
на СДГБ се състои в тенотомия или тенодеза. Въпреки наличието
на известни противоречия, все повече автори предпочитат тенодезата на СДГБ поради ефективното облекчаване на болката при
запазване на съотношението дължина/напрежение, избягването на
деформацията на мишницата и болезнени крампи и запазване функцията на дългата глава на м. бицепс брахии в лакътната става.
Представената мини открита субпекторална тенодеза на СДГБ с
костен анкер има определени предимства и представлява сигурен и
ефективен метод с добри клинични резултати.

SUMMARY
Treatment of early gonarthritis – unicondylar knee replacement
Pathology of the tendon of long head of biceps muscle (LHB) is common
cause for shoulder pain. There is a great variety of tendon alterations
starting from tendinosis and tendinitis, instability presented always with
co-existing rotator cuff pathology , spontaneous rupture and pre-rupture
and frequently with biceps insertion pathology- SLAP lesions. Present
operative treatment of LHB is consisted of tenotomy or tenodesis. Despite
some controversies , more autors prefer tenodesis, because effective pain
relief combined with preserving length/tension ratio , avoiding cosmetic
deformity and painful muscle cramps and preserving function of the
LHB in elbow. Mini-open subpectoral tenodesis of LHB with bony anchor
has certain advantages and is safe nad effective method with excellent
clinical results.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Бицепс, субпекторален, тeнодеза, анкър, тендиноза.
KEY WORDS: Biceps, subpectoral, tenodesis, anchor, tendinosis.

ВЪВЕДЕНИЕ
СДГБ представлява вътре и извънставна структура. Преди навлизането в
интертуберкуларната бразда по предната повърхност на хумеруса стабилността му се осигурява от сложен суспензорен апарат, в който основна роля
играят коракохумералният лигамент и
прилежащите части на сухожилията на м.
супраспинатус и м. субскапуларис. Дистално на около 15-20 мм над долната граница
на сухожилието на м. пекторалис майор
се намира сухожилно-мускулния преход на
дългата глава на м. бицепс брахии.
Функцията на СДГБ е все още обект
на дебати. Редица автори смятат, че
СДГБ е депресор и вторичен стабилизатор на хумералната глава, като тази
функция е по-ясно изразена при лезии на
ротаторния маншон. СДГБ участва в редица проприорецептивни и невромускулни
рефлекторни дъги. По-изразена е ролята
6
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на двуглавия мишничен мускул в лакътната става, където е отговорен предимно
за супинацията.
В специализираната литература са
налице достатъчно данни, сочещи СДГБ
като чест източник на раменна болка.
Уврежданията на СДГБ включват тендиноза и/или тендинит с дегенеративно
разкъсване, нестабилност с нарушаване
на суспензорния апарат и травматична
руптура на сухожилието. Патологията на
СДГБ е рядко изолирано явление и много по-често се наблюдава в съчетание с
руптури на ротаторния маншон, субакромиален импинджмънт, увреждания на гленоидалния лабрум и др. (фиг. 1).
Показанията за оперативно лечение на уврежданията на СДГБ включват
неповлияване на оплакванията чрез консервативно лечение при тендиноза или
тендинит (рядко наблюдавани изолирано),
нестабилност и дегенерация на СДГБ при
руптури на ротаторния маншон (м. субскапуларис и м. супраспинатус), спонтанна

Фиг. 1

Вътреставна патология на СДГБ със
съпътстваща увреда на ротаторен
маншон

Медицина и Спорт
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акутна и субакутна руптура, както и някои типове SLAP увреда, включително и
лош резултат след предходно хирургично
възстановяване на SLAP.
Настоящото оперативно лечение на
уврежданията на СДГБ се състои в тенотомия или тенодеза, както и третиране на съпровождащата раменна патология. Съвременно обзорно проучване сочи
статистически значима разлика между
тенотомията и тенодезата единствено
по отношение на честотата на възникване на деформация тип „Popeye”. Двата
метода се характеризират с еднакво
добър ефект по отношение на болката
и постигат добри и отлични резултати
според същите автори. Въпреки добрите
клинични резултати от тенотомията по
отношение на болката и бързите срокове
на възстановяване Kelly и сътр. съобщават за възникване на “Popeye” деформация
в 70% от случаите и наличие на болка
и уморяемост при натоварване в 38%, а
P. Boileau и сътр. докладват за загуба до
15-20% в силата на супинация в лакътя.
Повечето автори смятат тенотомията на СДГБ за подходяща при възрастни
пациенти с ниска физическа активност и
такива с изразена подкожна мастна тъкан
на мишницата. Тенодезата на СДГБ може
да се извърши проксимално или дистално.
Проксималната тенодеза може да бъде
вътреставна, на входа на интертуберкуларната бразда или извънставна в супрапекторална локализация, ниско разположена в интертуберкуларната бразда.
Проксималните вариации на тенодезата на СДГБ понастоящем се извършват
предимно артроскопски. Дисталната тенодеза се осъществява обикновено чрез
миниоткрита техника и фиксирането на
сухожилието към хумеруса се извършва
на долната граница на сухожилието на
м. пекторалис майор. За всички изброени
локализации е налице разнообразие от
средства на фиксация като интерферентни винтове, костни анкъри, трансосални шевове в костен тунел, миниплаки
и бутони, мекотъканна фиксация и т.н.
Предимствата на тенодезата на СДГБ
са, че възстановява съотношението дължина/напрежение и изокинетичната сила
на двуглавия мишничен мускул, елиминира риска от деформация и крампи, предотвратява хипотрофията на мускула и
запазва силата на супинация и флексия в
лакътната става. Трябва да споменем, че
тази процедура налага период на следоперативно възстановяване, характеризира
се с удължено оперативно време и цена и
не е лишена от усложнения. Повечето автори препоръчват тенодеза на СДГБ при
по-млади, физически активни пациенти и
спортисти, такива с мускулен контур на
8
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мишницата, мануални работници и пациенти, нежелаещи да приемат потенциална деформация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 05.2013-06. 2015 г. са оперирани 17 пациенти (мъже) на средна възраст 55 г., ½ от които са активно занимаващи се със спорт (гребане, фитнес,
over-head дисциплини). При 12 пациенти
наблюдавахме съпътстваща патология
на ротаторния маншон, а при един- SLAP
лезия с тендиноза. Спонтанни руптури наблюдавахме при 4-ма пациенти.
Клиничничната картина на увредите
на СДГБ обикновено включва предномедиална или дълбока болка в раменната
област, често излъчваща се по предната
повърхност на проксималния хумерус и
засилваща се при движения над нивото
на раменния пояс. Възможно е наличието
на усещане за болезнено прищракване и
изпукване каkто и наличие на деформация на мишницата - Попай/ Popeye деформация (фиг. 2). Конкретното клинично
изследване на СДГБ е затруднено поради
честото съчетание на патологията му с
тази на останалите структури на раменната става. Наличните клинични тестове
като O’Brien, Yergasson (фиг. 3) , Speed и
др. се характеризират с висока чувствителност и сравнително ниска специфичност. Наложително е щателно изследване
на функцията на прилежащите мускули на
ротаторния маншон.
Конвенционалните рентгенографии
обикновено не показват съществени отклонения от нормата. Ултразвуковото
изследване представлява евтин и неинвазивен метод, позволяващ детайлно и динамично изобразяване в ръцете на някои
автори. В нашата практика използваме
предимно възможностите на магнитнорезонансното изследване и магнитно-резонансната артрография, които могат
да дадат фалшиво негативен резултат
в около 30% от случаите. Въпреки това
те имат висока чувствителност и специфичност при установяването на съпровождаща патология като руптури на м.
супраспинатус и субскапуларис, SLAP увреди и др.(фиг. 4).

Фиг. 4

Диагностична ЯМР артрография

Фиг. 2

Деформация тип „Popeye”

Фиг. 3

Тест на Yergasson
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
При изолираните руптури на сухожилието се пристъпва към директна мини
инвазивна тенодеза, докато при останалите случаи, след завършване на артроскопската процедура (напр. шев на ротаторен маншон).
Идентифицира се долният полюс на м.
пекторалис майор и подлежащата къса глава
на бицепса. Хирургичният достъп се прави в
аксиларната гънка с дължина 2-3 см на нивото на долния полюс на м пекторалис майор
(фиг. 5). Посредством тъпо отпрепариране,
поддържайки крайника в лека абдукция и 45°
външна ротация, се достига палпаторно до
диафизата и се идентифицира бицепсовият
сулкус. Поставя се тъп Хоман ретрактор по
латералния кортекс на хумеруса. От медиално се идентифицира и предпазва н. мускулокутанеус, който се проецира около 2 см
от оперативното поле. Отваря се сулкусът
и се издърпва сухожилието (фиг. 6 ). Върху
медиалния кортекс на диафизата се борира
отвор за анкера - използваме титаниeв 5
мм Super REVO FT (ConMed). Сухожилието се
тенодезира посредством 2 броя нерезур-

спорта става между третия и четвъртия следоперативен месец.
РЕЗУЛТАТИ

Фиг. 5

Оперативен достъп за мини открита тенодеза

При 85% от пациентите наблюдавахме добри и отлични резултати: премахване на болката, възстановяване на мускулната сила и корекция на козметичната
деформация (фиг. 8). Поради мини инвазивната техника и краткото оперативно
време не сме прилагали стандартна антибиотична терапия и не сме наблюдавали постоперативни раневи инфекции. При
един пациент имахме позитивен „Popeye”
белег следствие реруптура. Транзиторна
нервна увреда (невропраксия на н. мускулокутанеус) с пълно възстановяване до
4-ия месец имахме при един пациент.

Фиг. 8

Следоперативен резултат
изолирана патология и обикновено е
в съчетание с увреда на ротаторния
маншон, субакромиален импинджмънт и
лабрални увреди ( SLAP). Субпекторалната мини открита тенодеза с анкeрна
фиксация е лесно възпроизведим, сигурен
и ефективен метод с добри клинични
резултати.

ДИСКУСИЯ

Фиг. 6

Характерни патоанатомични промени- теносиновиит и фибрилации
на сухожилието

Фиг. 7

Постоперативен рентгенов образ
бируемите конци, като се спазват анатомичните съотношения. Надстоящата част
на сухожилието се резецира. Достъпът се
затваря послойно (фиг. 7).
Следоперативният протокол включва имобилизация с митела за 4 седмици
и пасивни движения в раменната става.
Между 4-та и 8-ма седмица пациентът
постепенно активно натоварва крайника,
а след 8-мата седмица работи за възстановяване на мускулната сила. При физически активните пациенти връщането към

Субпекторалната тенодеза елиминира
почти цялата дължина на СДГБ, като по
този начин третира и патологичните процеси, локализирани ниско в интертуберкуларната бразда (синовиит, тендиноза и др).
Някои автори съобщават за по-висока честота на болка, проектираща се в браздата,
при пациенти със супрапекторална тенодеза, налагаща ревизионна субпекторална тенодеза в до 12% от случаите. Спазването
на анатомичната локализация на мускулносухожилния преход на СДГБ спрямо долната
граница на сухожилието на м. пекторалис
майор позволява сравнително лесното възстановяване на съотношението дължина/
напрежение при субпекторалната тенодеза.
Техниката не налага наличието на сериозни
артроскопски умения за работа в предното
субделтоидно пространство и е по-подходяща за случаите на спонтанна и травматична руптура на СДГБ, при които същото
почти винаги се открива лежащо в интертуберкуларната бразда. Основен недостатък на техниката е близостта на нервни
структури (основно n. musculocutaneus), което налага внимание за предотвратяване на
ятрогенната им увреда. Трябва да се спомене и рискът от диафизарна фрактура на
хумеруса в зоната на фиксация, което силно
зависи от избора на средство за фиксация и
техническото изпълнение (8-9 мм интерферентен винт срещу 5 мм анкър). Интерферентната фиксация показва превъзходство
спрямо анкърната „ин витро”, докато клиничните резултати за сходни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тенодезата е метод за лечение на
патологията на СДГБ при млади и/ или
физически активни пациенти (спортисти, работници) или пациенти с
козметични изисквания. СДГБ рядко е
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Антеролатерален лигамент на
коляното – какво се случи след
“откритието” му
Д-р Владимир Стефанов

РЕЗЮМЕ
Въпреки че важността на антеролатералните стабилизиращи
структури на коляното в комбинация с увредите на предната
кръстна връзка е установена от много години, повечето спортни
травматолози пренебрегват латералните стабилизатори, когато
извършват пластика на предната кръстна връзка. Анатомичната
single bundle или double bundle пластиката на ПКВ възстановява стабилността на коляното, но въпреки това при някои пациенти остава
известна предно-задна или ротационна нестабилност на коляното
след пластика на ПКВ. За да решат този проблем, редица изследователи са се обърнали отново към антеролатералната страна на
коляното и в частност към антеролатералния лигамент. Целта на
статията е да обобщи настоящите данни за антеролатералния лигамент на коляното, включително анатомия, хистология, биомеханика и образна диагностика. Направен е и критичен анализ на значението на антеролатералния лигамент в клиничната практика.

SUMMARY
Anterolateral ligament of the knee – what happened after its “discovery”
Although the importance of the anterolateral stabilizing structures of the knee
together with anterior cruciate ligament (ACL) injuries has been recognized
since many years, most of orthopedic surgeons do not take into consideration
the anterolateral structures when performing an ACL reconstruction. Anatomic
single or double bundle ACL reconstruction will improve knee stability, but
some patients may experience some residual anteroposterior and rotational
instability. For this reason, some researchers have turned again towards the
anterolateral aspect of the knee and specifically the anterolateral ligament.
The goal of this review is to summarize the existing knowledge regarding the
anterolateral ligament of the knee, including anatomy, histology, biomechanics
and imaging. Critical analysis of importance of ALL injuries in clinical practice
is performed.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: антеролатерален лигамент, ротаторна стабилност, фрактура на Segond.
KEY WORDS: anterolateral ligament, rotatory stability, Segond fracture.

операцията.
ВЪВЕДЕНИЕ
През 1879 г. френският хирург Пол Едмънт
Сегонд, изучавайки хемартроза при пациeнти,
претърпели ротаторна травма на колянната
става, установява често повтаряща се авулзионна фрактура на латералното тибиално
плато, точно под ставната линия. По-късно
този феномен придобива известност под името Фрактура на Сегонд (Segond fracture) и се
приема за патогномоничен белег за руптура
на предната кръстна връзка (ПКВ) на коляното. При анатомично изследване на причината
за авулзията, Сегонд описва „перлена, здрава
фиброзна връзка“, разположена в предно-латералния аспект на колянната става, прикрепена
за едноименната фрактура. Последващи ясни
анатомични данни за структурата обаче липсват. Интересът към нея рязко нараства през
последните 3 години, предизвикан от незадоволителните резултати при пластика на ПКВ с
анатомични single и double bundle техники при
контрола на вътрешната тибиална хиперротация и персистиращ Pivot-Shift феномен след
10
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АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЗАЛАВНИ МЕСТА
НА АНТЕРОЛАТЕРАЛНИЯ ЛИГАМЕНТ
Към днешната дата има множество публикации, касаещи темата. Авторите съобщават за откриваемост на АЛЛ в границите 97%
- 100% при сумарно проведени 159 дисекции на
кадаври. Единствено Dodds и сътр. цитират
разпознаваемост от 83% - 33 бр. от общо 40
кадавъра. Авторите се обединяват около следните данни:
Антеролатералният лигамент (АЛЛ) е различима анатомична структура, разположена в
предно-латералния отдел на колянната става.
Началото е костна проминенция на латералния
бедрен кондил (фиг. 1), разположена пред залавното място на латералната колатерална връзка,
проксимално и дорзално спрямо инсерцията на
сухожилието на m. popliteus. Антеролатералният
лигамент приема кос ход спрямо дългата ос на
крайника и се захваща за проксималната тибия
зад туберкула на Gerdy (фиг. 2) и пред главичката на фибулата (разполовявайки линията,, която

ги свързва). Антеролатералният лигамент бива
хлабаво свързан с подлежащата ставна капсула.
Изключение е преминаването му през латералния мениск, където е здраво свързан с напречни
влакна към външната част на тялото на последния. Това разделя ALL на 2 сегмента – мениско-феморален и мениско-тибиален. Между АЛЛ и
мениска на нивото на ставната капсула лежи латералната долна геникулатна артерия и съотв.
вена. Обективно се съобщават следните данни:
дължина 41.5 ± 6.7 мм при 90° градуса флексия и
неутрална ротация и 38.5 ± 6.1 мм при екстензия, илюстрирайки опъване на АЛЛ при мидфлексия. Ширина 8.3 ± 2.1 мм (феморална инсерция),
6.7 ± 3.0 мм в областта на ставната капсула, 11.2
± 2.5 мм в областта на проксималната тибия.
Дебелина 1.3 ± 0.6 мм в областта на латерлния
мениск, след отпрепариране на последния.
Отношението на антеролатералния лигемнт към костните маркери е следното: разстояние между проксималния ръб на хрущяла
на латералната тибия и инсерцията на АЛЛ
(латерален тибиален рецесус) – 6.5 ± 1.4 мм.
Растоянието между центъра на тибиалната
инсерция на АЛЛ и туберкула на Gerdy – 21.6 ±

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 2

Фиг. 1

Описание на АЛЛ от различни автори

4.0 мм; между АЛЛ и главичката на фибулата
23.2 ± 5.7 мм. Не е установена зависимост между индивидуалните размери на АЛЛ и ширината на интеркондилната фоса, както и епикондиларното растояние на дисталното бедро.
Scott Caterien и сътр. провеждат хистологично проучване, сравнявайки проби от АЛЛ,
латералната капсула, предната кръстна връзка
и сухожилно-костния преход на АЛЛ. Авторите
установяват, че антеролатералният лигамент
притежава плътна, правилно подредена колагенова структура, сходна с други лигаменти.
БИОМЕХАНИКА
Claes и сътр. провеждат изследване на предната тибиална транслация, вътрешна ротация
и Pivot-shift на 10 прясно замразени кадавъра чрез
последователно срязване на АЛЛ, предно-медиалния (АМ) и постеро-латералния (ПЛ) сноп на ПКВ
в 2 последователности – АМ-ПЛ-АЛЛ (послед. 1)
и АЛЛ-ПЛ-АМ (послед. 2). Екипът установил, че
изолираното прерязване на 2-та снопа на ПКВ
не води до статистически значимо увеличаване на вътрешната ротация; само кадаврите
с едновременно прерязване на ПКВ и АЛЛ демонстрират високостепенен Pivot-shift феномен
(IIIст. по IKDC); изолираното прерязване на АЛЛ
предизвиква I ст. Pivot- shift феномен (измерен
по IKDC). Това дава основание на авторите да
заключат, че АЛЛ е важен вътрешноротаторен стабилизатор на колянната става, особено
между 30° и 90° флексия, докато приносът на
ПКВ за вътрешноротаторната стабилност е
„неглижируем“. Увредата на АЛЛ създава условия
за поява на високостепенен Pivot-shift феномен
при придружаваща увреда на ПКВ.

симална увреда, 77.8% дистална, 1.8% фрактура
на Сегонд. Поради косия ход на лигамента,
визуализацията му в единствен срез е рядко
явление (фиг. 4). Claes предлага следната препоръка: „Във всички останали случаи АЛЛ може
да бъде видян най-добре на коронарни срезове,
два отделни (през 3 мм) вентрално спрямо
среза, показващ най-предната част на фибуларната главичка“ (фиг. 5).
J.Cianca докладва успешна ултразвукова диагностика на АЛЛ при 52 г. здрав мъж (фиг. 6).
Sonnery-Cottet и сътр. докладват артроскопска
техника за визуализация и изследване на лигамента при лечение на пациенти с Iliotibial Band
Syndrome.
Claes и сътр. съобщават за експериментална екстраартикуларна mini-open техника за
анатомична пластика на АЛЛ със сухожилието
на m. gracillis и анкерна фиксация при следните
индикации:
Първична ПКВ-увреда, демонистрираща III
ст. Pivot-Shift (по IKDC)
Сегонд фрактури, податливи на първична
рефиксация
Ревизионни случаи на ПКВ при пациенти
след пластика на ПКВ с позитивен PivotShift тест, особено при липса на анамнеза
за нова травма
ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА АНТЕРОЛАТЕРАЛНИЯ ЛИГАМЕНТ
В съвременната лигаментарна хирургия
на коляното целта е анатомична рекон-

Aнтеролатерален лигамент ALL и
съотношението му към латералните структури на колянната става
струкция на увредените мекотъканни структури. Същият принцип може да се приложи
и при реконструкцията на антеролатералния
лигамент. Обикновено за анатомична реконструкция на АЛЛ се използва сухожилието на
m. gracilis от испилатералния крайник. След
обработка на същото се оформят костни
тунели с диаметър 4-5 мм на инсерционните
места на АЛЛ. С интерферентни винтове със
съответен диаметър се извършва тенодеза
на сухожилието. Тибиалната или феморалната
фиксация на така изготвения графт можа да
се осъществи и с помощта на кортикална
фиксация с т.нар. бутони (напр. Tight Rope,
Arthrex).
СТАБИЛИЗИРАЩИ ОПЕРАЦИИ НА КОЛЯНОТО
ВЪРХУ ЛАТЕРАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
В ерата на откритата хирургия на колянната нестабилност са въведени редица
оперативни интервенции за стабилизация на
ставата, част от които са реконструирали
латералните структури, основно с цел да
овладеят ротационната нестабилност. Главната фунционална цел на посочените оперативни интервенции била да се контролира
pivot-shift феномена, който води до функционални ограничения на колянната става при
спорт. Сред операциите от този вид могат
да бъдат споменати тези на Albert Trillat,
Arthur Ellison, Werner Müller, James Andrews.
В клиничната практика у нас основно
място от тези оперативни интервенции за-

ДИАГНOСТИКА И КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Ренгеновата диагностика на АЛЛ-увредите се манифестира с авулзионната фрактура
на Сегонд. Claes и сътр. изследват презентацията на АЛЛ и неговите увреди при пациенти
с ПКВ увреди и проведено магнитнорезонансно
изследване (ЯМР). Авторите установяват 76%
разпознаваемост при ЯМР изследване, от които 78.7% абнормна презентация – 20.4% прок12
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Фиг. 4

Фиг. 3

Антеролатерален лигамент
ALL при флексия и екстензия на колянната става

Магнитно-резонансна находка при увреда на АЛЛ

Фиг. 7

Фиг. 5

Фиг. 6
Фиг. 9

Схематично представяна на операцията на Lemaire
ема операцията на Lemaire.
Операцията на Lemaire спада към екстраартикуларните стабилизиращи реконструкции
на коляното. Тя не представлява анатомична реконструкция на увредените латерални
структури и не контролира феномена на
“предно чекмедже”, но може да ограничи патологичната ротационна нестабилност при
комбинация с анатомичната реконструлция
на предната кръстна връзка.
Операцията е въведена от Dr. Marcel
Lemaire и е описана за пръв път в "Journal De
Chirurgie' през 1967 г. Тя е извършена от Lemaire
през 1960 г. За разлика от извършваните към
този момент извънставни реконструкции,
операцията на Lemaire има предимството на
сравнително минимално инвазивна процедура,
неналагаща продължителна имобилизация и
рехабилитация. Дори извършена изолирано, без
придружаваща пластика на ПКВ, тази извънставна реконструкция дава възможност да се
възстанови функцията на коляното дори при
атлети, практикуващи контактни спортове.
Lemaire използва централната част на
fascia lata, без да се дезинсерира от дисталното и залавно място, прекарва я под латералния колатерален лигамент, след което минава
през костен тунел на дисталното бедро непосредствено зад фоморалния епикондил и се
фиксира отново към tuberculum Gerdy.
Тази реконструкция има своето значение
в случаите, когато се установи значителна
ротационна нестабилност на коляното със
силно позитивен Pivot shift тест. В тези случаи изолираната реконструкция на предната
кръстна връзка невинаги може да контролира
ротационната нестабилност. Екстраартикуларна стабилизация на коляното по Lemaire в
тези случаи може да бъде направена първично
заедно с пластиката на ПКВ.

но-ротаторната нестабилност на ставата
след реконструкция на ПКВ. Заключението на
изследователите е, че tractus iliotibialis, а не
антеролатералният лигамент е основният
стаблизатор по отношение на вътрешната
ротация и pivot-shift феномена. Поради това
авторите препоръчват да се търси и реконструира tractus iliotibialis при пациенти, които
не са постигнали задоволителна ротационна
стабилност на колянната става след анатомична реконструкция на ПКВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Натрупаните данни за анатомията и биомеханиката на антеролатералния лигамент
говорят еднозначно за наличието на подобна структура в човешкото коляно, нейното
значение за антеролатералната стабилност
и участието й в Pivot- Shift феномена. Claes
и сътр. определят АЛЛ като основен ограничител на вътрешната тибиална ротация, особено между 30 и 90 градуса флексия.
Участието й в pivot-shift феномена изисква
изработването на рутинен клиничен и терапевтичен протокол за диагностика и лечение
при асоциирани увреди на предната кръстна
връзка.
През последните години нараства интересът на хирурзите към екстраартикуларните стабилизаращи процедури. Счита

Фиг. 10

Латерална ектраартикуларна стабилизация по Ellison с транспозиция
на tractus iliotibialis
се, че допълнителната ротационна стабилност, която те създават заедно с пластиката на ПКВ от една страна предпазва
вътреставния графт от ранни и късни реруптури.
Наред с това персистиращата ротационна нестабилност след пластика на ПКВ е
основен фактор, обвиняван за вторичната
артроза на колянната става, последваща лигаментарната реконструкция. Поради тези
факти, ектраартикуларните стабилизации и
в частност реконструкцията, била тя анатомична или не, на антеролатералния лигамент,
отново будат все повече интерес с цел подобряване на функционалните резултати след
пластика на ПКВ.
БИБЛИОГРАФИЯ
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комбинирана екстра и интраартикуларна стабилизация по Marcacci
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Назо-орбито-етмоидални
фрактури
Доц. д-р Антон Джоров, дм

РЕЗЮМЕ
Директен удар в централната част на горното ниво на средния лицев етаж може да засегне едновременно носни, слъзни, решетъчни
кости, челните израстъци на горната челюст и пода на фронталния
синус. Тези слабо резистентни структури се определят като ,,назо-орбито-етмоидален комплекс”, а фрактурите като назо-орбитоетмоидални (НОЕ). У нас не се разглеждат самостоятелно. Те, макар
много редки, са с предпоставки за едни от най-тежките постравматични функционални и естетични увреждания в лицево-челюстната
област.
Цел и задачи: Поставихме си за цел въз основа на собствен опит
и анализ на литературата да представим клиничните характеристики, анатомичните и функционалните нарушения, диагностиката и
принципите за лечение при НОЕ фрактури.
Материал и метод: При 8 болни с НОЕ фрактури описваме според
типа им използваните директни остеосинтези и кантопексии, през
открити достъпи, чрез дискретни разрези.
Резултати и обсъждане: Следоперативно при всички пациенти липсваха функционални нарушения и постигнахме задоволително възстановяване на естетиката. Представяме симптоматиката и диагностиката на НОЕ фрактури. Анализираме анатомичните увреждания и
условията за възникване на телекантос, диплопия, енофталм, дакриоцистит, етмоидит, фронтален синуит.
Заключение: Необходимо е НОЕ фрактурите да бъдат разглеждани
самостоятелно поради специфичните им особености. Предлагаме за
тях да бъде възприета класификацията на Markowitz, Manson, Sargent
и кол. 28 Тя ги определя според основната им характеристика - състоянието на медиалния кант, и е своеобразен алгоритъм за хирургично
поведение. Считаме, че лечението им трябва да бъде провеждано от
лицево-челюстните хирурзи в условията на многопрофилни болници,
където при необходимост може да се формира мултидисциплинарен
оперативен екип.

SUMMARY
Nasoorbitoethmoid fractures
A direct strike to the central part of the upper level of the middle third of
the face may affect simultaneously the nasal, lacrimal, lattice bone, frontal
process of the maxilla and the floor of the frontal sinus. These poorly resistant
structures are defined as ,,nasoorbitoethmoid complex" and their fractures
as a nasoorbitoethmoid fractures (NOE). Our literature does not consider
them separately. Although rare, they are prerequisites for some of the worst
posttraumatic functional and aesthetic damages in the maxillofacial area.
Aim: Our main aim, based on own experience and deep analysis of the
literature, is to present the clinical characteristics, anatomical and functional
disorders, principles of diagnosis and treatment of NOE fractures.
Material and method: We describe the different types of open access and
discrete incisions direct osteosynthesis and kantopeksy in 8 patients with
NOE fractures.
Results and discussion: All patients had an absence of functional disorders
postoperatively and we achieved satisfactory recovery of the aesthetics. We
present the symptoms, diagnostic methods of NOE fractures and analyze
the anatomical disorders and the conditions in which telekantos, diplopia,
enophthalmos, dacriocystitis, etmoiditis and frontal sinuitis arise.
Conclusion: Because of their specific characteristics, NOE fractures might
be considered separately. To categorize them we propose the usage of
Markovitz, Manson, Sargent et al. classification. It defines them according
to their main characteristic - the condition of the medial edge and is a kind
of surgical algorithm. We believe that their treatment must be managed by
maxillofacial surgeons in general hospitals, where if necessary, can be formed
multidisciplinary team.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: назо-орбито-етмоидален комплекс
KEY WORDS: nasoorbitoethmoid complex

McManners, McMahon и Holland 30
разделят условно средния лицев етаж
на горно и долно ниво спрямо фрактурната линия по Le Fort I тип. Силни, директни удари в централната част на
горното ниво могат да засегнат едновременно носни, слъзни, решетъчни
кости, челните израстъци на горната
челюст и пода на фронталния синус.
Те изграждат голяма част от носната
пирамида, медиалните орбитални сте14
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ни и малка част от черепната основа.
Тези слабо резистентни структури се
определят като ,,назо-орбито-етмоидален комплекс”, а счупванията като
назо-орбито-етмоидални (НОЕ). 12, 22, 29
Те настъпват най-често при междуличностни конфликти с физическа агресия
и пътно-транспортни произшествия
(ПТП). Със задължителното използване
на предпазни колани и въвеждането на
въздушни възглавници в автомобилите

броят им е намалял значително. Средно
за Европа са 1% от счупванията в лицево-челюстната област (ЛЧО). 33
Назо-орбито-етмоидалният
комплекс проминира в горното ниво на
средния лицев етаж и е изложен на
травматични въздействия. Устроен е
да противостои на значими сили по
вертикалната ос, но насочените по хоризонталната лесно го фрактурират.
Защитен е от орбиталните ръбове и
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назо-фронталните контрафорси. В случай че силата на травмиращия агент
ги преодолее, се ангажират в по-голяма
степен етмоидалните клетки и медиалните стени на очниците. Така се
намалява въздействието върху мозъка
и орбиталното съдържимо. Съществените елементи, които могат да се
засегнат от фрактурите в тази зона,
са централният костен сегмент на назо-максиларния комплекс, медиалните
очни кантове, лакрималният апарат и
назо-фронталните канали. 32, 34 Счупванията най-общо са със или без дислокация
на фрагментите. В първия случай носните кости и фронталните максиларни
израстъци попадат под челната кост.
Могат да се изместят медиално към
носната кухина, латерално към орбитите и/или нагоре. Деформацията се манифестира с разширение в областта на
корена на носа. НОЕ фрактури обичайно
са придружени от увреждане на медиалния очен кант. Клиничната картина понякога се допълва от офталмологични
нарушения и увреждания на слъзния дренаж. В случаи, при които фрагментите
се дислоцират и нагоре, особено при
,,високоенергийна“ травма, могат да
се съчетаят с черепно-мозъчна. Засяга
се тънката lamina cribrosa и crista galli.
Ангажира се предната черепна база,
разкъсва се твърдата мозъчна обвивка
и арахноидеята, възниква ликворея, прекъсват се filla olfactoria. 1б, 26, 28, 32
Състоянието на медиалния очен
кант зависи от костния сегмент, към
който е прикрепен. При минимална дислокация той остава в почти анатомична позиция. В случай че счупването е
обхванало поне четири участъка (медиалната стена на очницата, долния
орбитален ръб, фронталния максиларен
израстък и носните кости), фрагментът се отделя от орбиталната стена.
Той не противостои на тегленето на
клепачите и латералния кант. Разширява се трансверзалното разстояние
между медиалните орбитални стени,
изместват се лигаментите на медиалния кант и се увеличава дистанция
тамежду вътрешните очни ъгли - възниква телекантос и се нарушава позицията на очните ябълки. 26, 28 На тази
база Markowitz, Manson, Sargent и кол. 28
1991 г. класифицират НОЕ фрактурите
в три типа (фиг. 1):
I – Пълна или частична фрактура
с един голям фрагмент, към който са
прикрепени лигаменти на медиалния
кант. Назалните кости също може да
са счупени и да не осигуряват адекватната опора на гърба на носа.
II – Едностранна фактура с дисло16
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Фиг. 1

кация, при която лигаментите на медиалния кант са прикрепени към относително голям фрагмент. Назалните
кости също може да са счупени и да не
осигуряват адекватна опора на гърба
на носа.
Двустранна фрактура от II тип, която засяга и назалните кости, които не
осигуряват адекватна опора на гърба
на носа.
III – Едностранна или двустранна
многофрагментна фрактура с дислокация, която компрометира позицията
на лигаментите на медиалния кант и
назалните кости, като не осигуряват
опора на гърба на носа.
Противоречиво е отношението
към достъпите до НОЕ фрактури. В
някои случаи могат да бъдат използвани съществуващи мекотъканни наранявания. В други се прилагат кожни
разрези максимално близко до костните фрагменти, какъвто е класическият по Lynch. Въпреки че осигурява
пряка експозиция, цикатриксът, който
оставя, е вертикален и неестетичен.
Някои хирурзи още използват за фиксации транскутанни пластинкови шевове, но освен несигурната репозиция
се създават и предпоставки за некроза
на подлежащите меки тъкани. Утвърждава се практиката НОЕ фрактури да
се лекуват с директни остеосинтези,
през открити достъпи, чрез дискретни
разрези. Такива са трансорбиталните,
трансконюнктивалните,
инфраорбиталните, бикоронарните, субцилиарните, субтарзалните. 7, 18 Трансорбиталните разрези създава директна, но
ограничена експозиция. Според Tenzel и
Miller, Converse и кол. 15, 42 само трансконюнктивалният е недостатъчен при
НОЕ фрактури поради малкия достъп.
Той може да бъде увеличен чрез допълнителен разрез между карункулите на
двата клепача. Отношението към инфраорбиталния достъп е резервирано
поради видимия цикатрикс. Бикоронарният разрез има предимството, че е
зад линията на косата, като осигурява
широк достъп дo горния лицев етаж и
горното ниво на средния. Чрез субцилиарния разрез за блефаропластика лесно

се достига до crista lacrimalis anterior et
posterior. 14, 20, 44 Baumann A. и Ewers R.9,
Shorr N. и кол. 39 намират, че субтарзалният достъп по долния клепач също
е подходящ. Всички те могат да бъдат
комбинирани и подпомагани от интраорални вестибуларни разрези. 7, 16, 37
НОЕ фрактури се определят като
едни от най-трудните за диагностика и лечение травми в ЛЧО. Фрагментите им са малки, тънки и обичайно
компрометират позицията на медиалния кант. Те понякога съпътстват
високите фрактури по Le Fort (II и III
тип) и на фронталния синус. Често
са съчетани с носни, зигоматични и
дори черепно-мозъчни травми (ЧМТ) с
ликворея. При тях се отчитат редица
затруднения не само в реставрацията на естетиката, но и функцията
на краниалната база, орбитите, носа
и слъзния апарат. Те директно могат
да увредят лакрималния сак или канал.
Индиректните повреди се свързват
със засягане на лигаментите на медиалния кант, а те са нужни за дренирането на слъзното езеро. След НОЕ
фрактури настъпват едни от найтежките постравматични деформации и увреждания в ЛЧО - телекантос,
диплопия, енофталм, дакриоцистит,
етмоидит, фронтален синуит. 8, 15, 35,
38, 40, 41

В нашата литература въпросът
за НОЕ фрактури се засяга само от
Кавракиров (1971, 1980, 1981) 3, 4, 5 като
елемент от множествените и съчетани травми. Тя е в дълг по проблема.
В нея те не се разглеждат самостоятелно. Диагностиката и лечението
им не са ясно отграничени от счупванията на съседните скелетни структури.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Поставихме си за цел въз основа на
собствен опит и анализ на достъпната
ни литературата да представим клиничните характеристики, анатомичните и функционалните нарушения, диагностиката и принципите за лечение
при НОЕ фрактури.

Фиг. 2

a) НОЕ ф-ра от I тип б) фрактурирани носни кости и назофронтални контрафорси с изместени латерално медиални кантове, фиксирани в близост
до лакрималните ямки; счупена е и дясната медиална орбитална стена в)
НОЕ ф-ра от II тип.

Фиг. 3

а) едностранна НОЕ ф-ра от II тип с дислоциран свободен фрагмент в канала на левия зрителен нерв; б) двустранна НОЕ ф-ра от III тип, съчетана
с множествени челюстни и лицеви фрактури.

Фиг. 4

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Лекувахме и наблюдавахме 8 пациенти (2 жени и 6 мъже на възраст от
18 до 59 г.) с НОЕ фрактури. Петима от
тях бяха приети за лечение до 48 часа
след нараняванията, а трима - от 20
дни до 11 г. по-късно. При всички осъществихме рентгеново обследване чрез
СТ в трите равнини с 3D реконструкции (фиг. 2а, б, в).
Проведохме консултации с офталмолог, а при съмнение за ЧМТ - и
с невролог. От всички НОЕ фрактури
три бяха в резултат на ПТП, две - от
побой, една - от падане, една - производствена и една - спортна. Според
класификацията на Markowitz, Manson,
Sargent и кол. 28 три бяха от I тип,
две - от II тип и три - от III тип. Се-

дем бяха съпътствани от счупвания на
носа, две - от фрактури по Le Fort II и
III, една - от фрактура на предната и
орбиталната стена на фронталния синус и една - от зигоматична фрактура.
При шестима от пациентите имаше
телекантос, при петима - и диплопия,
която при трима беше комбинирана с
енофталм. В два случая НОЕ фрактури
бяха съчетани с очни травми. Единият
бе мъж на 26 г., насочен от офталмологична клиника за реконструкция на
посттравматична лицева деформация
с давност от 20 дни, възникнала при
падане от височина след употреба на
алкохол. Настъпила НОЕ фрактура, при
която върху СТ се визуализира дислоциран, свободен фрагмент, попаднал в
канала на зрителния нерв (фиг. 3а) Болният губи зрението на лявото си око
в първото денонощие след нараняване-

то. Другият случай е на жена на 59 г.,
която претърпяла ПТП преди 11 г. Настъпила политравма, екзентерация на
дясното око, множествени фрактури на
долната, горната челюст и двустранна фрактура на НОЕ комплекс (фиг. 3б)
Първоначално е лекувана в център за
спешна медицина, а впоследствие и в
друга клиника. След като поехме случая,
на първия етап от лечението предвидихме реконструкции в горното ниво
на средния лицев етаж.
При фрактурите от I тип използвахме субцилиарен и интраорален вестибуларен разрез. Репонирахме към
съседните здрави скелетни структури
костните фрагменти, към които бяха
прикрепени лигаментите на медиалните кантове. В един случай остеосинтезирахме само по дължина сегмента
до крушовидния отвор. В други два случая остеосинтезирахме и фронталните
максиларни израстъци, както и инфраорбиталните ръбове. Използвахме мини
плаки 1,7 и самонарезни монокортикални
винтове с дължини 3 mm и 4 mm (фиг.4).
Фрактурираните носни кости репонирахме и фиксирахме чрез ендоназални
тампонади и външни гипсови лонгети.
При НОЕ фрактури от II и III тип
използвахме три достъпа. В един случай
ги осъществихме през съществуващо
нараняване на меките тъкани по гърба
на носа, субцилиарен и интраорален вестибуларен разрез. При останалите ги
постигахме чрез бикоронарен, субцилиарен и вестибуларен интраорален разрез.
Бикоронарният разрез ни осигуряваше
широк субпериостален достъп до костния скелет на челото, носа, горните и
медиалните стени на двете орбити в
дълбочина до 2-3 cm. Даваше възможност етмоидалните съдове да бъдат
визуализирани, контролирани, а при необходимост лигирани или каутеризирани. Създаваше условия и за добиване на
автогенни краниални трансплантати.
Субцилиарният разрез допълваше бикоронарния. Чрез него достигахме до
пода на очницата, долния орбитален
ръб и crista lacrimalis anterior et posterior,
без риск да увредим лакрималния сак и
дренаж. С интраоралния вестибуларен
разрез си осигурявахме достъп под надкостницата до предната максиларна
стена, крушовидния отвор, инфраорбиталния ръб и съдово-нервен сноп. Така
обективно преценявахме състоянието
на медиалните кантове и класифицирахме счупванията.
При НОЕ фрактури от II тип на
фрагментите, към които бяха прикрепени медиалните кантове, правехме по
два отвора с тънък борер. През тях
Медицина и Спорт
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Фиг. 5

Фиг. 6

прекарвахме телени лигатури за кантопексии. С помощта на прав наконечник и свредло перфорирахме контралатералните орбитални стени зад
лакрималния апарат. През отворите
прекарвахме хоризонтално и трансназално игла за лумбална пункция. През
лумена й преминаваха двата свободни
края на телените лигатури. Изтегляхме ги от противоположната страна
и оценявахме позицията на медиалните
очни ъгли. Първо репонирахме и остеосинтезирахме с титанови миниплаки
и монокортикални винтове фронталните максиларни израстъци, след това
- инфраорбиталните ръбове и накрая
- фрагментите до крушовидния отвор.
Лигатурите за кантопексия в единия
случай фиксирахме за винт, завит в челната кост (фиг. 5). В другия, със счупване в областта и на орбиталния свод,
контралатералната медиална стена
на очницата също бе фрактурирана.
Репонирахме и я остеосинтезирахме с
титанова мрежа, като трансназалните
лигатури преминаха през нея. Фиксирахме ги към плака, поддържаща фрагментите на орбиталния свод.
При НОЕ фрактури от III тип поголемите дефекти на орбиталните
стени реставрирахме с автогенни монокортикални краниални присадки. Те
предотвратяваха пролабирането на
периорбитални тъкани към етмоидалните клетки и подпомагаха правилното позициониране на кантопексиите.
Засегнатите медиални кантове бяха
прикрепени към прекалено малки костни фрагменти, за да бъдат използвани
за реконструкции. С телените лигатури за кантопексии пробивахме директно лигаментите им. Прекарвахме ги
трансназално, хоризонтално и ги извеждахме дистално зад лакрималния апарат на противоположните орбитални
18
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стени. Последвалите репозиции и остеосинтези извършихме по принципите
и последователността за лечение на
множествени фрактури в ЛЧО. За опора и противодействие на латералните
кантове телените лигатури фиксирахме към титанови винтове, завити във
фронталната кост (фиг. 6).
Фрагментите на носните кости
при НОЕ фрактури от II и III тип бяха
със значима дислокация. Те не осигуряваха достатъчна опора на гърба и върха
на носа. За да възстановим профила му,
ги репонирахме, фиксирахме с назални
тампонади и гипсови лонгети. В два
случая носните кости директно остеосинтезирахме с ,,Y“-образни титанови
миниплаки. При болна на 57 г. с политравма от ПТП се наложи и реставрация на гърба на носа с автогенен монокортикален краниален трансплантат
(фиг. 7, фиг. 8). В същия хирургичен етап
осъществихме и реконструкции на другите посттравматични деформации в
горното ниво на средния лицев етаж.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ:
На пациентите с НОЕ фрактури
проведохме следоперативен клиничен и
рентгенов контрол със СТ. Установихме
при всички добър контакт и надеждна
фиксация между фрагментите, която
доведе до нормален заздравителен процес и консолидация. Проследихме ги до
една година от лечението. Не отчетохме диплопия, енофталм, допълнителни
постравматични функционални нарушения от страна на зрението, увреждане
на слъзния апарат и назо-фронталния
дренаж.
В случаите с НОЕ фрактури от I
тип, след проведеното лечение, постигнахме пълно възстановяване на
анатомичните съотношения в горното

ниво на средния лицев етаж (фиг. 9).
При пациентите с фрактури от II
и III тип в голяма степен нормализирахме отстоянията между медиалните
кантове, съотношенията в носните
ширини и назофронталните ъгли, без да
достигнем на 100% до преморбидната
естетика (фиг. 10, фиг. 11).
При болната, претърпяла политравма след ПТП, създадохме и условия за
изработването на очна протеза, съответстваща по размер и форма на здравото око. Възстановяването на гърба
на носа й с автогенен монокортикален
краниален трансплантат подобри формата му и допълнително подпомогна
преодоляването на телекантоса. Рефрактурирането, репонирането и фиксирането на дислоцираните зигоматични кости нормализира ширината
на средния лицев етаж. (фиг. 12). Реконструктивното лечение на посттравматичната ретрузия в долното ниво
на средния лицев етаж продължихме в
следващ етап.
На базата на собствен опит и литературни данни представяме симптоматиката и клиничната картина
при НОЕ фрактури. Те се характеризират с дифузни периорбитални едеми и
хематоми; субконюнктивални кръвоизливи; кръвотечение от носа (еpistaxis),
а при засягане на а. еthmoidalis anterior,
а. ethmoidalis posterior - и с риск от
животозастрашаваща кръвозагуба; затруднено носно дишане и понижено
или липсващо обоняние поради намалена проходимост на носните ходове;
деформация в областта на корена на
носа, с увеличено интеркантално разстояние и нарушена лицева конфигурация; офталмологични нарушения в позицията и движенията на очните ябълки
и/или смущения в лакрималния апарат в някои случаи; периорбитален емфизем
при издухване на носа; болка, която се
засилва при допир и натиск; подвижни
фрагменти и крепитация. 7, 23, 34
При НОЕ фрактури значимият оток
и кръвонасядания на периорбиталните
меки тъкани при огледа могат да затруднят реалната оценка на интерканталното разстояние и то трябва да
се измери. Нормата за бялата раса при
жени е 32-33 mm, а при мъже - 33-34 mm.
То е приблизително равно на ширината
на клепачната цепнатина или е почти
1/2 на междузеничното разстояние. 7, 23
Трябва да се преценят и съотношенията в ширините на корена към гърба и
крилата на носа, които нормално са 1 /
2 / 3,6 Чрез изтегляне на двата клепача
навън се оценява изместването на вътрешния очен ъгъл, а с едновременна

Фиг. 8

Фиг. 7

палпация и на медиалния кант се отчита наличието или липсата на подвижен
фрагмент и опора. 7, 23
НОЕ фрактури се различават от
счупванията на носните кости и фронталния максиларен израстък. Изолираните фрактури на носа не ангажират
етмоидалната кост, медиалните орбитални стени, канталните лигаментити
и не увеличават разстоянието между
вътрешните очни ъгли. При тях рядко
се засяга лакрималният дренаж и назофронталните канали, без директно да
е увреден фронталният синус. Считаме,
че изолирани фрактури на челния израстък на горната челюст няма или са
изключително редки. Той е част от назо-фронталната контрафорса и е една
от най-здравите структури на средния
лицев етаж. Според Nahum 32 той е способен да противостои на натоварване
от 470-500 kg. В случай че се преодолеят резистентните му възможности, в
счупването неминуемо ще попаднат и
много по-грацилните съседни скелетни
структури, т.е. назо-орбито-етмоидалният комплекс.
Анатомично латералните стени на
двете орбити са под 45° спрямо медиалните, а те са успоредни помежду си.
За тях, чрез лигаменти (lig. palpebrale
mediale и lig. palpebrale laterale) са заловени фиброзните плочки на клепачите (tarsi). Медиалната стена отделя
очницата от решетъчния лабиринт и
носната кухина. Тя е много тънка и лесно чуплива, особено lamina papiracea на
етмоидалната кост. На орбиталната
й повърхност, между слъзната кост и
фронталния максиларен израстък има
вдлъбнатина (fossа sacci lacrimalis). В
нея е поместена слъзната торбичка.
От нея започва назо-лакрималният канал, който се отваря дълбоко под долната носна конха. Медиалният кант
се захваща за орбитатата чрез преден
и заден лигамент, съответно за crista
lacrimalis anterior et posterior. Той е мястото на обединяване на горния и долния
тарз и съответства на puncta lacrimalis
superius et inferius на слъзните каналче-

та. Те вървят зад медиалния кант към
лакрималния сак. Той е обхванат от
lig. palpebrale mediale, който подпомага слъзния дренаж. Тези съотношения
се променят при НОЕ фрактури, които
компрометират позицията на медиалния кант. В зависимост от тежестта
им възниква телекантос; разширение в
корена на носа; нарушения в позицията
на клепачите, слъзния и назо-фронталния дренаж. Въпреки че каналът на зрителния нерв рядко се засяга пряко от
фрактурните линии, е възможно локален едем или попаднал свободен фрагмент в него да увредят венозния му
плексус и да доведат до временна или
трайна слепота. 1a, 2, 19, 27, 31, 43
Конвенционалните
рентгенографии имат ограничени възможности в
диагностиката на НОЕ фрактури. Чрез
тях трудно се интерпретират анатомичните нарушения в централната
част на горното ниво на средния лицев
етаж. Диагностичен метод на избор е
СТ в коронарната, аксиалната и сагиталната равнина, с 3D реконструкции.
Чрез него се визуализира дислокацията
на назо-фронталните контрафорси,
най-малките фрагменти по медиалните орбитални стени, отстоянията
в областта на слъзните ямки спрямо
средната линия и състоянието на назо-фронталните канали. Обективно се

разграничават случаите с фронто-базални фрактури и предпоставки за усложнения от страна на ЦНС. Нараняванията на лигаментите на медиалния
кант не могат да бъдат видени, но
данни за увреждане на crista lacrimalis
anterior ги потвърждават. Върху СТ лесно се разпознава I тип НОЕ фрактура
от II и III, но трудно се отдиференцират II от III тип. Състоянието на
сегмента, към който е прикрепен медиалният кант, най-точно се оценява
след субпериосталната дисекция. При
пациентите с НОЕ фрактури всеки носен секрет суспектен за ликвор е нужно
да се изследва за бета-2-трансфераза.
Пред- и постоперативно трябва да
се осъществят консултации с офталмолог и да се приложи широкоспектърен антибиотик. Този диагностичен и
терапевтичен подход се поддържа от
много хирурзи. 11, 15, 21, 24, 25, 38
Първата цел в лечението на НОЕ
фрактури е да се възстанови правилната позиция на фрагмента, към който е прикрепен медиалният кант. Това
ще осигури нормално интеркантално
разстояние. Ще предотврати по-късните усложнения от страна на долния
клепач и слъзния дренаж. Следващите
усилия трябва да са насочени към реставрация на преморбидния външен вид.
Неправилно зарасналите носни кости,

Фиг. 9

Фиг. 10
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 11

Фиг. 12

преграда и изместените очни кантове
водят до трайни функционални и естетични увреждания. Деформациите на
орбиталните стени могат да нарушат
равновесието на екстраокуларните
мускули, да предизвикат хернии на периорбитална мастна тъкан, да засегнат
инфраорбиталния нерв и лакрималния
апарат. Много автори са на мнение, че
при забавяне се формират цикатрикси,
настъпва ретракцията на меките тъкани, които правят лечението по-трудно и дори неуспешно. 11, 15, 28, 34
При фрактурите от I тип лигаментът на медиалния кант може да остане
в анатомична позиция, като костният
фрагмент, към който е прикрепен, се
фиксира само към съседните скелетни
структури. За целта се използват телени лигатури или мини плаки и самонарезни монокортикални винтове. Когато
носните кости са фрактурирани и дислоцирани, се репонират.
В случаи на фрактури от II тип медиалният кант осъществява връзка с
релативно голям сегмент. Той понякога
може да се остеосинтезира към здравите кости. Обичайно е необходимо да се
разкрие и контралатералната медиална орбитална стена, която да послужи
за опора. През фрагмента с медиалния
кант се прекарва телена лигатура за
кантопексия (Synthes, Welwyn Garden
City, UK и др.), която преминава хоризонтално, трансназално. Фиксира се към
плака или винт, поставени в областта
на crista lacrimalis posterior на противоположната слъзна кост или към предната фронтална синусна стена. В случай
че контралатералната медиална част
20
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на очницата е фрактурирана, тя също
се репонира и остеосинтезира.
Фрактурите от III тип са найсложни и често са двустранни. Медиалният кант е прикрепен към костен
фрагмент, който е прекалено малък,
за да бъде използван за реконструкция. Почти винаги е наложителна кантопексия. Телената лигатура пробива
директно лигаментите на медиалния кант. Преминава трансназално в
адекватна хоризонтална и дистална
позиция зад лакрималния апарат на
противоположната стена. Фиксира се
за лигаментите на контралатералния медиален кант или се прикрепва
към фронталната кост. В случай че
скелетните дефекти са двустранни
и по-големи от костните фрагменти
за опора на кантопексиите, могат да
се използват титанови плаки, мрежи
или автогенни монокортикални краниални присадки. Те служат за правилно
позициониране на телената лигатура,
реставрация на орбиталните стени
и противодействие на латералните
кантове.
При двустранните НОЕ фрактури
от II и III тип фрагментите на носните кости често са със значима дислокация. Обичайно не създават опора
на гърба и върха на носа. За възстановяване на профила му се репонират, а
понякога - остеосинтезират. В случай
че това е недостатъчно, се прилагат
и автотрансплантати. Важно е да се
възстановят назо-фронталният ъгъл,
орбиталните ръбове и да се преодолее
разширението в областта на корена на
носа и телекантоса. При счупванията

на медиалната стена на очницата слъзният сак и дренажът са в голям риск
от увреждания. При наличието им се
налага поставянето на стенд в назолакрималния канал, който да го катетеризира. В противен случай ще възникне
дакриоцистит. Между костните фрагменти могат да попаднат медиалният,
горният прав или кос екстраокуларен
мускул. Нарушават се функционалните
движения на очната ябълка и могат да
възникнат диплопия и енофталм. Предпоставки има и за травматични или
интраоперативни обструкции на назофронталните канали, които водят до
фронтален синуит, мукоцеле и произтичащите от тях усложнения.
НОЕ фрактурите често изискват
няколко хирургични разреза, множество
остеосинтези и кантопексии. Те попадат
в зоната между различни специалности
- ЛЧХ, офталмология, УНГ, неврохирургия. Обичайно всяка от тях се ангажира със своя неголям участък и понякога
крайният резултат е незадоволителен.
Затова те трябва да бъдат обследвани
комплексно, лекувани своевременно, при
необходимост интердисциплинарно и
проследявани продължително. Тези наши
наблюдения и обобщения се потвърждават от редица автори. 1б, 7, 10, 13, 17, 19,
21, 24, 25, 28, 31, 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаме, че НОЕ фрактури е необходимо да бъдат разглеждани самостоятелно поради специфичните им
анатомични и функционални нарушения,
клинични и рентгенови особености.
Предлагаме за тях да бъде възприета
класификацията на Markovitz, Manson,
Sargent и кол. 28 Тя, от една страна, ги
определя според основната им характеристика - състоянието на медиалния
кант, а, от друга, е своеобразен алгоритъм за хирургично поведение. Диагностиката и лечението им трябва да
бъдат овладени от лицево-челюстните
хирурзи и провеждани в условията на
многопрофилни болници, където при необходимост лесно може да се формира
мултидисциплинарен оперативен екип.
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Физиотерапевтичен подход за
възстановяване на раменната
стабилност при пациенти след
гленоидална капсулорафия

РЕЗЮМЕ
Вентралната капсулорафия е една от най-често срещаните интервенции за възстановяване ставната стабилност, предизвикана
от травматични, вродени и др. фактори. Възстановяването на
комплексната кинетика и кинематика на глено-хумералната става, както и физиологичното моделиране на оздравителния процес
е приоритет на физиотерапията след такъв вид интервенция. В
настоящата статия разглеждаме някои основни анатомо-кинезиологични фактори за подсигуряване ставната стабилност и комплексната физиотерапевтична стратегия след оперативно лечение на вентралната глено-хумерална нестабилност.

SUMMARY
Physiotherapeutic approach to restoring the scapular stability in
patients after glenoidal capsulorrhaphy
The ventral capsulorrhaphy reconstruction is one of the most used
interventions for joint stability rehabilitation, provoking by traumatic,
congenital and other factors. Restoring of complex kinetic and kinematic
of glenohumeral joint and physiological shape of health process is
priority in such intervention. In the present article we follow some
main anatomic-kinesiologycal factors for providing of joint stability and
complex physiotherapeutic strategy after operation of ventral glenohumeral
instability.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Вентрална капсулорафия, физиотерапия.
KEY WORDS: Ventral capsulorrhaphy, physiotherapy.

ВЪВЕДЕНИЕ
В повечето случаи мускулно-скелетните
дисфункции в областта на глено-хумералната става се дължат на репетиторен стрес,
породен от движения над главата, също
така от увреди на мускулно-сухожилните
структури на ротаторния маншон и/или на
скапуло-торакалните мускули. Хроничната
мускулна умора на глено-хумералните мускули е предпоставка за прекомерна вентрална
транслация на хумералната глава, като в
период от продължително време се упражнява стречинг с последващ хиперлакситет и
вторични дисфункции на вентралния капсулен отдел. Макар че повечето спортисти
с наличен глено-хумерален хиперлакситет се
възвръщат към активни спортно-състезателни дейности след продължителна рехабилитация, някои случаи са показани единствено за оперативно лечение с последваща
физиотерапия.

тет и морфологични увреди. Именно капсулният хиперлакситет е основният фактор
за развитие и прогрес на мултидирекционна
ставна нестабилност (Neer C. et al., 1980). Съществуват няколко разновидности на предната капсуло-лабрална корекция, които биха
могли да се разделят на следните основни
категории: медиална (гленоидална) Т-капсулна корекция (фиг. 1), централна вертикална
капсулна корекция и латерална (хумерална)
Т-капсулна корекция.
ПОСТОПЕРАТИВНА ФИЗИОТЕРАПИЯ
Прогрес на възстановяване пълния обем
на движение в глено-хумералната става: Основната задача на хирургичната интервен-

ция е възстановяване на ставната стабилност без накърняване на физиологичната й
подвижност. В началната фаза от постоперативната рехабилитация средствата, приложени с цел възстановяване пълния обем на
движение, биха довели до прекомерно стресиране на прясно оперираните структури и
създават реален риск от рецидив на ставната нестабилност и ятрогенно детерминирани дегенеративни изменения. В острия
период след операцията е невъзможно да се
очаква пълен и безболезнен обем на движение в раменната става поради постоперативната болка, асептичното мекотъканно
възпаление, вътреставен излив, адаптивно
мекотъканно скъсяване (след няколко седмици) и др. В максимално протективната фаза

Фиг. 1

ВЕНТРАЛНА КАПСУЛОРАФИЯ
Предна капсулна корекция (шифт, капсулорафия) е приетата процедура за корекция
на предно-долната глено-хумерална нестабилност, асоциирана с капсулен хиперлакси22
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Схематично представяне на медиална (гленоидална) Т-капсулорафия от Jobe
et al. A-капсулна инцизия, Б-зашиване на ставната капсула, В-глено-хумералната капсула след зашиване. (Miller M. et al., 2003)
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на физиотерапия всеки метод, включващ агресивна ставна мобилизация и възвръщане на
пълния обем на движение, без достатъчно
данни за налична мекотъканна здравина, е
противопоказан поради риска от абнормно
стресиране на ставната капсула и рецидив
на ставната нестабилност. В същото време дозираният физиологичен стрес върху
заздравяващите структури е изключително
необходим за правилното алиниране на цикатриксиалните фибри с цел моделиране на
заздравителния процес, в т. ч. по-голямата
им здравина. Прогресът на възстановяване
обема на движение в раменната става в
хода на физиотерапевтичните процедури е
показан на табл. 1.
Степента и дозировката на средствата за възстановяване мобилността на раменната става трябва да се съобразят с
предписанията на лекуващия лекар съобразно качеството на мекотъканните структури и стабилността на фиксацията. При
правилно структуриране на лечебно-оздравителния процес, възстановяването на
пълния активен и пасивен обем на движение трябва да е постигнат около 9-10-та
постоперативна седмица. Ако това не
бъде постигнато в определените срокове, окончателното узряване на колагена и
адаптирането му в патологично ограничения обем на движение ще доведе до развитие на силно устойчиви контрактури,
което крие риск от формиране на траен
двигателен дефицит.
При пациенти с вродена ставна нестабилност физиотерапевтичният подход
трябва да бъде внимателно прецизиран и
индивидуално адаптиран. Възстановяване на
пълния обем на движение в раменната става понякога трябва да преминава средните
стойности, като например при спортисти,
трениращи движения със замах зад главата.
При такива пациенти средната стойност на
външната ротация при абдуцирана мишница
(90°) е недостатъчна, а целта трябва да е
съобразена с подвижността в незасегнатото рамо. Дефицит на външната ротация
при такива пациенти може да бъде причина
за прекратяване на спортно-състезателната
им дейност.
При планиране на физиотерапевтичните процедури терапевтите трябва
да насочат своето въздействие и върху
дорзалната ставна капсула. Ретракцията й създава предпоставка за вентрална
миграция на хумералната глава, компресия и стречинг на предните мекотъканни структури. Въпреки че оплаквания от
предна раменна болка при пациенти след
вентрална капсуло-лабрална реконструкция
не са необичайни, трябва да се направи
диференциална диагностика за евентуална
ятрогенна причина за провокиране на болковите симптоми.
24
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Движение

3-4
5-6
7-8
9-10 седмица
седмица седмица
седмица
Флексия
120°-140° 160°
165°-175°
Нормален ОД
Екстензия
10°-25°
30°-35°
40°-45°
Нормален ОД
Вътрешна ротация от положение на 35°-45°
45° скапция
Външна ротация от положение на 45°-60°
45° скапция
Вътрешна ротация от положение на 75°
80°-85°
Нормален ОД
90° абдукция
Външна ротация от положение на 70°-75°
80°-85°
Нормален ОД
90° абдукция
Табл.1. Прогрес на възстановяване обема на движения в гленохумералната става в
постоперативния период след вентрална капсуло-лабрална реконструкция. (Модификация по Brotzman SB , Wilk KE, 2003)

УМЕРЕНО-ПРОТЕКТИВЕН ПЕРИОД НА
ФИЗИОТЕРАПИЯ (3-12 СЕДМИЦА)
В началото на умерено-протективната
постоперативна фаза акцентът пада върху
продължаване контролираното възстановяване на глено-хумералната артрокинематика. В края на периода физиотерапията
включва и прилагане на средства с цел подобряване на двигателните качества сила и
издръжливост на раменните мускули. Целите,
поставени пред умерено-протективната
фаза, са: постигане на пълен, безболезнен
обем на физиологичните пасивни и активни
движения в гленохумералната става (табл.
1), подобряване на силовите характеристики
на глено-хумералните и скапуло-торакалните
мускули, поддържане и подобряване на двигателните качества на мускулите на лакътя,
китката и ръката. Наред с изброените цели
в този период се назначават и специфични
невро-мускулни техники за стимулиране на
сензомоторната система, в т.ч. подобряване
на всички субмодалности на проприоцептивната аферентация. Установена е рефлексна
дъга между мускулите от ротаторния маншон и рецепторите в ставната капсула, лабрума и лигаментите, тоест синергичното
взаимодействие между алфа- и гама-моторните рефлекси. За нежелателни симптоми в
тази фаза се приемат: ограничената ставна
подвижност, или хипермобилност към края
на 8-10-та постоперативна седмица и изразена мускулна слабост към края на 12-та.
Свободните активни упражнения с цел подобряване обема на движение в раменната
става и резистивните в позволен обем и без
болка са показани за приложение 2 пъти дневно. В тази постоперативна фаза е наложително включването на техники за мануална
мобилизация на раменния комплекс с дозирано
въздействие върху ставната капсула, но без
провокиране на болка и дискомфорт.
Към аналитичните мануално-мобилизационни ставни техники трябва да се вклю-

чат и такива за поддържане и подобряване
лакситета на дорзалната ставна капсула. С
тази цел упражненията, включващи вътрешна ротация на мишницата от различни положения в раменната става, са показани в
този период. Аналитичното третиране на
дорзалната ставна капсула е важен компонент от рехабилитационния комплекс, тъй
като ретракцията й води до вентрално и
краниално транслиране на хумералната глава,
особено при елевация на мишницата, с което се предизвиква обтягане на вентралната
ставна капсула, компресия на меките тъкани
и предпоставка за развитието на вторичен
impingement syndrome. Това въздействие се
постига чрез хоризонтална аддукция в раменната става, стречинг от положение
седеж или страничен лег на нетренираната
страна (при положение на вътрешна ротация на мишницата), стречинг на мускулите-флексори и абдуктори до 90°. Аналитични техники за миорелаксация и стречинг за

Фиг. 2

Автостречинг на m. pectoralis minor
при пациент с вродена ставна
хипермобилност и предна раменна
нестабилност

Фиг. 4

Фиг. 3

торако-хумералните мускули (най-вече за
m. pectoralis minor) са задължителни поради
вероятност от развитие на мускулен дисбаланс и горен кръстосан синдром. Техника за автостречинг на m. pectoralis minor с
умерено стресиране на вентралните капсуло-лигаментарни структури е показана на
фиг. 2. Назначаваните резистивни упражнения не бива да предизвикват болка и да
застрашават мекотъканната регенерация.
За тази цел обратната връзка от терапевтичния отговор на пациента е от първостепенно значение. Макар че изометричните упражнения са основните активни
средства на физиотерапията, изотоничните и изокинетичните са показани за приложение, при условие че се изпълняват до
границата на болката и дискомфорта по
контролирана от терапевта траектория,
а натоварването е субмаксимално.
Препоръчителните резистивни упражнения за мускулите от ротаторния
маншон се изпълняват в равнината на
скапулата, като мишницата е във външна
ротация (full can position) с цел превенция
от вторичен субакромиален impingement
syndrome (фиг. 3, 4). Повдигане на тялото от седеж или упражнения с изтласкване
(включващи и скапуларна протракция), както и упражнения с хоризонтална абдукция
и ротациите в глено-хумералната става са
предпочитани в този период. Тренирането
на външната и вътрешната ротация от
началото започва от положение на максимална аддукция на мишницата от седеж,
стоеж или страничен лег на неувредената
страна, след което постепенно се извършва в скапуларната равнина, а в крайните
оздравителни фази и от положение на 90°

елевация в сагиталната и фронталната
равнина.
За трениране на скапуло-торакалните
мускули се препоръчва мишницата да се
движи в равнината на скапулата при положение на външна ротация. Също така
показани за приложение са всички упражнения, включващи ретракция на лопатката,
елевация, депресия и т.н., извършени аналитично с мануален контрол, без движения в
раменната става. Приложението на криои електротерапията би могло да продължи
както в предходната фаза.
Ниско интензивните плиометрични упражнения биха могли да се включат средно
около 10-та постоперативна седмица (табл.
1). Изокинетичните упражнения биха могли
да се назначат, като отначало се изпълняват
с бавна скорост и с по-голямо участие от
страна на пациента. Силата би трябвало да
се определи според изокинетична или ръчна
динанометрия, около 10-12-та постоперативна седмица с цел да се оцени унилатералният
динамичен дефицит.
Сензомоторната тренировка (в т. ч.
проприоцептивното стимулиране) трябва
да започне още след индикации за достатъчен и безболезнен обем на движение. В
началните постоперативни фази сензомоторната тренировка заема второстепенно значение, но в края на възстановителния
период терапевтите трябва да я предвидят като едно от основните лечебни
средства. При спортисти, практикуващи
спортове със замах и хвърляне над глава,
от голямо значение е стимулирането на
проприоцептивните аферентации от специфичното за всеки спорт положение на
горния крайник. При тях специфичните

позиции и движения биха могли да се използват за проприоцептивна тренировка.
Примери за това са: пасивно поставяне от
терапевта на горния крайник в специфичното положение, след което пациентът
трябва успешно да го извърши активно от
неутрално изходно положение (с отворени
и затворени очи) или хвърляне на малка
топка по предварителна начертана траектория на стената.
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Въздействие върху болковата
симптоматика на комплексна
кинезитерапевтична методика за
възстановяване на лакътната става
след стабилни фрактури

РЕЗЮМЕ
Лакътната става е важно звено от кинематичната верига на горния крайник. Тя позволява ръката да се поставя на различна височина
и в различно положение в пространството за извършване на дейностите от ежедневието, самообслужването и труда.
Цел на изследването: да се установи въздействието върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за
възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури.
Материал и методи: за срок от две години се проследи функционалното възстановяване на 30 пациенти след стабилни вътреставни
фрактури на лакътната става. Използва се метод за количествена
оценка на болката по време на активно движение чрез визуално-аналогова скала.
Резултати: след снемането на имобилизацията се установи значителна болкова симптоматика при пациентите. В хода на възстановителните процедури болката успешно се повлия, като при последното изследване липсват прояви на болка при всички пациенти.
Изводи: Внимателният подбор на средства на кинезитерапията, насочени към потискане на болковата симптоматика, дава резултат
и позволява по-ранно включване на средства за увеличаване обема на
движение и за възстановяване на мускулната функция, което ускорява като цяло възстановителния процес.

SUMMARY
Impact of complex kinesitherapy for recovery of elbow joint after stable
fractures on the pain symptomatic
The elbow joint is an important unit in the kinematic chain of the upper limb.
It allows the hand to put at different heights and at different position in space
to perform activities of daily living, self-service and work.
The aim of the study is: to establish the effects of complex kinesitherapeutic
methodology on the pain symptomatic after stable fractures of elbow treated
conservatively.
Material and Methods: for a period of two years has been monitoring
functional recovery of 30 patients with stable intra-articular fractures of the
elbow. The method that is used was a quantitative assessment of pain during
active movement through visual analogue scale.
Results: significant is the pain symptomatic of patients after removing the
immobilization, it has successfully suppressed during recovery procedures
and in the last survey there is no pain of all patients.
Conclusions: Careful selection of resources of kinesitherapy aimed to
suppress symptoms of pain gives a result and allows earlier involvement of
means for increasing the range of movements and restoring muscle function
which accelerates the whole recovery process.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Болка, лакътна става, стабилни фрактури, имобилизация, кинезитерапия.
KEY WORDS: Pain, elbow joint, stable fracture, immobilization, physical therapy.

ВЪВЕДЕНИЕ
Лакътната става е междинно разположено подвижно звено на горния
крайник, в което се осъществяват
движения в две оси - флексия-екстензия
и пронация-супинация, благодарение на
това ръката може да се приближава
към различните части на тялото, благодарение на което човек успешно се
самообслужва и извършва дейности от
ежедневието и труда [3, 8, 9, 16].
Счупванията на лакътя представляват общо 5% от всички фрактури
на тялото [14]. Различните видове
лакътни фрактури, както и тяхната
сложност и стабилност, налагат избор
на различен метод на лечение от лекаря травматолог [4, 7, 11, 14]. Повечето
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Медицина и Спорт

от лакътните фрактури са минимално разместени и се лекуват консервативно, а тези, които са разместени, и
тези, които са комбинирани с луксация
на лакътя, са показани за оперативна
намеса [14]. Прецизният подбор на терапевтичен метод след установяване
вида и стабилността на фрактурата
е от изключително значение за успешното възстановяване на функциите на
лакътната става [1, 4, 7, 11].
Богатата вегетативна инервация,
както и интимно свързаните лигаменти и ставна капсула правят лакътната
става лесно ранима и високо реактивна към различните видове травми [2,
15]. След травма се наблюдава разширяване на зоните на ирадиация на нервните импулси и в резултат на това
повишена рефлекторна реакция от

страна на мускулатурата, заобикаляща
ставата [5]. Това налага изключително
внимателен подход при прилагането
на средствата на кинезитерапия.
Следствие на различните травматологични поражения с последваща
имобилизация на лакътната става се
получават множество функционални
ограничения и проблеми, които възпрепятстват нормалната функция на
ставата, като ограничен обем на движение, болка, мускулен дисбаланс, оток
и др. [2, 6, 9].
За да позволи независимост в ежедневните дейности на горния крайник,
както и да осигури биомеханичните
изисквания за работа и отдих, лакътната става е необходимо да има мобилност, стабилност, сила и да бъде
безболезнена [13]. Болката е един от во-
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дещите фактори, които са причина за
ограничаване на движенията или за невъзможност за извършване на такива.
Според някои автори по отношение
на двигателния дефицит в лакътния
комплекс най-неблагоприятно отражение имат болката и ограниченият
обем на движение [13, 17]. Прирастът в
обема на движение на лакътната става след приложение на мануално-мобилизационни прийоми се дължии на подтискането на болката при изпълнение
на пасивни движения, което позволява
въздействието да продължи [12].
Изложеното по-горе подчертава
актуалността на проблема за овладяването на болковата симптоматика
като ключ към успешното функционално възстановяване на лакътната
става след стабилни лакътни фрактури, лекувани консервативно. Болката
е водещ фактор при определянето
на дозировката и интензивността на
приложение на терапевтичните средства, както и за преминаването от
един период на възстановяване към
следващия.

Фиг. 1

Визуално-аналогова
скала за количествена оценка на
болката

Фиг. 2

Екстензия, съчетана с пронация на
предмишницата и
тракция по оста на
мишницата.

Фиг. 3

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Екстензия, съчетана
с латерална мобилизация на предмишницата, спрямо
мишницата

Целта на изследването е да се установи въздействието върху болковата симптоматика на комплексна
кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след
стабилни фрактури.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на изследването е болковата симптоматика.
Предмет на изследването е въздействието върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на
лакътната става след стабилни фрактури.

Фиг. 4

Флексия, съчетана със супинация
и тракция на
предмишницата.

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Количествено измерване на болката чрез визуално-аналоговата скала
(ВАС) от 0 до 10-та степен, при която данните са субективни, в зависимост от усещането на пациента за
болка по време на активно движение
[10]. Степените на болката са от 0
до 10, като 0 е липса на всякаква болка,
а 10 е нетърпима болка. Пациентът
сам определя степента на болката,
която се отчита като абсолютна
стойност (фигура 1).
Eжедневното изследване на степента на болката, както и обвърза28
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ността на болката с обема на движение са от съществено значение
за правилния подбор и дозировката
на средствата на кинезитерапия
[12].

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За период от две години бе проследено функционалното възстановяване

Фиг. 5

Флексия, съчетана с
латерална мобилизация на предмишницата, спрямо
мишницата.

Фиг. 6

Флексия, съчетана с тракция на
предмишницата по
оста на мишницата

Фиг. 7

Пронация, съчетана с тракция на
предмишницата.

на 30 пациенти със стабилни вътреставни фрактури на лакътната става,
при които е приложен консервативен
метод на лечение. Срокът на обездвижването на ставата е различен - от 14
до 30 дни, в зависимост от локализацията, стабилността на фрактурата и
възрастта на пациентите. Позицията
на лакътната става при имобилизацията е 80°-90° флексия и неутрална позиция за предмишницата. След снемането на имобилизацията пациентите се
насочват от лекуващия травматолог
за провеждане на кинезитерапия. При
изследваните е приложена експериментална методика за функционално
изследване и възстановяване на лакътната става. Всички участници в
изследването дават предварително
съгласие за включването си в процеса на възстановяване. Те изпълняват
активно и осъзнато подготвената
кинезитерапевтична програма за отделните периоди на възстановяване и
следват указанията за изпълнение на
упражненията в домашна среда.
Kонтингент на изследването таблица 1.
Ограничителни условия: В изследването не са включени лица под 18- и
над 70-годишна възраст, пациенти с
неврологични усложнения и с усложнени
или раздробени фрактури на лакътната става. Смятаме, че тези случаи са
обект на други изследвания и изискват
различен от описания подход.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДИКА НА
КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Фиг. 8

Супинация, съчетана с тракция на
предмишницата.

Експерименталната кинезитерапевтична методика се разгръща в период от един месец след снемането на
имобилизацията, след което пациентите продължават да се упражняват
активно у дома до края на третия месец, след достатъчно добро усвояване
на назначените активни упражнения.
Подборът и дозировката на средствата се определят от установения функционален дефицит. Те са следните:
криотерапия три пъти дневно в
домашни условия за първите две
седмици след снемането на мобилизацията;
пасивни движения за лакътната
става в зоната на комфорт и пасивна ставна тракция [10];
мануално-мобилизационни прийоми за потискане на механичната
болка, дължаща се на компресия на
ставните повърхности, меките
тъкани или остатъчния ставен из-
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лив [15]:
потискане на механичната болка
при екстензия: екстензия, съчетана с пронация на предмишницата
и тракция по оста на мишницата (фигура 2) и екстензия, съчетана с латерална мобилизация на
предмишницата спрямо мишницата (фигура 3);
потискане на механичната болка
при флексия: флексия, съчетана със
супинация и тракция на предмишницата (фигура 4), флексия, съчетана с латерална мобилизация на
предмишницата спрямо мишницата (фигура 5) и флексия, съчетана
с тракция на предмишницата по
оста на мишницата (фигура 6);
потискане на механичната болка
при пронация и супинация: пронация,
съчетана с тракция на предмишницата (фигура 7) и супинация, съчетана с тракция на предмишницата
(фигура 8);
пасивни осцилации в края на възможния обем на движение [15];
мускулно-инхибиторни техники [2];
активно-асистирани и активни упражнения за лакътната става, съобразени с фазата на възстановяване и функционалните ограничения
[10].
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Количествен анализ на болковата
симптоматика
Резултатите от изследването и
вариационният анализ на показателя
субективно усещане за болка чрез визуално-аналоговата скала са представени
в таблица 2.
От таблица 2 се вижда, че получените стойности на размаха, стандартното отклонение и коефициентът на
вариация говорят за по-голямо разсейване на признака първото и второто
изследване. При всяко следващо изследване резултатите стават по-еднородни и симетрични. Коефициентите на
As и Ex показват, че има нормално разпределение на признака с изключение
на последното изследване, при което
се получава силна асиметрия на разпределението на признака субективно усещане за болка. Според нас това се дължи на факта, че в края на изследването
стойностите на признака са две: нула
и единица - няма болка или има дискомфорт и разпределението на признака е
с дясно изнесено рамо.
За да се сравнят получените разлики, приемаме критична стойността
на t-критерия на стюдънт от 2,04 при
30
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Таблица 1. Характеристика на изследвания контингент
№ показател
Брой
1. Брой пациенти
30
2.Пол
мъже
16
жени
14
3. Средна възраст
45,7
между 20-30
7
между 31-40
4
между 41-50
5
между 51-60
10
между 61-70
4
4. Локализация на фрактурата
дистален хумерус
7
проксимална улна
10
проксимален радиус
13
доминантен крайник
14
недоминантен крайник
16
5. Средна продължителност на имобилизацията
24,6 дни
Таблица 2. Степен на болката, n – 30
Изследване
Min
Max
R
начално
3
7
4
1-ва седм.
2
5
3
2-ра седм.
0
3
3
1-ви мес.
0
1
1
3-ти мес.
0
1
1

x̅
5,23
3,2
1,53
0,53
0,2

S
1,04
1,030
0,860
0,628
0,4

%
100
53,3
46,7
23,3
13,3
16,7
33,3
13,3
23,3
33,4
43,3
46,6
53,4

V℅
1,081
1,062
0,740
0,395
0,165

As
0,284
0,380
0,063
0,758
1,580

Ex
-0,068
-0,947
-0,505
-0,320
-0,527

Таблица 3. Сравнение на средните стойности на степента на болката непосредствено
след свалянето на имобилизацията и след първата седмица
Непосредствено след 1-ва седмица d
t
Pt
свалянето на имобилизацията
X0
S0
x̅1
S1
5,23
1,04
3,2
1,03
2,03
3,54
99,9%
Таблица 4. Сравнение на средните стойности на степента на болката – след първата
седмица и след втората седмица
1-ва седмица 2-ра седмица d
t
Pt
x̅1
S1
x̅2
S2
3,2
1,03
1,53
0,86
1,67
3,2
99,7%
Таблица 5. Сравнение на средните стойности на степента на болката – след втората
седмица и след първия месец
2-ра седмица 1-ви месец d
t
Pt
x̅2
S2
x̅3
S3
1,53
0,86
0,6
0,62
0,93
2,34
98%
Таблица 6. Сравнение на средните стойности на степента на болката – след първия
месец и след третия месец
1-ви месец 3-ти месец d
t
Pt
x̅3
S3
x̅4
S4
0,6
0,62
0,2
0,40
0,4
0,00
k=29 и равнище на значимост α=0,05.
В първото изследване на пациентите, проведено след снемането на
имобилизацията, се установява силна
проява на показателя болка, като интензивността ѝ варира от 3 до 7 условни единици по ВАС (таблица 2).
Съпоставянето на резултатите
от началното изследване на болката

и това в края на първата седмица от
прилагането на кинезитерапевтични процедури е унагледено в таблица
3. При максимална степен на болката
10 средната ѝ стойност при изследваните лица е 5,23 единици по ВАС.
Тази болка според нас се дължи на патологичните структурни промени,
настъпващи вследствие на травмата

и последващата имобилизация, които
са възпаление на меките тъкани, мекотъканни сраствания и контрактури,
травматичен оток и неравности на
ставните повърхности.
В края на първата седмица от свалянето на имобилизацията на горния
крайник се установява статистически
значимо намаляване на болката при пациентите с 2,03 единици по ВАС, като
тази разлика е подкрепена от гаранционна вероятност над 99,9% (таблица
3). Смятаме, че това се дължи на приложената кинезитерапия и акцентирането върху техники, които са насочени
към потискане на болката при извършването на движенията в ставата и
към релаксиране на тъканите, които
имат пряко отношение към проявите
на болка в лакътната става.
Тази разлика потвърждава необходимостта от включване на целенасочени кинезитерапевтични средства за
намаляване на посттравматичната
и постимобилизационната болка, съобразени с функционалната находка от
изследването и отговарящи на етапа
на тъканна регенерация, които са застъпени в експерименталната кинезитерапевтична методика.
При изследването на пациентите
в края на втората седмица след свалянето на имобилизацията се установява, че интензитетът на болката значително намалява (таблица 4).
В края на първия месец от започването на кинезитерапевтичните
процедури се запазва тенденцията за
намаляване средните стойности на
показателя болка (таблица 5). Отчита се статистически значима разлика
спрямо изследването на показателя
болка в края на втората седмица от
кинезилечението. Разликата d=0,93
единици по ВАС е подкрепена от гаранционна вероятност съответно над

98%. Средната стойност на показателя болка достига 0,6 единици, което е
израз на остатъчен дискомфорт при
изпълнението на активните движения
в лакътната става при повечето пациенти.
В края на третия месец от функционалното възстановяване не се установява статистически значима разлика в
степента на болката и това е обяснимо, тъй като нейната стойност от
0,6 единици по ВАС при изследването
в края на първия месец достига до 0,2
единици по ВАС в края на третия месец. Разликата е малка поради факта,
че резултатът клони към нула, което
означава, че почти няма пациенти,
които да изпитват дискомфорт при
изпълнението на активни движения
в лакътната става в края на експеримента.
Силната болкова проява непосредствено след снемането на имобилизацията е характерна проява при
изследваните пациенти. Успешното
потискане на болката и нейното постепенно намаляване в хода на възстановителния процес се установява
на всеки един етап от изследването
(фигура 9). При последното изследване
липса на болка се отчита при по-голямата част от пациентите, а наличие
на дискомфорт при изпълнението на
активни движения с горния крайник само при отделни случаи.
ИЗВОДИ
1.

Значителна е болковата симптоматика, установена при активни
движения непосредствено след
свалянето на мобилизацията след
проведено консервативно лечение
на стабилни лакътни фрактури.
2. Приложената методика на кинезитерапия и акцентирането върху

Фиг. 9

Супинация, съчетана с тракция на предмишницата.

техники, които са насочени към
овладяване на посттравматичната и постимобилизационна болка
и на болката при извършване на пасивни и активни движения, води до
успешно потискане и постепенно
намаляване на болковата симптоматика в хода на възстановителния процес.
3. Овладяването на болката позволява по-ранно включване на средства
за увеличаване обема на движение
и за възстановяване на мускулната
функция, което ускорява възстановителния процес след стабилни лакътни фрактури.
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Иновативни неврвно-мускулни
техники за biceps femoris
доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
Целта на проучването е да се проследят иновативните техники на
физиотерапия за повлияване на biceps femoris като ключов елемент
за възстановяването на медиалните флексори на колянната става
след реконструкция на предна кръстна връзка.
Материал и методи: През периода 2009 – 2014 г. са проследени 52ма спортисти на средна възраст 29, 6 години след артроскопска
реконструкция на предна кръстна връзка. Прилагат се въведеният
от нас в практиката тест за свръхактивност на исшиокруралната
мускулатура и тестът за еластичност на исшиокруралната мускулатура от тилен лег.
Резултати: При всички пациенти се установи първоначална контракция на hamstrings или erector spinae. Ориентацията на долния крайник
към външна ротация в тазобедрената става е доказателство за
по-голямата активност на m. biceps femoris
Заключение: Овладяването на свръхактивния biceps femoris чрез физиотерапия улеснява контракциите и стимулирането на медиалните
бедрени флексори, което е важен елемент за възстановяване функцията на колянната става след артроскопска реконструкция на ПКВ.

SUMMARY
Innovated neuromuscular techniques of the biceps femoris
The aim of the study is to trace on the innovated physiotherapeutic techniques
for biceps femoris as the key component for the recovery of medial knee
flexors after the arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction.
Material and methods: During the period 2009 – 2014 are observed 52
athletes with average 29, 6 years after the anterior cruciate ligament
reconstruction. The innovated lead from us in practice methods for the
overactivity of hamstrings and for the shortness of biceps femoris is applied.
Results: In the all patients is the initial contraction of hamstrings or erector
spinae. The hip external rotation of the lower extremity improves the overactivity
of biceps femoris.
Summery: The control of the overactivity of biceps femoris by physiotherapy
facilitates the activity of the medial knee flexors as a important component
for the recovery of the knee function after the arthroscopic anterior cruciate
ligament reconstruction.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: физиотерапия, m. biceps femoris.
KEY WORDS: physiotherapy, biceps femoris.

Традиционно физиотерапията
след артроскопската реконструкция на предна кръстна връзка
включва криотерапия, апаратни
пасивни продължителни движения, изометрични контракции,
прогресиращи активни упражнения за възстановяване обема на
движение, на мускулната сила и
на проприорецепцията 1, 5, 6. Бедрените флексори на колянната
става се третират като група.
Ние считаме, че е необходимо да
се приложи диференциален подход
при функционалната диагностика
и физиотерапията за възстановяването им.
Целта на проучването е да се
проследят иновативните техники на физиотерапия за повлияване на biceps femoris като ключов
елемент за възстановяването на
медиалните флексори на колянна32
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та става след реконструкция на
предна кръстна връзка.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
През периода 2009 – 2014 г. са
проследени 52-ма спортисти на
средна възраст 29,6 години след
артроскопска реконструкция на
предна кръстна връзка. Приложените оперативни техники са:
Semi-T – използват се сухожилията на m. semitendinosus et
m. gracilis с различни системи:
RigidFix, Tight Rope.
Bone-patellar tendon-bone.

окруралната мускулатура – от
и.п. лег се извършва активна
екстензия в тазобедрената
става (фиг. 1). За нормална активация се счита следната последователност 3:
1. gluteus maximus
2. hamstrings
3. erector spinae contralateral

ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА M. BICEPS FEMORIS.
1. Въведеният и модифициран
от нас в практиката тест
за свръхактивност на исши-

Фиг. 1

Фиг. 2

4. erector spinae ipsilateral.
Първоначалната контракция
на hamstrings или erector spinae е
показателна за тяхното скъсяване и потискане на gluteus maximus
като инициатор на движението.
Проследява се ориентацията на
долния крайник към външна или
вътрешна ротация в тазобедрената става (ТБС), която е следствие на по-голямата активност
на медиалните или латералните
бедрени флексори на колянната
става (КС).
2. Модификация на теста за еластичност на исшиокруралната мускулатура от тилен лег.
Извършва се пасивна флексия
в тазобедрената става с екстензия в колянната става от
три изходни положения относно ротациите в тазобедрената става - при неутрално положение, с външна и вътрешна
ротация. За норма приемаме
80º флексия в ТБС 1, 2. Чрез този
тест отдиференцираме по-голямата активност не само на
бедрени флексори в колянната
става като група, но и разграничаваме медиалните от латералните.
Ключов елемент във физиотерапията след артроскопска реконструкция на предната кръстна
връзка (ПКВ) е прилагане на техники за контролиране на функцията
на biceps femoris и rectus femoris и
за стимулиране на медиалните бедрени флексори на колянната става в следната прогресия:
1. Техника за позиционно освобождаване на болката за m. rectus
femoris - 90 sec 3.
2. Мобилизация на caput fibulae.
3. При липса на болка се включва
техниката за позиционно ос-

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Фиг. 3

вобождаване на болката за m.
biceps femoris - 90 sec 3.
Мускулно-енергийна техника за
релаксиране на m. rectus femoris
– до 25% по 7 – 10 sec и задържане 30 sec 3.
Мускулно-енергийна
техника за релаксиране на m. biceps
femoris – до 25% по 7 – 10 sec и
задържане 30 sec 3.
Нервно-мускулна техника за m.
biceps femoris 3 (фиг. 2).
Техники за стимулиране на медиалните бедрени флексори на
колянната става 4, 5 (фиг. 3).
Техники за стимулиране на m.
gluteus maximus 4, 5.
Прилагане на права кинезиотейпинг апликация за медиалните бедрени флексори на колянната става.
РЕЗУЛТАТИ

При всички пациенти се установи първоначална контракция на
hamstrings или erector spinae по време на теста за свръхактивност
на исшиокруралната мускулатура
от и.п. лег. Това е показателно за
тяхното скъсяване и за потискане
на gluteus maximus. Ориентацията
на долния крайник към външна ротация в тазобедрената става е
доказателство за по-голямата активност на m. biceps femoris. Повишената активност на m. biceps
femoris се потвърди при всички
пациенти и чрез теста за еластичност. Намалената еластичност
и дискомфорт са показателни за
свръхактивност на biceps femoris
при флексия в ТБС с вътрешна ротация. В началото е налице ограничен обем на движение - средно
36,7º, който се възстановява в
процеса на проведените средно 12

процедури по физиотерапия. Подобряването функцията на исшиокруралната мускулатура чрез приложената физиотерапия е показателно
с прогресиране на флексията в КС
на оперирания долен крайник.
ДИСКУСИЯ
Тензията в biceps femoris уврежда pes anserinus 6. Ограничената еластичност на biceps femoris
е свързана с неефикасна контракция и води до ротация на таза напред. Следствие на адаптацията
от тази дисфункция се уврежда и
функцията на колянната става.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Овладяването на свръхактивния biceps femoris чрез физиотерапия улеснява конракциите и
стимулирането на медиалните
бедрени флексори, което е важен
елемент за възстановяването на
функцията на колянната става
след артроскопска реконструкция
на ПКВ.
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Упражнения от затворена
кинетична верига и мястото
им в рехабилитацията след
изолирана реконструкция на
предна кръстна връзка

РЕЗЮМЕ
Целта на този доклад е представяне на мястото и ролята на упражненията в затворена кинетична верига след реконструкция на предна
кръстна връзка.
Приложението на упражнения в затворена кинетична верига в първите
три месеца постоперативно има редица предимства за по-безопасно
натоварване, което ги прави по-функционални и произвеждат в по-малка
степен ножичен стрес в коляното. Това позволява включването им още
в първите дни следоперативно в съвсем лесен вариант, като със всяка
следваща фаза те се усложняват и прогресират. Основно чрез тях се
активира ко-контаркцията на предна и задна бедрена мускулна група,
като по този начин по-лесно се преодолява мускулният дисбаланс между
агонист-антагонист, равномерно се разпределя натискът между ставните повърхнини и се предизвиква по-малко разтягане в новопоставения
присадък. Чрез упражненията в затворена кинетична верига много умело
се осъществява и проприоцептивната тренировка в коляното и целия
долен крайник. Тренират се и трите компонента на проприорецепцията:
статично ставно позициониране, динамично ставно позициониране и регулиране на мускулния тонус.

SUMMARY
IClose kinetic chain exercises and their role in the physiotherapy treatment
after isolated anterior cruciate ligament reconstruction
The purpose of the present report is to underline the role of close kinetic chain
exercises after anterior cruciate ligament reconstruction.
Using close kinetic chain (CKC) exercises at the first three months
postoperatively has many advantages for more harmless loading, which
makes them more functional and produce less shear forces in the knee.
These facts allow to incorporate them still at the first postoperative days in
a very simple way and to make them more complicated as the rehabilitation
process progress. Mainly, with the help of CKC exercises, a co-contraction of
the hip muscles is obtained and in that way the muscle imbalance between
the agonist-antagonist is overcome. In addition, the load between the joint
surfaces is better distributed as well as stretch force of the newly fixed implant
is diminished. CKC exercises also assist in proprioreceptive training in the
knee and in the entire lower limb. All three components of proprioreception
have been trained: static joint position, dynamic joint position and regulating
the muscle involvement.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Упражнения в затворена кинетична верига, ко-контракция, проприорецепция.
KEY WORDS: close kinetic chain exercises, co-contraction, proprioreception.

Разкъсването на предна кръстна
връзка на коляното е една от найчесто срещаните травми на коляното и като цяло сред мекотъканните
травми на долните крайници. През
последните години третирането й
оперативно и следоперативното възстановяване са се променили драстично. Новите методики на оперативни
интервенции в коляното и използването на модерни шини намаляват доста
периода на обездвижване, съкращават
периода на възстановяване и позволяват значително по-рано обременяване
на травмирания крайник. Това позволява и ранно включване на упражнения
от затворена кинетична верига.
В ежедневието изолирано движение в ставата съществува рядко.
Крайниците в човешкото тяло трябва да се разглеждат като подвижна,
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кинетична верига, като съответните
стави са част от нея. Движението в
една става оказва влияние върху останалите стави на веригата (7, 12). Тази
силна функционална зависимост между
ставите на крайника е поради факта,
че повечето мускули са двуставни и се
прехвърлят през две съседни стави (13,
14).
При затворената кинетична верига (ЗКВе) дисталният сегмент e фиксиран, поставен на пода или върху друга
повърхност. Движението при ЗКВе
може да се осъществи проксимално и
дистално на разглежданата става (7,
12, 13).
При активност в ЗКВе има компресия в ставите и допълнителна
стабилизация от ко-контракцията на
мускулите антагонисти. Дейностите
в затворена кинетична верига са по-

функционални и произвеждат в по-малка степен ножичен стрес в ставите,
което ги прави по-безопасни в приложението им в ранната рехабилитация
спрямо тези в отворена кинетична
верига (ОКВе) (7, 12, 15).
При дефицит в коляното, поради
увредена предна кръстна връзка (ПКВ),
вентрално изместване на тибиата
при флексия 600 от ЗКВе почти не се
наблюдава, докато най-голямо вентрално изместване на тибиата става
по време на екстензия 30-00 от ОКВе
(7, 9). Това вентрално изместване на
тибиата се дължи на изолираното
теглене на квадрицепса, който самостоятелно извършва екстензия на
подберицата. Действието му е антагонистично на действието на предна
кръстна връзка. Създават се големи ножични сили, които оказват голям силов

стрес върху последната (6, 10, 15).
Целта на този доклад е представяне на мястото и ролята на упражненията в затворена кинетична верига
след реконструкция на предна кръстна
връзка.
Едно от основните предимства на
упражненията от ЗКВе е, че тренират
ко-активацията на предна и задна бедрена мускулна група. Под ко-активация
се има предвид едновременна контракция на исшиокруралната група и четириглавия бедрен мускул, при което се
преодолява мускулният дисбаланс между агонист-антагонист. Научно обосновано е, че при едновременното напрягане на двата мускула се разпределя
равномерно натискът между ставните повърхнини на фемура и тибиата.
Ако се напряга изолирано квадрицепсът
и липсва контракцията на ишиокруралната група натискът между ставните повърхнини се пренася предимно в
предните части. (7, 10, 12).
Друг важен момент при ко-контракцията на квадрицепса и исшиокруралната група е, че при положение на флексия от 15° в коляното се предизвиква
разтягане на ПКВ 2,7%, при флексия на
коляното 30° - 0,4% , а при флексия 60° и
90° - 0% стрес върху ПКВ (4, 10).
Напоследък изотоничната контракцията на квадрицепса от отворена кинетична верига, седеж с
пуснати надолу подберици, също е
остро критикувана (10, 12, 14, 15). Екстензията на подбедрицата от това
положение предизвиква значителен ножичен стрес в коляното и може да се
преразтегне ПКВ и съответно новия
присадък (7, 15). В случая е по-удачно да
се използват упражнения от ЗКВе, да
се използва ко-контракцията на квадрицепса и исшиокруралната група, за
да се намали ножичното натоварване
(12, 13).
Тази ко-активация се постига чрез
приложение на прости упражнения от
ЗКВе. Първоначално от изходно положение на седеж или тилен лег с ходило,
опряно в пода, стената (фигура 1), кушетката или рамото на терапевта
(фигура 2), като така кракът се плъзга
или извършва натиск (изометрично напрежение). Като прогресия на тези упражнения в максимално-протективния
период (5-ти – 14-ти постоперативен
ден) от същите изходни положения
може да се даде изометричен натиск
върху швейцарска топка (фигура 3),
изотонично съпротивление срещу гумен ластик, но пак плъзгайки се по повърхност (фигура 4). Подбедрицата не
трябва да виси свободно в простран-

ството.
Крайната активна екстензия в коляното от ЗКВе е полезно упражнение
за ко-активация на квадрицепса и задна бедрена мускулатура в максималнопротективния период (5-ти – 14-ти
ден). Пациентът е в опорен стоеж и
предимно на здравия крак, с частично
обременен травмиран крайник. С времето тежестта постепенно се пренася и на оперирания крайник, докато се
премине в стоеж с еднакво разпределена тежест върху двата долни крайника. От самото начало упражнението
се извършва активно. Като прогресия в по-късен етап на рехабилитация
може да се включи еластична лента
(theraband), която е прикрепена към
дисталната част на бедрото и действието се изразява в едновременно
разгъване на коляното и бедрото – екстензия срещу съпротивление (фигура
5) (12).
Пълният клек има негативен ефект
върху присадъка, тъй като го поставя
под голям стрес, както и пателофеморалната става. Ако обаче клекът
се модифицира, т.е. непълен, до 450 и
се започне с частично обременяване
на крайника, то се превръща в чудесно упражнение от ЗКВe. Чрез него се
тренира квадрицепсът, под форма на
ко-активация с исшиокруралната група, подобрява се проприорецепцията
на коляното и стабилността на целия
долен крайник (2). Клекът, използван
подходящо (полуклек – фигура 6, напад – фигура 7), първоначално в малки

Фиг. 1

Фиг. 2

градуси не показва да въздейства неблагоприятно върху ставните връзки.
То е подходящо упражнения от ЗКВe в
умерено-протективния период (15-ти
ден – 6-а седмица) (1, 3, 5, 8, 11, 12). Чрез
клека също се тренира смяната на екс-

Фиг. 3

Фиг. 4
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центрична с концентрична мускулна
работа както на мускулатурата около
колянна става, така и на целия долен
крайник. Това е важна предпоставка за
последващите плиометрични упражнения, които се включват с постепенна прогресия в минимално-протективния период (7-ма – 12-та седмица) (5).
По този начин представени упражненията от затворена кинетична верига, използвайки ко-контракцията на
квадрицепса и задна бедрена мускулатура, са по-функционални и поставят
присадъка в по-малък стрес, отколкото при изолирана мускулна контракция
(12).
Проприоцептивната тренировка
като част от рехабилитационната
програма след изолирана реконструкция на ПКВ много умело се осъществява
чрез упражненията в затворена кинетична верига (10). Проприоцептивните упражнения в ЗКВе по специфичен
начин тренират умението и комплексността на движението, не са просто
натоварване. Те наблягат на тренирането на качеството на изпълнение,
а не на количеството мускулна работа (12). В началото контролът върху
абнормните движенията в ставата
изисква съзнателно усилие, но чрез системни повторения и подобряване на
нервно-мускулния контрол чистите
движения започват да се автоматизират и да се изпълняват подсъзнателно
(10). Трениране на проприорецепцията
в затворена кинетична верига е важен
момент, тъй като по този начин се
стимулира функционалният мускулен
контрол и увереност в използването
на травмирания крайник при функционално обременено натоварване (2, 16).
Обикновено първо се тренира
равновесието, после координацията
и накрая ловкостта. Редът е важен,
защото ловкостта зависи от координацията, а координацията зависи от
равновесието. По принцип е трудно
да се разграничат упражненията за
равновесие и ловкост, те често са
свързани. Само в най-ранния етап (елементарното статично равновесие) и
сложните тренировъчни упражнения
за ловкост са по-отграничени. Много е
важно проприорецепцията да започне
да се тренира с прости упражнения и
постепенно да прогресира.. Простите
упражнения включват: един или максимум два елемента за концентрация;
достатъчна мускулна активност за
желаното движение, без включване на
нежелани мускули; бавно изпълнение, за
да се контролира ситуацията. Пациентът може да прогресира към по-слож-

Фиг. 8

ни проприоцептивни упражнения само
след като добре е овладял простите
(7).
Проприоцептивните упражнения
за коляното включват три компонента.
Първият основен компонент е
усет за статично ставно позициониране. Тук се включват упражнения за статично поддържане
на определена поза и равновесие
от стоеж. В максимално-протективния период (5-ти – 14-ти ПОД)
може да се започне с частично обременяване, стоеж с придържане
към опора (фигура 8), до постепенно преминаване до стоеж на един
крак, първо с отворени очи, след
това със затворени. Включването
на зрителния и вестибуларния анализатор в тренировката усилват
усещането за ставно позициониране. В умерено-протективния период (2-ра – 6-а ПОС) като прогресия
може да се включи стоеж на един
крак с движения на горни крайници,
стоеж върху равновесна дъска (фигура 9) и дунапренено блокче.
Вторият основен компонент е
усет за динамично ставно позициониране или още кинестетичният
усет, усещането за движение. Този
компонент включва тренировка
на усещането за начало на движението, изместване на ставата,
скоростта на движение, начина
на изпълнение на движението (контрола) и крайния усет. Пациентът
активно повтаря предварително
пасивно извършено движение, съзнателно изпълнява ставно позициониране, което постепенно се
автоматизира и се изгражда когнитивен усет.
Третият компонент представлява
регулиране на мускулния тонус, ре-

флексна дейност на спинално ниво,
необходима за динамична ставна
стабилизация. Тук чрез проприоцептивните упражнения се цели да се
намали ставното разместване и
ефективно да се стабилизира ставата. За целта се прилагат упражнения с рязка промяна в ставната
позиция и по този начин се провокира мускулният рефлекс на стабилизация. Подходящи упражнения,
които могат да започнат да се
прилагат в края на максимално-протективния период (10-ти – 14-ти
ПОД) са: седеж с леко свити колена
и ходила, опрени на пода, под които има кърпа, терапевтът опитва да изтегли кърпата, а пациентът, натискайки със стъпалата,
не позволява (фигура 10). В минимално-протективната фаза (след 12ата ПОС) от стоеж на засегнатия
крайник с отворени или затворени
очи се прилага извеждане от равновесие с побутване по рамото или
теглене с терабанд ластик (фигура 11). Сходно упражнение е стоеж
на засегнатия крайник върху нисък
стол и кинезитерапевтът рязко
раздвижва стола, като целта е да
се запази равновесие. Чрез стоеж
върху равновесна дъска може да се
постигне същият ефект (7, 12).
Приемайки гореизложеното, стигаме до заключение за ясно изразени
Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11

предимства на упражненията от затворена кинетична верига в ранната
рехабилитация след реконструкция
на ПКВ на коляното. Докато в отворена кинетична верига се тренира
предимно концентричната работа
на конкретен мускул, то при затворена кинетична верига балансирано
се комбинира концентрично, ексцентрично и изометрично натоварване. С определени упражнения от ЗКВе
се тренират успешно ко-активацията на бедрената мускулатура, проприорецепцията и нервно-мускулният контрол, важни компоненти от
рехабилитационния процес, чийто
функционален ефект може да доведе
до съкращаване на сроковете за възстановяване.
Функционалният ефект на упражненията от затворена кинетична
верига ги причислява още към така
наречените функционални упражнения. Функционалните упражнения са
дейности, които приближават пациента към безопасното му връщане към пълно участие и изпълнение
на ежедневните си, професионални
и спортни занимания. Това са упражнения с прогресираща последователност, като постепенно се преминава
на следващо ниво и накрая пациентът достига до пълната си функционална активност (7).
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Ана Николова

Вътреставни фрактури на дистален
хумерус. Проблематика
ПНУ с еластично съпротивление,
пилатес машини и кинезиотейпинг.
Ефективни ли са в комбинация?

РЕЗЮМЕ
Една трета от фрактурите в лакътна става засягат дисталния хумерус. Повечето от тях са вътреставни. Поради факта, че засягат
активни и здрави възрастови групи, лечението е хирургично. Като
основна причина за този тип лечение е възможността за започване на ранна активна кинезитерапия. Целите на кинезитерапията са
за оптимално възстановяване на движенията и мускулната сила,
редуциране на болката и отока. Постоперативните контрактури
са флексионно/екстензионни, проно/супинаторни или комбинирани.
В повечето случаи е засегната екстензията поради позицията на
имобилизация 900 - 700 флексия. Поради факта, че това е най-чувствителната става в човешкото тяло, е изключително важно да се
намери най-добрата комбинация от щадящи методи за функционално
възстановяване.

SUMMARY
Intraarticular Fractures of Distal Humerus. Problematics, PNF with Elastic
Resistance, Pilates Mashines and Kinesiotaping. Are they Effective in
Combination?
One third of elbow fractures involve the distal humerus . Many of them are
intra-articular. Most of these fractures concerning healthy and active adults.
Тhey are treated surgically with open reduction and internal fixation.To start
early active rehabilitation is the main reason for the surgery. Physiotherapy
goals are to restore motion and strength for optimal function, reduce the pain
and swelling. The contractures after elbow surgery are flexion / extension/
pronation/supination or combined. More often the extension is affected,
because of post-surgery immobilization- flexion between 900 - 700. Because
this is the most sensitive joint in human body the aim is to find the best
therapeutic combination of friendly methods of functional restoration.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Кинезиотейпинг, ПНУ-постизометрично нервно-мускулно улесняване, пилатес машини.
KEY WORDS: KINESIOTAPING – modality treatment based on the body’s own natural healing process, PNF – proprioceptive neuromuscular fassilitation, PILATES MACHINES.

ФУНКЦИОНАЛНА АРКА
Кондило-диафизарен ъгъл.Той има
пряко отношение към конгруентността на ставните повърхности,
а именно възможността на короноида и олекранона да попаднат в
съответните им фоси. При наличие
на такава промяна това би довело
до костен блок, съпроводен с болка
и ограничени движения.
Друго основно значение има нормалният и патологично промененият валгусен ъгъл.
Средните стойности на нормалния носещ ъгъл варират от 11-140 за
мъжете и 13-160 за жените (Morrey).
Сложната спираловидна форма
на трохлеята има водеща роля за
стабилността на ставата. Намалената й ширина понижава контактната й площ с улната, което води
до нестабилност и артрозни изменения в ставата.
38
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Капитулум при неговата дислокация и наличието на костен праг се
нарушава нормалната биомеханика
на ставата.
Продължителността и успешното възстановяване на ставата
зависи от типа на фрактурата.
Колкото по-раздробена е тя, резултатите са по-лоши. (Korner G, Lill H,
Muller L. P. et al).Wang и сътр .установяват ,че функционалните резултати се влошават със степента на
ставно въвличане.
ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ РАННАТА
КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Ранната кинезитерапевтична
програма зависи от стабилната фиксация и типа на фрактурата. При
продължителна имобилизация настъпват редица усложнения (втвърдяване на ставата, нестабилност,
увреда на нерв, ектопична осифика-

ция, болка и оток).
УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО БИХА МОГЛИ
ДА НАСТЪПЯТ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП
Debricolage (разпадане на фиксацията, преди да е настъпило
костно срастване).
Нервни увреди.
Тежка контрактура.
Асептична некроза.
Посттравматична артроза.
Инфекция.
Аваскуларна некроза.
Нестабилност на ставата след
операция.
Остеопороза
Патологично променен валгусен
ъгъл.
Мекотъканната травма има
значително влияние върху крайния
функционален резултат. (Nirsch RP,
Morrey BF.)
Болката и отокът ограничават
движението и предизвикват трай-

разгънати мишница и пръсти. При
екстензионните контрактури компенсацията се осъществява в обратна посока. Рамото е изнесено назад
с максимална флексия на китката и
пръстите в метакарпофалангеалните стави (МФС). Компенсаторните
механизми са неосъзнат акт, за който пациентите дори не мислят.
ДИСКООРДИНАЦИЯ НА МУСКУЛИТЕ
В ЛАКЪТНАТА СТАВА
но контрахиране на тъканите. Разположената във fossa olecrani мастна възглавничка от мека и подвижна
след травмата фиброзира и блокира екстензията на ставата. Фиброзата и скъсяването на колатералните лигаменти и ставната капсула
се смятат за основните първопричини за втвърдяване на ставата.
Необикновеният отговор на ставната капсула на травма се обяснява
с близостта на m.brachialis, който е
плътно прилепнал отпред на ставната капсула. M. brachialis е почти
изцяло от мускулна тъкан (95%) и
малка част тендинозна структура (Morrey BF,An KN,Chao EYS). Този
мускул се уврежда при травмата и
фиброзира. Богатото кръвоснабдяване потенцира контрактура на
капсулата и мускула, което причинява тежка флексионна контрактура.
Посттравматичната
имобилизация в ЛС обикновено е 70 – 900
флексия. В отговор на травмата
от тънка, ставната капсула на лакътната става се задебелява и фиброзира. Тя лесно привиква към имобилизационната позиция.
Мускулните контрактури имат
неврогенен, защитно-рефлекторен и
структурен характер, като по-лесно в контрактура изпадат мускулите флексори в ставата, отколкото
екстензорите. От функционална
гледна точка тежките флексионни
контрактури са по-благоприятни от
екстензионните поради това, че позволяват повече възможност за самообслужване от пациента и работа.

Мускулите двигатели на лакътна става изграждат патологичен синергизъм не само помежду си. Често
се наблюдава едновременна активност на сгъвачите в лакътна става
и тези на китката и пръстите или
на екстензорите с абдукторите на
рамото.
ЗАМЕСТИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА
МУСКУЛИТЕ
Незасегнатите мускули се стремят да поемат част от функцията
на засегнатите. В съседните стави
заместителни функции могат да
изпълняват само двуставните мускули.
FAT PAD SIGHN
“POSITIVE FAT PAD SIGHN” - найчесто се проявява при вътреставна проблематика. Често се среща и
ф-ра Monteggia .
Задната мастна възглавничка
се локализира в дълбоката ямка на
олекранона и по дължината на дисталния хумерус, притисната между
анконеуса и трицепса.
Различават се 3 вида “FAT PAD
SIGHN”:
1. Позитивен заден се проявява
при движение от флексия 900 към

екстензия.
2. Лъжлив заден се проявява при
екстензия в лакътна става при
наличие на лакситет на задната
ставна капсула и дислокация на
олекранона.
3. Супинатор “FAT PAD SIGHN” се
проявява при костна травма в
областта на шийката на радиуса.
Предната “FAT PAT SIGHN”е индикация за вътреставни фрактури
в приблизително 70-80%. Докато
задната “FAT PAT SIGHN” в 90% от
случаите е индикация за възможна вътреставна фрактура. Невъзможността за пълна екстензия в
лакътна става се крие именно в
задебеляването и втвърдяването
на задната “мастна възглавничка“.
Това е проблем, неглижиран в практиката, но със съществено значение за възстановителния процес.
N. ULNARIS
Непосредствената близост на
нерва до медиалния епикондил, преминаването му през тясно пространство, както и необходимостта от значителна подвижност, за
да се акомодира към движенията на
горния крайник, обясняват честотата на улнарната невропатия.
НЯКОИ ЧЕСТО СЪПЪТСТВАЩИ
ПРОБЛЕМИ СЛЕД ВЪТРЕСТАВНИ
ФРАКТУРИ НА ДИСТАЛЕН ХУМЕРУС
Morrey и Harter 2009 г. съобщават, че развитието на патологични
формации в лакътна става под различни форми включва хетеротопични осификати, осифициращ миозит
и периартикуларни осификати. Локализират се по сухожилия, синовия,
капсулата и лигаменти. Мекотъкан-

КОМПЕНСАТОРНИ ДВИЖЕНИЯ
За съжаление тяхната полза е
по-скоро вреда. При флексионна контрактура невъзможната екстензия
бива компенсирана от изнасяне на
рамото напред, външна ротация
на мишницата при максимално
Медицина и Спорт
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ната компонента (m. Brachialis ) при
травма е пряко свързана с появата
на ектопичните осификации.
Възможността за грешки при кинезитерапия могат да бъдат предпоставка за този тип усложнение
особено при пациенти, третирани
с пасивни упражнения, топлинни
процедури, агресивен подход, болезнен стречинг и някои видове електротерапия.

правилното изпълнение на движенията за сметка на скоростта;
прецизност – съсредоточаване
върху точно и правилно изпълнение на движенията, вместо много и неправилни.
ПРОПРИОЦЕПТИВНО УЛЕСНЯВАНЕ
(ПНУ)
Прилагането на ПНУ в кинезите-

рапията започва през 1946 г.
Диагонално-спирални модели на
Кабат
“Смяна на антагонистите“
„бавно обръщане“/slow reversal/
„бавно обръщане-задържане“/
slow reverse-hold/
„ритмична стабилизация”
Следващите разновидности се
прилагат, като релаксиращи техники за отпускане на мускулите с
повишен тонус.
„бавно обръщане-задържане-отпускане“/slow reversal-hold-relax/
„задържане –отпускане”/holdrelax/
ИЗВОДИ
Прйомите на ПНУ, пилатес
машини и кинезиотейпинг обогатяват методиката и разширяват възможностите на кинезитерапията в ОРТОПЕДИЯТА И
ТРАВМАТОЛОГИЯТА, области, където тя представлява основен

ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ
Включването на кинезиотейпинг
апликации и ПНУ прийоми с еластично съпротивление и пилатес машини към общо приетите кинезитерапевтични програми би допринесло
за по-ефективно възстановяване на
пациентите.
ФУНКЦИОНАЛНА ЛИ Е
МЕТОДИКАТА С ЕЛАСТИЧНО
СЪПРОТИВЛЕНИЕ?
Еластичното
съпротивление
дава неограничени възможности за
изпълнението на множество различни движения срещу съпротивление
във всички равнини (фронтална/
трансверзална/сагитална).
Това
твърдение е базирано на биомеханични и клинични проучвания, които
дефинират метода като „идеален“
терапевтичен .

cadillac

“CORE ALIGNE”

ПИЛАТЕС С МАШИНИ
Те са уникални заради:
плавността, с която се изпълняват движенията - набляга се на
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”Reformer”

WUNDA CHAIR

1,5 м постоперативен резултат

ПНУ-модели

Humerus fracture of the distal part & intercondylar f-r (dex).
принцип и незаменима част от
възстановителния процес.
Методите са:
клинично доказани
с много добри функционални
резултати
следват естествените човешки движения
Упражненията трябва да се
прилагат:
бавно и плавно
с подходящата доза еластично съпротивление
в безболезнен обем на движение
Те са:
иновативни при тази пробле-

матика
комбинация от методи не
позволява изоставане на някой мускул или на мускулни
групи
подпомагат по-бързото функционално възстановяване
не са скучни поради тяхното
разнообразие, с големи възможности при определянето
ъгъла на движение и еластично съпротивление.
И нека не забравяме че: 50%
ограничение на движенията в
лакътна става водят до 80% затруднение на движенията в целия горен крайник.

Резултат след кинезиотейпинг за оток
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Аритмогенна дяснокамерна
кардиомиопатия - водеща причина за
внезапна сърдечна смърт при млади
спортисти в Европа
Доц. д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
След въвеждане на задължителния ЕКГ скрининг в Европа, /по данни
на италиански автори/ като най-честа причина за ВСС при млади
спортисти се посочва Аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия /АДМКП/. Целта на настоящия обзор е да посочи съвременните
тенденции в диагностиката и превенцията на ВСС при това коварно
заболяване.

SUMMARY
Arrhytmogenic right ventricular cardiomyopaty- leading cause of sudden
death in European athletes.
According to Italian authors, arrhytmogenic right ventricular cardiomyopaty
is the leading cause of sudden death in European athletes. The aim of the
current review is to present the diagnostic criteria and for this mean disease
and also to present the optimal prophylactic measures in such cases.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: аритмогенна дяснокамерна кардиомиопатия, внезапна сърдечна смърт, спорт.
KEY WORDS: arrhytmogenic right ventricular cardiomyopatyq sudden cardiac death, sport.

Според класическата дефиниция спортното сърце е доброкачествено увеличение на сърдечните обеми и маса, съпроводено със
специфични циркулаторни адаптационни механизми и морфолгично ремоделиране на сърцето
като резултат на физиологична
адаптация към системните тренировки /1, 2/. През последните
десетилетия обаче в резултат на
бързото развитие на натрупаните клинични и експериментални
данни бурното развитие на образната диагностика и функционалните тестове понятието „спортно
сърце” придоби нови измерения
/3, 4, 5/. В контекста на нарастващия брой случаи на внезапна
сърдечна смърт /ВСС/ при млади
спортисти /4, 5, 6/ се натрупват
данни, че ремоделирането на сърцето, в резултат на интензивното натоварване може да маскира
потенциално опасни подлежащи
сърдечносъдови заболявания. Поставя се на обсъждане и въпросът
дали интензивните спортни занимания не повишават, макар и в
малък процент от случаите, сърдечносъдовия риск /1, 4, 5/.
След въвеждане на задължителния ЕКГ скрининг в Европа /по
42

Медицина и Спорт

данни на италиански автори - 6/,
като най-честа причина за ВСС
при млади спортисти се посочва аритмогенната дяснокамерна
кардиомиопатия /АДМКП/. Това
се дължи основно на факта, че ЕКГ
скринингът открива почти всички случаи с хипертрофична кардиомиопатия - /ХКМП/. В САЩ ,
където ЕКГ скринингът не е задължителен ХКМП си остава водеща
причина за смърт при атлети. /
фиг. 1/ - /5, 6/.
Разбира се, съшествуват хипотези, че АДКМП е по-често
срещана в Средиземноморието, а
ХКМП е по-честа сред афро-американците, но и те не оспорват
важната роля на скрининга при активни спортисти.
АДКМП - е описана за първи
път през 1736 г. от Giovanni Maria
Lancisi.
Заболяването е наследствено
/генетично/ и има три разновидности - автозомно доминантна
АДКМП и два редки автозомнорецесивни варианта - Наксонска
болест и синдром на Карвахал.
Открити са досега 13 генетични варианта - от тях 9 автозомно-доминантни. Генетичните
дефекти засягат десмозомите и

водят до нарушаване на междуклетъчното свързване и развитие на
апоптоза на миокарда и заместване с мастна и фибромастна тъкан. Честотата е 1:1000 до 1:5000,
но много често /до 70%/ има непълна пенетрантност и различно
изразена фенотипна експресия.
Клиничната картина включва
камерни аритмии, синкоп, ВСС и
СН.
Протича постепенно, прогресивно в няколко фази - латентна,
електирческа и сърдечна недостатъчност.
Дефинира се хистологично с
наличието на прогресивната замяна на дяснокамерния миокард
с мастна и фиброзна тъкан, често ограничена до „триъгълник на
дисплазия” (дяснокамерен входящ ,
изходящ тракт и връх). Тези промени може да доведат предимно
до функционално и морфологично
нарушение на дясната камера, но
може да засегнат и лявата камера
и състоянието да се изяви фенотипно като дилатативна кардиомиопатия или да няма клинично
установими структурни промени
и в двете камери. Има характерни ЕКГ белези /напр. негативни,
те вълни във V1-3, епсилон въл-

Фиг. 1

Основни причини за ВСС в
САЩ - 36% ХКМП, и Италия22% АДКМП

на – фиг. 2/ и продуцира камерни
аритмии с морфология на ляв бедрен блок /7/.
Но ЕКГ при спортисти, особено при такива от черната раса,
често имитира образа на АДКМП,
без реално да има такава! – фиг.
3.
За съжаление сърдечен арест
при камерно мъждене е първата
клинична изява при 50% от случаите, често по време на усилие и
при стрес, но нерядко настъпва и
без провокация. Пациенти, подозирани за АДКМП, е редно да бъдат оценени чрез 12-канална ЕКГ,
сигнално-осрeднена ЕКГ, Холтер
ЕКГ, ехокардиография и/или сърдечен ядреномагнитен резонанс
и при нужда инвазивно- включително и ендомиокардна биопсия,
електрофизиологично и генетично изследване. Диагнозата се поставя на основата на малки и големи критерии, разделени в шест
категории /7/.
Диагностични критерии - от
1994 г.
1. Глобална и регионална дисфункция и структурни нарушения.
1.1. Големи критерии:
тежка дилатация и понижена
ФИ на ДК без или с леко ЛК засягане

локализирани ДК аневризми.
тежка сегментна дилатация
на ДК.
1.2. Малки критерии:
лека глобална ДК дилатация и/
или понижена
ДК ФИ при нормална ЛК.
лека сегментна ДК дилатация.
регионална ДК хипокинезия.
2. Тъканна характеристика:
2.1. Големи: фибромастно заместване на миокарда при ендомиокардна биопсия.
3. Реполаризационни аномалии:
3.1. Малки: негативни Т V2и
V3 /при възраст> 12 г и липса на
ДББ/
4. Деполаризационни /проводни аномалии:
4.1. Големи: епсилон вълна или
локализирано разширяване на QRS
> 110ms V1-V3
4.2. Малки : положителни късни
потенциали.
5. Аритмии:
5.1. Малки: камерна тахикардия
с морфология на ЛББ, чести камерни екстрасистоли- над 1000 /Холтер ЕКГ/
6. Фамилна анамнеза:
6.1. Големи: фамилна болест,
потвърдена с аутопсия или хирургия.
6.2. Малки: фамилна анамнеза

за ранна/ под 35 г./ ВССС поради
подозирана АДКМП
фамилна анамнеза за клин. диагноза, базирана на настоящите критериии.
Необходими са 2 големи или 1
гол. и 2 малки или 4 малки критерия.
През 2010 г. беше направена ревизия на критериите /Revised Task
Force Criteria- 2010 г./
I. Глобална или регионална дисфункция и структурни
Големи критерии- 2D ЕхоКГ:
Регионална дискинезия, акинезия или аневризма на ДК
и 1 от следните теледиастолни размери на ДК:
Парастернален по дълга ос изходен тракт на ДК-PLAX RVOT
≥32 mm (или на телесна повърхност [PLAX/BSA] ≥19 mm/
m 2)
Парастернален по къса ос изходен тракт на ДК- PSAX RVOT
≥36 mm (или на телесна повърхност [PSAX/BSA] ≥21 mm/m 2)
или фракция на промяна на площта на ДК ≤33%
Малки киртерии от 2D Ехо:
Регионална дяснокамерна дискинезия или акинезия
и 1 от следните теледиастолни размери на ДК:
Фиг. 2

ЕКГ при ДКМП - епсилон
вълна.
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Фиг. 3

ЕКГ на 32-годишен футболист от африкански произход - собствен материал.
Парастернален по дълга ос изходен тракт на ДК-PLAX RVOT
≥29 до <32 mm (коригиран за
телесна повърхност [PLAX/
BSA] ≥16до <19 mm/m 2)
Парастернален по къса ос изходен тракт на ДК- PSAX RVOT
≥32 до <36 mm (коригиран за
телесна повърхност [PSAX/
BSA] ≥18 дo <21 mm/m 2)
или фракция на промяна на площта на ДК >33% to ≤40%
Особено важно е да се отдиференцират високорисковите пациенти с АДКМП.
Високорискови за ВСС са пациентите, отговарящи на следните критерии: предишен сърдечен
арест, камерна тахикардия с хемодинамично компрометиране и
лявокамерно засягане. Млади пациенти с прогресивно заболяване
са предразположени в по-голяма
степен към камерни фибрилации,
вероятно във връзка с т. нар. „горещи фази” (рекурентни епизоди
на кардиомиоцитна загуба и възпаление). Камерна тахикардия без
хемодинамично компрометиране
се оказва, че не е значим показател за имплантация на ICD.
Както при ХКМП, и при тези
пациенти не се препоръчва участие в състезателни спортове и
продължителни физически натоварвания. Спортистите с установена АДКМП трябва ултимативно да бъдат дисквалифицирани
от сътезателен спорт и тежки и
продължителни тренировки! /8/
Камерните аритмии при АДКМП може да се повлияят от бета-блокери, амиодарон, соталол,
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мексилетин. ICD е основен метод
на профилактика на ВСС при тези
пациенти.
При решението за имплантация на ICD освен рисковите фактори предвид трябва да се вземат
и някои други фактори, свързани с
процедурата: изтънели зони на дяснокамерния миокард може лесно да
бъдат перфорирани при пласирането на електродите; фибро-мастните промени на дяснокамерния миокард може да повлияят негативно
адекватното позициониране на
електродите и сензирането на
аритмиите. Освен това много от
кандидатите са млади, което означава, че ги очакват неколкократни
подмени на ICD и електроди. /9/
Препоръки на ESC/ACC/AHA/10/
КЛАС I
ICD е показан при пациенти
с документирана продължителна камерна тахикардия /камерно
мъждене/.
КЛАС IIA
ICD е показан при пациенти с
АДКМП с разпространено заболяване (вкл. при тези с лявокамерно
ангажиране), един или повече засегнати членове от семейството
с ВСС, неясен синкоп, когато камерна тахикардия/камерно мъждене
не са изключени като причина.
КЛАС IIA
Амиодарон и соталол може да

бъдат използвани за лечение на
продължителна камерна тахикардия/камерно мъждене при пациенти с АДКМП, когато не е възможно имплантиране на ICD.
Придобита АДКМП – КМП на
Филипид / по името на загиналия
от ВСС маратонски вестоносец/
През последните години се
натрупаха данни за структурни
промени с дилатация и систолна дисфункция на ДК при елитни
спортисти.
В 40 до 90% от случаите промените покриват диагностичните критерии за ДКМП, но само
в 13% от случаите се откриват
генетични мутации, характерни
за наследствената ДКМП. Това
доведе до формирането на хипотеза: интензивните упражнения за издръжливост вследствие
на повтарящете се миокардни
микротравми могат да доведат
до патологично дяснокамерно ремоделиране и оформяне на аритмогенен субстрат.
Функционални нарушения при
интензивни физически натоварвания се проявяват по-често във
функцията на дясната камера
/ДК/, отколкото на лявата камера.
При атлетите камерните аритмии са:
най-често от дяснокамерен
произход
асоциирани с функционални нарушения на ДК
могат да бъдат животозастрашаващи
различават се от наследстве-

Фиг. 4

Рискова стратификационна пирамида за АДКМП/7/
Д-р Ст. Иванов, д-р А. Александров, доц. Д. Гочев,
ВМА София GP news, Брой 10/2012
ната аритмогенната дяснокамерна кардиомиопатия/АРДК/.
Интензивните физически натоварвания могат да доведат до
остро дяснокамерно, но не и лявокамерно увреждане
ДК увреждане колерира с:
увеличението на сърдечните
биомаркери
с продължителноста на натоварването
Delayed Gadolinium Enhancement
- като маркер за миокардна фиброза при ЯМР
може да се наблюдава при някои здрави атлети
но се асоциира с по-продължителни физически натоварнания и по- изразено миокардно
ремоделиране.
Повтарящите се остри епизоди на дяснокамерна увреда могат да доведат до преманентно
стуктурно ремоделиране на ДК
при атлети. /11/
В заключение още веднъж
трябва да подчертаем, че А ДКМП е убиец номер 1 на млади
спортисти в Европа. Заболяването се диагностицира трудно,
ето защо скринингът на спортистите е особено важен и за-

дължително трябва да включва
подробна фамилна анамнеза и
ЕКГ, а желателно е и Ехо КГ. При
възникване на опасни камерни
тахиаритмии животоспасяващо
е наличието на дефибрилатор и
обучен персонал за кардио-пулмонална ресусцитация на спортния
терен.
Концепцията за спортното
сърце като бенигнено лявокамерно ремоделиране трябва да бъде
ревизирана. Измененията по типа
на спортно сърце могат да маскират признаците на наследствена
АДКМП, но също така и да са проява на придобита АДКМП.
По-голямо внимание трябва
да се обърне на изследването на
дясната камера при спортисти.
Спортистите с диагностицирана АДКМП трябва да прекратят активния спорт и интензивните физически натоварвания.
Леките до умерени физически
упражнения са полезни за сърцето, но многократно повтарящите се екстремни натоварвания
могат да доведат до трайни
промени в ДК и потенциална
опасност от животозастрашаващи аритмии.
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Двигателна активност при болни с
диабет тип 2

Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева, дм

РЕЗЮМЕ
Представя се двигателната активност при болни с диабет тип 2.
Най-често тя се прилага под формата на разходки, пешеходен туризъм, различни видове спорт – плуване, гребане, ски, волейбол, баскетбол, общоукрепваща гимнастика и др. Обременяванията са леки
до средно тежки, с пулс по време на натоварването 90 -110 удара
в минута. Най-благоприятен ефект върху гликемията се получава
при провеждане на двигателна активност в прохладни термометеорологични условия. Утилизацията на глюкозата продължава до края
на двигателното обременяване. Двигателната активност намалява инсулиновите нужди. Поради опасност от хипогликемия по време на двигателното обременяване се налага строго разпределение
на хранителните дажби и корекция на дозите на инсулина. Успешно
може да се прилага и ерготерапия под формата на градинарство,
овощарство при подходящи метеорологични условия. Заключава се,
че двигателната активност е незаменимо физиологично лечебнопрофилактично средство.

SUMMARY
Physical activity by patients with type-2 diabetes
Physical activity by patients with type-2 diabetes is discussed. It is
implemented very often in form of walking, walking tourism, different kinds of
sport – swimming, rowing, skiing, volleyball, basketball, gymnastic and etc.
The physical overtax are light to middle heavy /40-80 watt/ with frequency 90110 spm. The optimal result on glucomia are carry out by cool meteorological
conditions. The burning out of glucose is carrying on to the end of physical
activity. The physical overtax reduces the needs of insulin. Because of
danger for hypoglucomia during the time of physical activity it is necessary
strong distribution of feeding rations and correction of insulin doses. With
success can be implemented an ergotherapie in form of gardening, fruitgrowing carrying out by appropriated meteorological conditions. It is coming
to a conclusion, that the physical activity is a not replaced physiological
therapeutic-prophylactic means.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: диабет тип 2, двигателна активност.
KEY WORDS: type-2diabetes, physical activity.

Разпространението на диабет
тип 2 нараства непрекъснато и
достига размера на световна епидемия, среща се при всички групи
хора по света, при мъже и жени
и все по-често се наблюдава при
подрастващи и деца. Обикновено
заболяването започва на средна
възраст и в значителна степен е
повлияно от начина на живот на
пациентите. Наднорменото тегло, затлъстяването и липсата на
физическа активност влошават
състоянието на болните с диабет
тип 2. Той е най-често срещаният
тип диабет и се установява при
85% до 95% от диабетно болните. Това означава увеличение на
сърдечносъдовите
заболявания,
терминалната бъбречна недостатъчност, слепотата и нетравматичните ампутации на долните
крайници. Налице са многобройни
данни, че редица рискови фактори
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са свързани независимо с развитието на диабет тип 2 – възраст,
фамилна анамнеза, затлъстяване,
ниско тегло при раждане, гестационен диабет, тютюнопушене,
нарушен менструален цикъл при
жени. Главна роля за прогресията
на диабет тип 2 имат нарушеният въглехидратен толеранс и
нарушената гликемия на гладно.
Фамилната анамнеза има съществена роля. При 39% от пациентите със захарен диабет тип 2 се
съобщава за поне един родител с
диабет. Пациентите със затлъстяване имат повишени инсулинови нужди и намалена инсулинова
чувствителност поради увеличения брой клетки в периферията и
намаления брой рецептори върху
тях, което води до хиперинсулинемия. Възрастни пациенти, родени с ниско тегло под 2700 грама
спрямо съответната гестационна

седмица, показват тенденция към
намалена бета-клетъчна функция,
наличие на инсулинова резистентност и склонност към развитие
на диабет тип 2. Нарушенията
на менструалния цикъл при жени
и синдромът на поликистозните
яйчници също са рискови фактори
за предразположение към диабет
тип 2. Жени с гестационен диабет имат едновременно дефект
на инсулиновата секреция и на
инсулиновото действие. Пушачите /20 – 25 цигари дневно/ имат
относителен риск от развитие на
диабет тип 2 - с 1,4 до 3,6 пъти
по-голям в сравнение с този при
непушачи. Това е така, тъй като
тютюнопушенето увеличава нивото на кръвната захар, намалява
инсулиновата чувствителност и
стимулира отлагането на мастна
тъкан в областта на коремната
стена, талията и бедрата. Когато

рисковите фактори са комбинирани, както това се наблюдава при
метаболитния синдром, прогнозното влияние на различните комбинации е значително по-голямо,
отколкото самостоятелната роля
на гликемичните отклонения.
Интервенционални проучвания
показаха, че понижението на глюкозните нива сигнификантно подобрява микросъдовите усложнения,
свързани с диабета. Понижението
на нивото на глюкозата при физическите натоварвания, диетичният режим и медикаментозното
лечение имат умерен ефект върху
макросъдовите усложнения и този
ефект се проявява след няколко
години. Болестността, инвалидността и прогнозата на диабета
могaт да бъдат повлияни благоприятно при здравословно хранене,
системнa физическа активност,
поддържане на нормално телесно
тегло и липса на тютюнопушене.
Диабет тип 2 се среща и при
професионалните спортисти. Има
много спортисти диабетици, които са станали световни и олимпийски шампиони. Редица проучвания показват, че при бившите
спортисти рискът от появата
на нарушен глюкозен толеранс и
от развитие на диабет намалява
/5, 6, 7/. Процентът на по-ниския
риск от заболяване варира в зависимост от вида на практикувания
спорт. Установено е, че вероятността от заболяване от диабет
е значително по-малка при практикуване на спортове за издръж-

ливост /бягане, плуване, колоездене/, а при смесените и силовите
спортове редукцията на риска е
по-малка /4, 5, 6/.
Двигателната
дейност
и
спортните тренировки, а по този
начин в крайна сметка мащабът
на физическите възможности са
ключов фактор за здравето и продължителността на живота. В
своето развитие човешкият вид
винаги е бил „движещ се вид”. Данните показват, че нашите предци от каменната ера – ловците,
ежедневно са изминавали по 12 - 20
км пеша. За преобладаващия брой
от хората краката са били основно средство за транспорт чак до
ХIХ век. С индустриализацията и
развитието на съвременната икономика през втората половина на
ХХ век моделът и обемът на двигателна активност се променя
драстично за по-голямата част от
населението. Съвременният човек
изминава средно около километър
дневно пеша. Друг важен фактор
е физическата активност в професионалния живот. То е намаляло
значително с промяната към общество с икономика на услугите.
Движението в полза на здравето
със сигурност може да бъде описано като „активен начин на живот”
и се състои в изкачване на стълби
вместо ползване на асансьор, слизане на една спирка по-рано от
градския транспорт, редовни пешеходни разходки, практикуване
на любим спорт, работа в градината.

Физическата активност при
болните с диабет тип 2 най-често се прилага под формата на
разходки, пешеходен туризъм по
пресечен планински терен, край
морския бряг, в паркова обстановка с продължителност от 3 до 5
часа дневно. Обременяванията са
леки до средно тежки /3,5 – 5 км/
час/, с пулс по време на натоварването 90 – 110 удара в минута
/40 – 80 вата/. Най-благоприятен
ефект върху гликемията се получава при провеждането на двигателната активност в прохладни
термометеорологични
условия
/зона подкомфорт/. Могат да се
използват и други форми на двигателно натоварване и различни
видове спорт: общоразвиващи упражнения, утринна хигиенна гимнастика, плуване, гребане, колоездене, ски, волейбол, баскетбол.
При провеждане на физическото
обременяване е необходимо да се
имат предвид следните особености:
1. Практикуват се само леки до
среднотежки
натоварвания.
Всеки пациент трябва да се
тренира в рамките на своите
възможности.
2. При по-интензивни натоварвания има опасност от поява
на кетоацидоза и увреждане на
съдовете. Видът на двигателната активност, която ще се
провежда, е без значение, тъй
като усилено метаболизиране
на захарта се отбелязва както
в работещите, така и в нераМедицина и Спорт
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ботещите мускули.
3. При възрастни пациенти е необходимо да се имат предвид
придружаващите заболявания,
както и особеностите, свързани с тяхната средна до напреднала възраст. При наличие
на сърдечносъдови усложнения
се препоръчва да се направи
предварителна преценка за капацитета на сърдечносъдовата система /велоергометрично тестуване/. Започването
на каквато и да било форма
на физически упражнения или
спорт трябва да бъде с нисък
праг на натоварване и в бавен
темп.
4. Двигателната активност намалява инсулиновите нужди.
Поради опасност от хипогликемия преди и по време на двигателното обременяване се
налага строго разпределение на
хранителните дажби, допълнителен прием на въглехидрати,
които да бъдат съобразени по
вид и количество с интензивността и продължителността
на натоварването. Уместно е
да се консумират достатъчно
количество течности и да се
избягва консумацията на алкохол. Да се прецени евентуално
премахване на пероралните
антидиабетни средства, а при
прилагане на инсулиново лечение е необходимо да се обмисли
намаляване на инжекционната
доза.
5. Необходимо е да се осигурят
съответните условия и средства при спортуване като
глюкомер и тест ленти, достатъчно количество течности, закуски и напитки с висок
гликемичен индекс, глюкагон.
6.
Кинезитерапевтът, респективно рехабилитаторът и
други околни трябва да са запознати със симптомите и
средствата за справяне с хипогликемията.
7. Желателно е преди физическата тренировка кръвната захар
да бъде в рамките на прицелните стойности. Не трябва да се
започва тренировка при много
висока кръвна захар /14 mmоl /l/
и кетони в урината или в кръвта.
8. Утилизацията на глюкозата е
най-изразена при двигателна
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9.

10.

11.

12.

13.

активност, провеждана в прохладни термометеорологични
условия. Като правило трябва
да се избягва изпълнението на
двигателно натоварване в условията на студов или топлинен стрес.
Утилизацията на глюкозата
при физическо натоварване
се извършва без участието на
инсулина. Това е особено благоприятно за болните с диабет
тип 2 и свръх инсулинов отговор съм глюкоза.
Утилизацията на глюкозата
продължава до края на двигателното обременяване. Ето
защо се препоръчват по-леки
и средни, но по-продължителни физически натоварвания /3
– 5 часа дневно/.
Няколко дни след практикуване
на повишена физическа дейност
и на вид спорт се повишава инсулиновата чувствителност,
нуждите от инсулин намаляват
и могат да се задържат така
до няколко дни след приключване на двигателната терапия.
Ако натоварването следобед
или вечер е било по-интензивно от обичайното, дозата на
вечерния инсулин може да се
намали или да се приемат допълнително въглехидрати. При
много продължителна физическа активност, например планински преходи, каране на ски,
дозата на инсулина може да се
редуцира. Не трябва да се допуска възможното настъпване
на хипогликемия по време на
двигателното
натоварване
или до 24 часа след него. Това задължава редовно измерване на
кръвната захар и съобразяване
на храненето и медикаментозното лечение с конкретното
физическо обременяване.
Успешно може да се прилага и
ерготерапия под формата на
градинарство, овощарство,
цветарство при подходящи
климатични условия.
Системно
провежданата
двигателна активност намалява хиперхолестеролемията
и хипертриглицеридемията.
Това е особено благоприятно,
като се има предвид, че компенсирането на диабета с лекарствени средства невинаги
подобрява дислипидемията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продължителното
прилагане на двигателно натоварване и
тогава, когато то стане стил на
живот при болни с диабет тип 2,
представлява целесъобразно лечение с физиологичен механизъм на
действие. Подобрява се глюкозното усвояване от мускулната тъкан, настъпва липолиза в мастната
тъкан, отбременява се бета клетката от функционално изтощение,
редуцира се телесната маса при
болни със затлъстяване. Подобрява
се качеството на живот на болните, постига се значим ефект срещу основните рискови фактори /
инсулинова резистентност, тегло,
дислипидемия и др./, стимулират
се защитните сили на организма.
Двигателната активност преди
всичко е път към по-голямо благополучие в ежедневието на болните
с диабет тип 2.
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Асистирано функционално вработване
на участие в игра

Д-р Николай Ганчев

РЕЗЮМЕ
Игра във футбол предполага предложение и приложение на поведение на настройка на осъществяване и на извеждане от извършена
специфична двигателна дейност. Отчитайки казаното, е логично да
бъде предлагана и прилагана асистенция като „настройка” на поведението и съответната двигателната дейност за игра във футбол.
С приложението на „въвеждаща” асистенция се постига оптимална
„нагласа”, която е „въвеждане в натоварване” на всеки участник в
неговата специфична роля като част от играта. С приложението на
асистирано „извеждане” се постига ефект на адекватно „постепенно
разтоварване” на участиците от напрежение и ментално и двигателно достигнато и натрупало по време на осъществяване на игра.
В рамките на въвеждаща и извеждаща асистенция постигаме адекватна готовност на участниците да осъществяват многократно
игра във футбол. Процесът на асистирано въвеждане и извеждане на
участниците в игра е функционално вработване в определена двигателна дейност. От една страна, постепенно въведение в планирано
предстоящо изпълнение на поредица от двигателни задачи, които се
решават в игра. От друга страна, последващо постепенно извеждане от ефекта на „изпълнението” на двигателните задачи, достигнал временна промяна на поведение като последствие от „намален”
функционален капацитет на всеки участник в игра. Вработването
е и умение как да приемем подходяща асистенция както за участието, така и извеждането от игра, за да сме винаги в поведение на
равновесие. На база функционално вработване участието в игра е
адекватно на целта – победа.

SUMMARY
Аssistancial “put in action”in game participation
Game in football assumes a proposal and application of behavior of setting
of initiation and termination of carried out specific motor control. Considering
this, it is logical to propose and apply an “assistance” as an appropriate
behavior "setting" to coresponding motor control, related to football game.
With the application of "introductory" assistance, it is possible to achieve an
optimal "attitude" that is "gradually loaded" each participant in its specific role
as part of the game. With the application of assisted "removal" by the effect
of adequate "gradually unloading" of each participant, from mental and motor
tension attained and accumulated during the implementation of the game,
is achieved. Within a frame of input and output assistance we achieve an
adequate redeness of the participants to be able to play in multiple games in
football. The process of input and output assistance offered to the participants
in the game, is functional “put in action” at certain motor control. On the one
hand, it is a gradual introduction to the forthcoming implementation, of the
planned series of motor tasks, to be solved in the forthcoming game. On
the other hand, it is gradual removal of the effect of "performance" of the
motor tasks, reached a temporary change of behavior; as a consequence
of "reduced" functional capacity of each participant in the game. “To put in
action” is a skill, how to be able to receive an appropriate assistance, related
to participation and removal from the game as well. Thus, to be able to remain
in equilibrium behavior. Based on functional “put in game” the participation in
the game is adequate to the goal - victory.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: двигателна дейност /ДД/, асистенция, функционален капацитет, функционално вработване, въвеждащо вработване, извеждащо вработване, нагласа, настройка, представа, умения, игра, топка, симетрия, поведение на равновесие.
KEY WORDS: motor control, assistance, functional capacity, functional «put in action», attitude, setting, insight, skills, game, ball, symmetry; equibrium behavior.

ЗА НАС, ХОРАТА, ВСИЧКО Е
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, НО НЕ
ВСИЧКО Е ИГРА
Двигателна дейност осъществяваме с цел за определено време
в дадено пространство. Игра във
футбол е осъществяване на специфична двигателна дейност. Играта
във футбол е възможна на база на
планирана и осъществена ДД, съставена от предложени и приложени
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подходящи умения в дадено пространство за определено време. Уменията, които достигаме в онтогенезата за осъществяване на ДД, са
основа на всичко. Способността да
променяме „начална” позиция с друга
пожелана в пространството като
осъществяваме на ДД, е това умение, което ни характеризира като
автономни биологични системи. На
уменията си да решаваме двигателни задачи дължим способността си
самостоятелно да съществуваме в

света на гравитацията. Като решение на двигателни задачи в поведение на равновесие установяваме
взаимоотношения, репродуцираме
се и творим. Целият адекватно
приложен репертоар от умения
като поведение по време на игра на
футбол (Ганчев, 2015) се оъществява като оптимална организация на
ДД на отделните участници. Отчитайки два фактора, определено
фиксирано време за провеждане
на игра, както и необходимостта

участниците да предложат и приложат своите умения адекватно в
това „фиксирано” време е повече
от разбираемо, че е необходимо
да бъде предложена и осъществена асистенция на организацията в
игра на футбол. Асистенция е предложена регулация като настройка
на съществуващо поведение, определено от обстоятелства, а не
осъществяване на наложен контрол
върху състоянието на едно лице.
АСИСТИРАЩО ФУНКЦИОНАЛНО
ВРАБОТВАНЕ, ПРОЦЕС, ОПРЕДЕЛЯЩ
АДЕКВАТНОСТТА НА УЧАСТИЕ В
ДЕЙСТВИЕ, СЪБИТИЕ, ИГРА
Функционално вработване е осмислен процес на асистенция, предложен и провеждан от специалисти
с необходима подготовка /по анализ и асистенция на ДД/. Този процес беше загатнат при разглеждане
на етап на активно асистиращо
поведение (Ганчев, 2013). Функционално вработване се осъществява
като въвеждаща и извеждаща настройка както в планирана, така

и от осъществена ДД. За да има
пожелан функционален ефект, вработването е необходимо да бъде
прието и осъществено подходящо
от участник в игра. Асистенцията
е събитие, което се „случва” между
предложилия и приелия настройка
на поведение. Асистенцията е „размяна” на поведение в равновесие
като взаимоотношение, установено по време на вработването,
между асистиращ и асистиран с цел
запазване поведение на равновесие.
Асистенцията определя функционалността на вработването. Цел
на асистенцията на функционално
вработване е въвеждане на умения
за участие в игра, както и извеждане от „ефекта” на осъществена
игра. Като резултат от осъществено функционално вработване се
достига до „изработване” на оптимален начин на приложение на
достигнатата в онтогенезата
оперативна симетрия на участие
на елеметите на ДД. А именно от
динамичен бипедален контрол на
поза, през координация на движения
до бимануална координация и мани-

пулация за решение на двигателни
задачи. Цел на асистенцията като
вработване на участника е приложение на уменията му и приложение
на съществуваща анатомична и
достигната оперативна симетрия,
необходима за решаването на двигателните задачи по време на игра.
Цел на асистенцията е и последваща „настройка” на променена, оперативна симетрия като резултат
от участие в игра.
ИГРАТА Е РЕШЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛНИ
ЗАДАЧИ
Всяка игра е сложна последователност на планиране и изпълнение
на различни по сложност /интензивност/ двигателни задачи. За да
„спечелим” една игра, е необходимо
да планираме и осъществим „влизането си” още в началото на играта
като адекватно участие. А именно
да предложим „плавно трансформиране” на състоянието си на поведение на равновесие, преминавайки
през период с особено функционално и двигателно и ментално знаМедицина и Спорт
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чение. Това представлява нашето
адекватно въвеждащо „функционално вработване” в игра. Вработването всъщност е проява на умение да
осъществяваме последователност
от контрол на пози, които осигуряват “симетрично” постепенно,
плавно влизане в същността и спецификата на игра като координация и навигация. А едно осъществено адекватно начално вработване с
голяма вероятност осигурява достигането на необходима и търсена
доминантност над противника - условие за победа във всяка игра. За да
достигнем до умението си, да знаем как да „влизаме” в играта, тоест
как да осъществяваме “вработване”
в циклична двигателна дейност за
определено време с определена интензивност, ни е необходима асистенция /и ментална, и двигателна/.
По този начин като интеграция, в
рамките на предложена и приета
асистенция, прилагаме достигнато
по подходящ начин умение „да влезем” и за възможно кратък период
от време „да усвоим” и двигателно,
и ментално едно пространство,
отредено за провеждане на игра.
Ето така ще имаме готовност /и
най вече увереност/ да започнем
участието си в игра по оптимален
начин, предлагайки и прилагайки нашите умения като двигателна дейност с определена цел.
АСИСТИРАНО ФУНКЦИОНАЛНО
ВРАБОТВАНЕ НА ВСЯКО
ПЛАНИРАНО ДЕЙСТВИЕ
На всяко последващо планирано действие, което се очертава
да отнеме определен период от
време, е необходимо да бъде предхождано от процес на подготовка
за извършването му. По този начин
се получава желан ефект на постепенна настройка /достигаща адекватна нагласа/, за възможно оптимално извършване на съответното
планирано и пожелано действие.
Тази настройка се осъществява в
определени адаптирани и подготвени за целтта пространства. Тази
настройка заема определено време
като функция на последващото планирано действие на базата на постепенно асистирано вработване.
Подготовката за действие представлява и обхваща период от време, което бъдещ участник в игра е
отделил в определено специфично
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пространство да достигне от потенциалните си възможности до
установяване на възможни умения,
в рамките на предложена и приета
асистенция. Така при адекватна
подготовка, завършваща логично с
„въвеждащо” вработване, осигурява желанието за постигане на цел
оптималното участие да стане реалност. Така не се достига само до
“формално” присъствие на терен
по време на всички стадии на игра
/в случая на футбол/ само „тупкайки по топката” в пряк и преносен
смисъл. А тогава всеки участник е
адекватен играч, полезен за своя
отбор, получаващ заслужен респект
от публиката, на която е демострирал уменията си в игра.
НАЛИЧИЕ НА СИМЕТРИЯ - УСЛОВИЕ
ЗА РЕШЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛНА
ЗАДАЧА
Решението на една двигателна
задача е оптимално при наличието
на анатомична и оперативна „симетрия” в контрола и регулацията на
отделните елементи на ДД. Симетрията, както съществяваща анатомично, така и достигната оперативно /поведение/ е отговор,
необходим за осъществяването на
ДД. Наличието на оперативна /поведенческа/ симетрия е основа на
възможност на приложение на установени специфични умения за участие в игра. На практика преминаването на потенциални способности
в оперативни умения е утвърждаване на потенциална анатомична
в оперативна симетрия като отговор в контрола и регулацията на
елементите на двигателната дейност на хората.
ТОПКА, СИМЕТРИЯ, ИГРА
Поведението на топката по
време на осъществяване на игра
във футбол е „привнесено”, тоест
„индуцирано” от този участник,
който влиза с нея в директен контакт. Под контакт с топката се
разбира, от една страна, нанасяне
на удар, за да може топката да се
отдалечи в пожелана посока по определена траектория и/или „умело” да бъде „обработена” така, че
да бъде „успокоена” временно и да
бъде отново с /прецизен/ „удар”
насочена /препратена/ в пожелана
посока. Но при топката в игра на

футбол трябва да се отчита нейното „моментно” поведение като
вероятностен отговор на приложено въздействие като удар. Топката
отскача, тоест променя някаква
своя начална позиция еднакво, независимо къде по повърхността й
е приложен удар с цел преместването й в пространството, отредено за игра. Топката притежава
сферична симетрия, която влиза в
контакт, индиректен /визуален/
и директен /при съприкосновение,
удар/ със билатералната симетрия
на всеки участник в игра във футбол. Наблюдава се логично непрекъсната функционална ре/организация
на билатералната оперативна симетрия на ДД на различните участници в игра на футбол. Така те
„функционално вработени» ментално и двигателно в игра, управлявайки симетрията си /като умения/,
постигат оптимално „позициониране» и статично /при изпълнение
на пряк свободен удар /или наказателен, дузпа/, изпълнение на „хвърляне зад странична линия“ и на удар
от ъгъл и динамично при всеки удар,
осъществен в движение. Така всички
участници могат да предложат и
приложат изработените си умения,
необходими за адекватно участие в
игра на футбол.
ПРОЦЕС НА ФУНКЦИОНАЛНО
ВРАБОТВАНЕ, ЧАСТ ОТ РЕАЛНОСТТА
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРА
При желание за възможно адекватно участие и в самата игра, както и в планирани бъдещи игри, един
процес на функционално вработване в игра се превръща в значима
част от реалността на участниците. Процесът вработване „осигурява” поведение на поява, планиране
и осъществяване на равновесие по
отношение на планирано събитие.
Функционалото
вработването
като процес е „настройка и нагласа” на поведение на равновесие по
отношение на последващо или вече
случило се събитие. Вработването
е ментална и двигателна „подготовка” с определена комбинация
от контрол и регулация на елементите на ДД, която е необходима
на всеки участник в събитието.
Вработване като процес е с определено необходимо времетраене,
представлява основа на „асистирано приспособяване” или по-скоро по-

степенно /адаптативно и ментално, и двигателно/ както въвеждане,
така и извеждане като настройка
от осъществяне на определени
двигателни задачи. А двигателните задачи се извършват винаги на
базата на специфичен контрол и
регулация на елементите на ДД,
придружени с ментални прояви, които са “отработени” /и ментално,
и двигателено/ по време на асистирано „вработване”. Функционалното работване е процес на асистирано необходимо „опознаване” на
предстояща реалност, променена
от предстоящо или случило се събитие, в случая игра във футбол.
Видове функционално вработване на нагласа и настройка
ФУНКЦИОНАЛНО ВРАБОТВАНЕТО
КАТО ВЪВЕДЕНИЕ И КАТО
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ИГРА
По отношение на предстоящо
или вече случило се събитие можем
да различим съответно въвеждащо
и извеждащо функционално вработване. Всяко от тях е неотменима
част от оптимална организация
на ДД, определяща адекватно, многократно участие в игра, в специфично пространство с различна по
степен интензивност за определено време. Въвеждащо вработване
е функционално /ментално и двигателно/, адекватно асистирано
включване в предстояща игра. Извеждащо вработване е функционално /ментално и двигателно/, адекватно асистирано изключване от
осъществена игра. Във връзка с осмисляне на понятието функционално вработване е необходимо да се
представи какво е нагласа и какво
настройка. Тези понятия съставят
планирането и осъществяването
на процес на вработване. Нагласа
е достигнат начин, по който си
готов и най вече имаш определена
увереност за готовност /и потенциална, и реална възможност/ да
осъществиш ментално и двигателно позициониране по отношение
на предстоящо събитие, в което
се очертава да бъдеш пасивен или
активен участник. Нагласата определя възможността при „подаден
тон” да си в състояние да „влезеш”
в игра, предлагайки уменията си
като поведение. От своя страна
настройка представлява начин, по
който да подадеш /предложиш/

„референтен тон», по отношение
на които да доведеш свое или нечие
поведение до възможно равновесие
като отговор на предстоящо събитие, в което ти или други хора са
потенциални /или действителни/
участници. Настройката се прилага
и като въвеждане, осъществяване,
и като извеждане от определено
събитие, съпроводено от изпълнение на двигателни задачи. Основна
цел на предложена настройка е да
се „формира“ увереност в участника за оптимално решение на
предстоящи пред него двигателни задачи. Да се нагласиш /удобно/
подходящо означава по отношение
на осъществяване на предстоящо
събитие да „разположиш» елементите на своята двигателна дейност в пространството и в пряк,
и в преносен смисъл. Да има нагласа
означава да си в състояние да „опитомиш» пространството и времето, необходимо за решение на двигателни задачи.
ВРЪЗКА, НАГЛАСА И НАСТРОЙКА
На базата на определена адекватна настройка /предложена и
приета асистенция/ се достига постепенно до определена оптимална
нагласа, която е необходима за въвеждане, осъществяване и извеждане от участие в дадено събитие,
предлагайки, запазвайки и оставайки във възможно поведение на равновесие като отговор. Нагласата
е как умело да завъртиш гайките,
без да ги оставиш разхлабени или
„завъртяни“ докрай. И така да осигуриш /постъпателно/ движение в
пространството /в пожелана посока/ за определено време, отчитайки /еднакво/ и правите участъци, и
завоите. Настройката е как умело
да опънеш струните до определено
референтно ниво, без да ги скъсаш
или да ги оставиш увиснали. И така
да предложеш „референтен тон”,
от което ще си в състояние да създаваш от звуците твоята музика.
От представеното логично следва,
че вработването като процес и въвеждащо и извеждащо от адекватно участие в определено събитие се
състои от адекватна нагласа и оптимална настройка, осъществени
в рамките на предложена и приета
асистенция. Планирано и осъществено вработване е “прозвъняване»
на подаден от настройката „тон”,

определил нагласата за поведение
на равновесие по време на игра, осъществено като уверено решение на
двигателни задачи.
ФУНКЦИОНАЛНО ВЪВЕЖДАЩО
ВРАБОТВАНЕ В ПОСЛЕДВАЩА
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ
ОСЪЩЕСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ,
СЪБИТИЕ, ИГРА
Основна цел на въвеждащо вработване е постепенно асистирано
„поставяне” в режим на оперативна двигателна дейност, необходим
за адекватно участие в игра. Преди
осъществяване на игра, по време на
въвеждащо вработване, се предлага и приема асистенция, при която
се достига от представа до мотивация за участие в игра в рамките
на осъществявана настройка до
установена нагласа. Така се постига
постепенно временна промяна на
ежедневното оперативно състояние на поведение на равновесие,
като се „настрои” необходимо за
осъществяване на игра. Функционалното вработване поставя началото си с ментално въвеждане в
предстояща игра. Ментално въвеждащо вработване, това е изграждане на представа как да достигнем
поведение на равновесие в рамките на настройка на елементите на
двигателната дейност. Настройка
на тези елементи, които ще бъдат
подложени на интензивно натоварване за периода на времетраене
на участие в играта, което е различано от ежедневното им натоварване за решаване на двигателни
задачи.
МЕНТАЛНО ВЪВЕЖДАЩО
ВРАБОТВАНЕ
Ментално
въвеждащо
вработване е процес от асистирана
представа за специфичността в
предстояща игра до достигнато
осмислено желание за изпълнение
на отредената роля на участник
в игра. Асистенция за престава за
игра се осъществява на базата на
оформяне на образ до идея за специфичността на играта. Така по
съответен начин постигаме как да
напълним оформения образ с адекватно съдържание. Това означава
какво участникът със своето присъствие в играта трябва да предложи като решение на двигателни
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задачи. Като ментално въвеждащо вработване, изграждането на
представата за играта е особенно
важен процес. Неговата роля е определяща за „канализирането“, конкретизирането и трансформирането на появилите се идеи за игра
в осмислено желание за оптимално
участие в игра. От друга страна се
извършва ментално визуализиране
на използването на елеметите на
двигателната дейност преди осъществяването на самата игра. Така
се оформя представата за игра
като ментално въвеждащо вработване, което поражда предварително ментално асоциативно изживяване на осъществяване на играта.
Така в рамките на асистенця, под
формата на „преразказ” какво ще
се случи в играта с участника идеите за игра се концетрират върху
провеждането й, както и времето
за тях. Постепенно се оформя представата как да изглежда и как да се
осъществи “нашата“ част в играта
на футбол така, че да постигнем
желаното във всяка игра, а именно
победа над противника. Ролята на
асистенцията в представата на
54
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участниците в играта е постепенно да започне да се оформя най-вече
образът и постепенно начинът за
осъществяване на игра. Асистенцията като вработване „изчиства“,
все по-ясна цел - постигане на победа в игра над противник. Асистенцията „освобождава“ постепенно
включване в действие на достигнати, необходими двигателни умения в процеса на предварителна
ментална и двигателна подготовка за предстоящата игра. Ролята
на предложената асистенция е да
доведе във всеки участник от създадена представа, „проработила”
предстоящото събитие, в случая
игра във футбол, до адекватна нагласа за предстоящото участие.
Менталното вработване довежда
до адекватна представа за специфичността на предстоящата игра
като цяло и съответната отредена роля на всеки участник като присъствие. Специалист по двигателна
дейност асистира на участниците
да започнат да си оформят образ
и начин как да навлязат в играта.
Или как, прилагайки уменията си,
да изградат своята представа,

преминаваща постепенно в нагласа. По този начин на участници в
предстояща игра се асистира „да
излязат” от една съществяваща
„ежедневна” монотония на поведение и да „влязат“ в играта, изискваща рязка адаптативна промяна
на поведение за определено време.
Да „видиш” играта си, преди да се
е случила. Това е и въвеждащо ментално вработване на база умение
за представа, за специфичността
на предстоящата игра и най вече
свързаната, повишена интензивност на участие на елементите на
двигателна дейност, която се определя и свързва като цяло със съответната „отредена” роля на всеки
участник. В случая на игра във футбол на 22-ма полеви играчи и съдиите, осигуряващи референтността
на провеждане на играта.
ДВИГАТЕЛНО ВЪВЕЖДАЩО
ВРАБОТВАНЕ
Двигателно въвеждащо вработване е процес на асистирано „проиграване” на начин на контрол и
регулация на двигателни задачи, спе-

цифични за предстояща игра като
„присъствие” на отделен участник.
Асистенция за „проиграване“ преставлява изпълнение на различни елементи от двигателни задачи, от
една страна, с цел тестиране на
функционалния капацитет на участник в предстояща игра. На пратика
се осъществява тестиране на готовност за постепенно „отдаване”
на енергиини ресурси, осигуряващо
оптимално участие в игра. Двигателно вработване като въведение в предстояща двигателна дейност се осъществява с определено
различна интензивност от тази,
необходима в ежедневието. Нарастване интензивността на изпълнение на елементи от двигателни
задачи като въвеждащо двигателно
вработване е особено важно да се
извършва постъпателно. Което означава подобно на принципа на Хенеман за въвеждането в действие
на отделни „двигателни единици”
в оперативно работен режим. Така
се осъществява коректно двигателно въвеждащо вработване с цел
„раздвижена готовност” за участие в игра, тоест на изпълнение
на специфични двигателни задачи
за определено време. В рамките на
двигателно въвеждащо вработване
се „уточняват” на кои елементи от
цялостната ДД да се концентрира
даден участник в игра на футбол,
според неговата специфична роля.
А именно участващ в нападението
или в защита по време на игра. Така
за отделните задачи с двигателно
специфично вработване се диференцират двигателните задачи, които се „проиграват” с прецизиране
за предимно контрол на определена поза или с предимно контрол и
регулация на определени движения
и манипулация на топката като
обект. Ролята на асистенцията
при „проиграване” на решение на
двигателни задачи е да се „отвори” готовност у всеки участник да
приложи двигателните си умения
във всеки момент на предстоящата игра. Специалист по двигателна
дейност асистира на участниците
да „проработят” отделни елементи на различни двигателни задачи,
които са предстоящи за решение в
процеса на игра. По този начин да
„изведат” тези свои двигателни
умения, които ще направят участието в игра смислено и оптимално.
По този начин на участниците се

асистира да селектират от двигателните си умения тези, които ще
им осигурят коректно вработване
в игра, както и икономично преразпределение на енергийните ресурси
на двигателния си капацитет. Така
всеки участник, двигателно вработен, ще е в състояние да предложи
максималното от себе си в решението на задачата - победа в игра на
футбол над всеки противник.
ВРАБОТВАНЕ И ВНИМАНИЕ,
НЕОБХОДИМО ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
В коректното въвеждащо вработването се включва настоящото и бъдещото „преразпределяне
на внимание”, концетрирано върху
определени “моменти“ от осъществяването на игра. Пример как да се
„задържи” топката далеч от полето
на собствената половина, далеч от
вратата, когато резултатът е позитивен в полза на „нашия тим“ и съответно играчите на противниковия
съствав оказват съответен натиск,
отчитайки факторите изоставане
в резултата, както и силно намаляващо време, в което остава да се провежда играта. Коректно въвеждащо
вработване осигурява наличие на увереност, да се справиш с поставените
двигателни задачи, както и с предвидими и непредвидими проблеми, възникващи при изпълнението им. При
коректно въвеждащо вработване
/естесвено съчетание на ментално
и двигателно асистирано функционално въвеждащо вработване/ не
можем да очакваме да настъпи преждевременно изчерпване на съществуващ функционален капацитет, нито
ментално, нито двигателно. При
коректно осъществено вработваме
сме уверени, че се осъществява постепенно „оттдаване” и правилно
преразпределение на съществяващи
енергийни ресурси. При коректно
въвеждащо вработване се осъществява адекватно разпределение на
предложени и положени усилия за възможно адекватно участие по време
на цялата игра. Този начин позволява
опимална демонстрация и приложение на съществуващи умения за участие в игра. Вработването в игра,
като въведение, осигурява плавно
„преместване“ и същевременно „запазване” и поддържане на поведене
на равновесие като интегративен
отговор на всичко. По този начин е
възможно да се разчита на оптимал-

но „използване” на съществяващия
функционален капацитет, което позволява адекватно „разгръщане” и демонстрация на уменията, необходими за оптимално участие в играта,
осъществявайки контрол и регулация на елементите на двигателната
дейност във всеки един момент от
времетраенето на играта.
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗВЕЖДАЩО
ВРАБОТВАНЕ ОТ ЗАВЪРШИЛА
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЛЕД
ОСЪЩЕСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ,
СЪБИТИЕ, ИГРА
Основна цел на извеждащо вработване е постепенно, аситирано
прекратяване на режим на оперативна двигателна дейност, действащ по време на игра. След завършила игра, по време на извеждащо
вработване, се предлага и приема
асистенция, при която се достига
необходима мотивация за адекватно възстановяване след проведена
игра. Целта е да се настрои временно промененото състояние на поведение на равновесие като резултат на осъществената игра и не се
допусне поведение на неопределеност. При извеждащо вработване
се асистира на процес на опимално
възстановяване /и ментално, и двигателно/ от привършило участие в
игра. Целта е да се промени достигнатото състояние на „ангажирано
интензвно” поведение на равновесие, като се „настрои” за осъществяване на процес на възстановяване
в рамките на определено пространство за дадено време. На практика
се осъществява „настройка” на
елементи, „вече използвани” в проведената игра. По този начин постепенно се „сваля” поддържаното
интензивно натоварване, достигнато в резултат на участие в играта. Свалянето на напрежението
се осъществява постепенно като
извеждаща настройка. Основна цел
е да се въведе и установи режим на
„познато” ежедневно двигателно
натоварване на лице, приключило
участието си в игра, за решаване
на двигателни задачи.
МЕНТАЛНОТО ИЗВЕЖДАЩО
ВРАБОТВАНЕ
Менталното извеждащо вработване е изграждане на представа как
да „намерим” отново своето еже-
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дневно оперативно поведение на
равновесие в рамките на настроен
функционален капацитет. На практика се извършват последователни мероприятия с цел възстановяване „начина на възприятие на реалността”,
очаквано променен след проведена
игра. Ментално извеждащо вработване, това е асистенция за изграждане на представа как да „възстановим
работно” поведение на равновесие,
предхождащо участие в игра. Това се
постига с асистенция за оформяне
от образ до идея, че играта е вече
приключила и вече не съществява
необходимост от пренапрежение на
възприятието на обекти и субекти
с постоянна цел отчитане на тяхното поведение и пространствено
разположение. Игражда се представа за поява на период на почивка,
в който постепенно да „отзвучи”
усещането на постоянна ментална
ангажираност с решение на предстояща задача в играта /пример къде
и как да се позиционираме по време
на изпълнение на ъглов удар/. Така се
достига до пълно и завършващо ментално откъсване от завършила игра.
В рамките на асистенция под формата на разказ какво включват елементите на настъпващата почивка се
достига до ментално асоциативно
„изчистване” на възприятието за
протекла игра. Ролята на асистенцията е да въведе участниците във
състояние на почивка, изграждайки
образа на отдих, в който, най-вече
липсва необходимостта за манипулация на обекти /топката. С това се
постига настройка на реалността
след приключила игра. Специалист
по двигателна дейност асистира на
участниците да започнат да си оформят образ и начин как да „забравят”
играта и да навлязат в състояние
на почивка. По този начин предстоящата почивка се осмисля и достига
пожелан ефект на възстановяване на
енергийните ресурси, определящи
оперативен функционален капацитет. Така в периода на предложена
асистирана почивка всеки играч е в
състояние оптимално да излезе от
своята изпълнена специфична роля на
участник в завършила игра.
ДВИГАТЕЛНО ИЗВЕЖДАЩО
ВРАБОТВАНЕ
Двигателно извеждащо вработване, това е процес на асистирано възстановяване /настройка/ на
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енергийни ресурси, „изразходвани”
от участието на елементите на
ДД, за оптимално ангажиране в игра.
Двигателно извеждащо вработване
е асистенция на „прекратяване”
на монотонно извършване на специфични двигателни задачи, осигурявали адекватно „присъствие” на
участника в отминалата вече игра.
На практика постепенно се „отнема” съществувалото състояние на
готовност за отдаване на енергийни ресурси. Асистирано постепенно се заменя с възможност за „попълване” на изразходвани енергийни
ресурси, което ще осигури поведение на равновесие в ежедневието.
Двигателното вработване като
извеждане от осъществена двигателна дейност с определена интензивност се предлага, като се решават „подобни” двигателни задачи,
които са съставлявали играта, но
определено с много ниска спепен на
интензивност. Което образно е „успокояване на топката” и в пряк, и
преносен смисъл за всеки участник
в игра на футбол! Така в рамките на
двигателно извеждащо вработване
елементите на ДД, „интензивно”
ангажирани, постепенно намират
своя опимален оперативен режим на
контрол и регулация. Ролята на асистенцията на извеждане двигателно
от игра е да се „затвори” съществяващата готовност за временни
интензивни натоварвания. И така
да се премине плавно и постепенно
към оперативно ежедневно равновесие. Специалист по двигателна
дейност асистира на необходимия
спад на достигнато ангажиране на
отделните елементи на ДД, като
предлага репертоар от двигателни
задачи с определено ниска степен
на интензивност и амплитуда, за
решение от участника в завършилата игра. Така всеки завършил играта участник отново “относително
за кратък период” намира себе си /
взема си сулука!/, преминавайки в
ежедневен оперативен режим до
участието в нова игра за победа.
ФУНКЦИОНАЛНО ВРАБОТВАНЕ
И ВНИМАНИЕ, НЕОБХОДИМО ЗА
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ИГРА
В коректното извеждащо вработване се включва настоящото,
и бъдещото „преразпределяне на
внимание” концетрирано възможно за адекватно възстановяване на

поведение на равновесие в ежедневието. На практика вниманието се
пренасочва от решаване на двигателни задачи, свързани с игра върху
„настъпващи” моменти на „отсяване” на фактори, довели логично
до определен спад във функционалния капацитет на всеки участник.
Коректно извеждащо вработване
осигурява наличие на увереност да
умееш да „излезеш” изцяло от всичко, което е определяло твоето
поведение по време на играта. Коректно извеждащо вработване започва веднага след приключване на
играта. По този начин се постига и
усещане, а и в действителност се
получава „плавно” отзвучаване на
ефекта на умора, достигнат вследствие участие в игра. Вработването като асистирано извеждане от
осъществена двигателна дейност
е с цел функционална „настройка”
за запазване на поведение на равновесие. При коректно извеждащо
вработване не можем да очакваме
да настъпи „ментален и функционален” срив вследствие на осъществена определена по интензивност
ДД, във вече силно засегнатия
функционален капацитет, нито
ментално, нито двигателно. Логичният резултат от коректно извеждащо вработване е постепенно
“наново” напълване със съдържание
на енергийни ресурси. Този процес
позволява планиране и осъществяване на оптимална по времетраене, предложена непосредствено
след играта, асистирана почивка.
При коректно извеждащо вработване се осъществява асистирано
/и ментално и двигателно/ спад на
достигнато ниво натрупан биологичен шум, отразяващ предложени
и положени усилия за адекватно
участие по време на цялата игра.
Вработването от играта като извеждане осигурява плавно „заместване” на достигната интензивност
в поддържане на поведене на равновесие като интегративен отговор
на всичко, с монотонно функционална предложена почивка. По този
начин е възможно да се разчита на
оптимално „напълване” на променения функционален капацитет. А
този подход осигурява адекватно
съхранение на приложените умения,
за осъществено участие в игра на
база адекватен контрол и регулация на елементите на ДД. Това съхранение се осъществява във всеки
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един момент от времетраенето
на настъпващата почивка.
ФУНКЦИОНАЛНО ВРАБОТВАНЕ Е
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ
В рамките на предложена и
приета асистенция функционално
вработване като процес е организация на поведение за определен
период. Осъществява се с основна
цел запазване възможно непроменено съществяващо поведение на
равновесие. Използването на понятия като загряване или разгряване нямат нищо общо с процеса
на функционално вработване, на
въвеждане или извеждане от пожелана последваща двигателна
задача, осигурена от определена
ДД /контрол и регулация на поза,
координация на движения, манипулация на обекти/. Функционалното
вработване е сложен процес на въвеждане и извеждане от пожелана
ДД. Не може да бъде асоциирано
или представяно като извършване
на „упражнения за загрявка или разгрявка“. В тази връзка е логично да
се даде определение какво представлява понятието „упражнение”. На
практика „упражнение” е предложено някакво решение на специфична
двигателна задача, която се осъществява за определено време в
дадено пространство /затворено
или отворено/, която се „повтаря“
с определена интензивност, монотонно и последователно. Упражнение е решение на двигателна задача, представена от един и същи
сбор от елементи на ДД /контрол
на поза, координация на движения,
манипулация на обект/. Затова понятието „физически” упражнения
няма смисъл, тъй като осъществяването на едно “упражнение” е на
практика планиране и решение на
една двигателна задача, в рамките
на участието на елементи на ДД!
И прибавянето на „физическо” към
„упраженение” прави нещата още
по-неясни от гледна точна на контрол и регулация на ДД на човека.
Оттам „ниво на тренираност”
също на практика не означава нищо.
Коректно е да се използва понятието ниво на потенциален функционален капацитет. Това понятие
отразява „готовността” или сбор
от потенциални двигателни умения, с които дадено лице разполага,
за да предложи адекватно решение
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на поставена пред него за изпълнение, двигателна задача с опредлена
сложност за участие в игра. Особено некоректно е разбирането, че
функционалното вработване като
процес е увеличаване на работоспособността на организма. Работоспособността е оперативно отражение и описание на функционалния
капацитет на една работеща система. А функционалният капацитет на една система е понятие,
определящо възможност дадена
система да бъде „въвлечена» в решаване на определени двигателни
задачи за определено време. След
което, при разход на енергиини ресурси, логично настъпва намаление
/рязко или постепенно/ на функционалния капацитет. Функционалният капацитет на една система
не може да се увеличава, а може
само да намалява /да спада/ и след
това в рамките на „настройка» да
се възвръща до едно работно оперативно състояние. Вработването е процес, който „присъства»
и „определя» качеството на изпълнението на дадена двигателна
задача и при нейното инициране,
както и след нейното завършване
като осъществена ДД. Ние се вработваме в инициирането на една
двигателна задача, постепенно навлизайки в изпълнението й. Но ние
се вработваме и в периода, който
следва завършването на изпълнението на една двигателна задача.
И така след решението на дадена
двигателна задача се поставя началото на „асистирана настройка” на
елементите на ДД. По отношение
на планирана и осъществена ДД, която след завършване на участие в
игра е довела до естесвен спад във
функционалния капацититет на
всеки от участниците, е особено
важно да се възприеме адекватен
начин на извеждащо вработване
в рамките на предложена адекватна асистенция от формирани
коректно специалисти. Трябва да
се възприеме и отчита, че така
нареченият „спорт” е планирана
организация и осъществяване на
ДД с определена интензивност, насочена към адекватно решаване на
поставени специфични двигателни
задачи по време на осъществяването на игра. „Спортуването” е организирано „интензивно” участие
в игри. В резултат се търси и достига до победа на едни над други

участници, решили най-адекватно
съответна последователност от
двигателни задачи, които изискват
максимално участие като „натоварване” на елементите на ДД.
А това представлява контрол на
поза в бипедален и или унипедален
екилибриум, координация на движенията на долни и горни крайници, главата и туловището, както
и манипулация на обекти. И така
осъществяване на спорт означава извършване на ДД за определен
период от време, в специфично
пространство, с дефинирана цел,
оптимално участие в игра. Тоест
победа над други участници в игра.
В повечето игри участниците са
поставени в отделни моменти на
границата на физиологическите и
анатомичните параметри на своята биологична стуктура като система. И така нареченето понятие
„професионален спорт” не означава
нищо друго, освен осъществяване
на особено интензивна двигателна ДД от участници, за които се
предполага, че са достигнали умения „да мобилизират” и въвеждат в
специфично действие за определен
период своите елементи на ДД, за
да се наложат в игра. А за да се достигне до адекватно планирана и
оптимално осъществена ДД, с пожелана интензивност в независимо
каква игра, е необходимо уменията
на специалисти по анализ и аситенция на ДД да бъдат предложени и
приложени на потенциалните участници за тяхното функционално
вработване. Без осъществено въвеждащо адекватно вработване в
игра, както и без извеждащо оптимално вработване след игра един
участник не може да бъде в състояние да изпълнява коректно своите
функции, като предложи адекватно
участие в игра.
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