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Лечение на напреднала артроза на
глезена
Проф. д-р. Пламен
Кинов

Д-р Георги П.
Георгиев

РЕЗЮМЕ
Болките в глезена в резултат на износване са честа находка при
бивши спортисти. В крайните стадии на заболяването консервативното лечение не е ефективно. Алтернативата е ставна артродеза с предвидимо добри резултати – стабилизиране на талокруралната става и елиминиране на болката. С добро обучение и
носене на подходящи обувки лесно може да бъде преодолян основният недостатък на техниката – липсата на движение в глезена.
Представени са техниката и резултатите при интрамедуларна
артродеза на талокрурална става.

SUMMARY
Treatment of advanced arthritis of the ankle
Ankle pain is a common finding in former athletes. In the final stages of the
ankle osteoarthritis, conservative treatment is not effective. The alternative
is joint arthrodesis with predictably good results - stabilization of the ankle
joint and lack of pain. With good training and wearing the suitable shoes,
one can easily overcome the main disadvantage of the technique - the lack
of movement in the ankle. The technique and the results of intramedullary
arthrodesis of the ankle and subtalar joint are presented.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Артроза, глезенна става, интрамедуларен пирон.
KEY WORDS: Arthrosis, ankle, intramedulary nail.

Артрозните изменения в областта на глезена може да се дължат на
травма или патологични състояния,
които причиняват прогресивна загуба и увреждане на нативния ставен
хрущял. Консервативната терапия
включва НСПВС, модификации на обувките или ортопедични обувки и различни ортезни средства. Съхраняващото
оперативно лечение като открит или
артроскопски дебридман и стабилизацията на ставата (при лигаментарна
увреда и нестабилност) има успех в
началните етапи на заболяването.
Целта е да се коригират евентуални
механични проблеми (остеофити, свободни тела), да се възстановят евентуални увреди на ставния хрущял и
конгруентността на ставата. Артродезата е метод на избор при неуспех
на консервативното и запазващо ставата оперативно лечение. Основната
цел на тази техника е да се постигне
стабилно, неболезнено, плантиградно
ходило, което да може да понася високи натоварвания.
В литературата са описани различни оперативни техники за лечение на
посттравматична артроза и деформация на глезена. В случаите, когато
4
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Фиг. 1

Тежки дегенеративни изменения на талокруралната става,
налагащи оперативно лечение.

тибиоталарната артродеза е достатъчна, това обикновено се извършва с
отворени техники, след отстраняване на хрущялните повърхности, като
артродезата се осъществява с помощта на винтове, плаки и др. Описани

са и различни артроскопски интервенции, като и при двата типа интервенции може да се извърши и костна
пластика [Mader и съавт., 2007]. В
случаите на тежка деформация и изразени артрозни промени със засягане

Фиг. 2

Фиг. 3

Входно място на пирона.

Постоперативна контрола на втори месец. Данни за костно
срастване на артродезата.

и на субталарната става на преден
план излиза тибиоталокалканеарна
артродеза (ТТКА), талектомията или
тибиокалканеарната артродеза, след
талектомия [Reckling, 1972].
TTКA е въведена за първи път през
1907 г. от Lexer. TTKA е индицирана
като т. нар. ''salvage procedure'' при
тежка деформация при ревматоиден
артрит и артропатия на Charcot,
след парези, при болезнена артроза
в глезенната и субталарната става,
както и посттравматична такава,
след неуспешна алопластика на глезенна става или след неуспешна предшестваща артродеза на глезена. Често
тя е единствената алтернатива на
ампутацията и е доказано ефективна
за облекчаване на болката и създаване
на стабилно плантиградно ходило. [Lee
и съавт., 2018] Наличието на интактна субталарна става е относително
противопоказание за TTКA. [Haaker и
съавт., 2010]
ТТКА се е осъществявала най-честно с използване на костен присадък и
гипсова имобилизация, фиксация с винтове, ангулирани плаки или външен
фиксатор. [Rickman и съавт., 2001]
Комбинацията от използване на плаки
и алографт е предпочитаният метод
за някои хирурзи поради стабилната
фиксация и избягването на плантарен
разрез, както и добрите клинични резултати. [Pell и съавт., 2000] Талекто-

мията е с лоши резултати. [Reckling,
1972] При фиксацията с винтова остеосинтеза се наблюдават миграция на
винтовете и ниски нива на срастване.
[Morrey и Wiedemann, 1980] Артродезата с помощта на външен фиксатор
е неудобна за пациента, както и са
отчетени високи нива на несрастване
и инфекции. [Rickman и съавт., 2001] С
помощта на ретрограден интрамедуларен пирон може да се постигнат
целите на ТТКА, които са стабилно
костно срастване, алиниране на ходилото, ограничаване на усложненията и
добро качество на живот на пациента. Изпозлването на тази техника отхвърля нуждата от постоперативна
имобилизация.
Напоследък в практиката придоби
популярност техниката на артродеза с използване на ретрограден интрамедуларен пирон. Предимство на
метода е задоволителната компресия и стабилност, която дава, което
води до намаляване на честотата на
несрастване, особено при пациенти
с лощо качество на костта. Освен
това редица проучвания показват, че
интрамедуларната артродеза е биомеханично по-издържана в сравнение с
другите използвани за артродези импланти. [Lee и съавт., 2018]
Приложихме метода при седем
пациенти (4 жени, 3 мъже) на средна
възраст 61 г. с напреднала артроза на

талокруралната става и силна болка,
неповлияваща се от консервативни
средства и ортотика (фиг. 1). Във
всички случаи походката на болните е
силно засегната. Във всeки един случай
при предоперативната консултация
и планиране с пациентите е обсъдена
възможността за ендопротезиране на
глезена. Обяснени са предимствата и
недостатъците на отделните методи на лечение, както и ограничената
подвижност в глезена след артродеза.
Обяснена е нуждата от носене на ортопедични обувки следоперативно и
са разяснени възможностите за компенсиране на липсващите движения в
глезенната става. Болните са отказали заместването на ставата и са
предпочели артродезиране.
ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
След латерална инцизия и отстраняване на дисталната част на фибула (8-10
см) се опреснява тибиоталарната става. Отстраняват се всички остеофити,
свободни тела и ставен хрущял. При
наличие на дефекти може да се направи автоостеопластика със спонгиозна
кост от резецираните ставни повърхност. С втори разрез по плантарната
повърхност на ходилото под рентгенов
контрол се прониква в медуларния канал
на тибията (фиг. 2). Римира се костта,
което допълнително осигурява материМедицина и Спорт
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нително застопоряване на пирона в
талуса поради миграция на винт 1 мес.
постоперативно. Не сме наблюдавали
проблеми на входното място на пирона (фиг. 4). Тези данни съответстват
на резулататите на водещите центрове.
Честотата на усложненията
след TTKA с интрамедуларен пирон
варира от 4% до 59%, като най-честите са инфекция и несрастване.
Въпреки високата честота на усложенения според някои автори, тази
оперативна техника са счита за
относително сигурна с най-ниските
нива на усложнения. Усложненията,
пряко свързани с пирона, включват болка в областта на петата
и дебриколаж на остеосинтезата.
Болката в петата може да е в резултат от мигриране на пирона или
дразненето на латералния плантарен нерв. [Kile и съавт., 1994]
Фиг. 4

Зарастване на плантарния разрез за вход на пирона 2
мес. след операцията.

ал за костно срастване. В зависимост
от наличните дефекти, качеството на
костта и анатомията на пациента се
избира дебелината на пирона (10-12 мм)
и дължината му (150-200 мм). При TTKA
се препоръчва глезенната става да е в
неутрална позиция, 0° до 5° валгус и от
5° до 10° външна ротация. [Anderson и
съавт., 2005]. Застопоряват се талус,
калканеус и тибия – като последната
може да се фиксира динамично (при
нужда от допълнителна компресия)
или стабилно, с два винта (фиг. 3). При
оформянето на достъпа, входното отвърстие и имплантирането на пирона
няколко анатомични структури са изложени на риск: плантарната апоневроза,
плантарните мускули и съдово-нервният сноп в областта. [Mader и съавт.,
2007]
Рехабилитацията започва на първи постоперативен ден с ходене с две
патерици и маркиране на походката.
Отбременяваме крайника за 1 мес,
след което се преминава на една патерица за още 1 месец и се разрешава частично натоварване. Обикновено след
третия месец пациентите се връщат
към предишните си занимания.
РЕЗУЛТАТИ
Публикуваните резултати след
използване на тибиоталокалканеар6

Медицина и Спорт

на артродеза с пирон са окуражителни. Anderson и съавт. [2005] отчитат при пациенти с ревматоиден
артрит след ТТКА с ретрограден интрамедуларен пирон висок процент
на срастване, удовлетвореност от
страна на пациента, както и сравнително малко усложнения. Goebel
и съавт. [2006] представят значителни подобрения в качеството на
живот след TTКA с пирон. Rammelt и
съавт. [2013] при 38 пациенти след
ТТКА с интрамедуларен пирон отчита благоприятни функционални резултати, използвайки SF-36 и AOFAS
срокове. Повечето от оперираните
пациенти (81,8%) са се завърнали към
своята работа, като при 76,9% от
тях се отчита подобрение в мобилността им. Lee и съавт. [2018] посочват, че 95% от оперираните от тях
пациенти са доволни от резултата
и биха препоръчали тази операция.
Авторите отчитат рентгенографски данни за срастване при 100% от
оперираните пациенти в тяхната
серия.
В нашата серия от седем пациенти наблюдавахме изчезване на оплакванията, висока удовлетвореност
на болните и отлични и добри резултати при всички пациенти. Нямаме
случаи на несрастване или инфекция.
При един пациент се е наложило допъл-
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Реконструкция на хронични
руптури на ахилесовото сухожилие
със семитендинозус
Съавтори: д-р Ф. Койнарски, д-р Хр. Мазнейков, д-р Г. Димитров, д-р М. Добрев
Съавто

Д-р Михаил Вулджев

РЕЗЮМЕ
Ахилесовото сухожилие е най-голямото и здраво сухожилие в човешкото тяло. Въпреки това то е едно от най-често травмираните.
Обикновено рупурите на ахилесовото сухожилие лесно се диагностицират клинично, но в 10-25% от случаите остават неразпознати.
Руптура, която е по-стара от 4 седмици, се класифицира като
хронична. Проучванията еднозначно показват значително по-добри
резултати при оперативното лечение, в сравнение с консервативното. Хроничните лезии на ахилесовото сухожилие са предизвикателство за лечение, в сравнение с острите руптури. Често се налага
извършването на реконструктивни процедури на фона на повишен
риск от усложнения. В статията се представя реконструкцията на
ахилесовото сухожилие с автотрансплантат от семитендинозус
като подходяща алтернатива с добри клинични резултати.

SUMMARY
Reconstruction of chronic achilles tendon ruptures with semitendinosus
autograft
The Achilles tendon is the biggest and strongest tendon in the human body.
Despite this, it is one of the most commonly injured. Usually the ruptures of the
Achilles tendon are easy to diagnose clinically, but in 10-25% of the cases can be
non recognized. A rupture that is older than 4 weeks is categorized as chronic.
Clinical trials undoubtedly show substantially better results after operative treatment,
compared to conservative. Chronic lesions of the Achilles tendon are a challenge to
treat, compared to acute injuries. Frequently they require reconstructive procedures
on the background of higher risk of complications. In the article, we present a
reconstruction of the Achilles tendon with free semitendinosus autograft as a
appropriate alternative with good clinical results.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ахилесовото сухожилие е най-голямото и здраво сухожилие в човешкото тяло, Изградено е от сливането
на сухожилията на двете глави на
m.gastrocnemius, които заемат повърхностна позиция и сухожилието на
m.soleus, което заема дълбоката. Дълбоките влакна се захващат за проксималната част на петната кост, а повърхностните продължават дистално
и формират част от плантарната
фасция (1). Функцията му е свързана с
плантарната флексия на стъпалото и
е изключително важна за правилната
походка.
Руптурите на ахилесовото сухожилие са по-чести при млади спортисти
и в по-напреднала възраст нa не свързани със спорта. Хроничните руптури са изключително редки, тъй като
лесната диагностика и ясна клинична
картина обичайно водят до навременно разпознаване на острите руптури
(2). Ако интервалът между увредата
и лечението е повече от 4 седмици,
руптурата се определя като хронична
(3). В тези случаи трицепсът прогре8
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сивно се скъсява и разстоянието между проксималния и дистален чукан се
увеличава, като се изпълва с фиброзна
тъкан.(4) Силно отслабена е плантарната флексия на стъпалото, като се
извършва само за сметка на вторични
флексори. Не е възможно изправянето
на пръсти на засегнатата страна. Нарушена е оттласкващата фаза на походката (5). Може да има накуцване.
ХИРУРГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Възстановяването на пресните
скъсвания обикновено не представлява трудност, но избирането на
подходяща оперативна техника за
хроничните е изпитание. При тях се
налага извършване на реконструктивни процедури за запълване на дефекта.
Повишен е рискът от кожни усложнения като незарастващи рани и инфекция (6). Съществуват редица методи,
като най-често използваните са:
V-Y пластика (7).
Пришиване на фасциално ламбо от
m.gastrocnemius (8, 9).
Реконструкция с автографт от сухожилието на m.semitendinosus (10)
или gracilis (11).

Реконструкция със сухожилието на
Flexor halucis longus,
Flexor halucis longus(12), Peroneus
brevis(13) или Flexor digitrum
longus(14) трансфер.
Реконструкция с алографт (15) и
др.
Сухожилните трансфери са широко използвани с добри резултати, но
при някои пациенти загубата на функция от преместеното сухожлие може
да бъде симптоматично. Пациентите съобщават за загуба на сила при
флексия на палеца и намалена сила при
оттласкване на стъпалото. Това често не е проблем за по-неактивните
пациенти, но при тези желаещи да се
върнат към спортна дейност е препоръчително използване на друг подход.
Използването на реконструкция
със семитендинозус в подобни случаи се подкрепя от литературните
данни. Maffulli и стр. (17) прилагат
миниинвазивна реконструкция със семитендинозус при 26 пациенти със
средно проследяване 8,2 години. При
всички обиколката на подбедрицата
значително се е повишила, в сравнение с преоперативно. Всички пациенти са се върнали към предходната си
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Фиг. 1

Дефект след отпрепариране и опресняване на краищата.

заетост, като 22-ма са се върнали към
нормалната си физическа активност.
Sarzaeem и стр. (18) докладват
резултати от 11 пациенти със същата техника при хронични руптури с
дефект по-голям от 6 см. Авторите
отчитат значително подобрение в
AOFAS и ATSR скалите. Съответно от
70 и 32 предоперативно на 92 и 89
следоперативно. Наблюдават един пациент с ДВТ и двама с повърхностна
инфекция на оперативната рана.
Dumbre и стр.(19) лекуват 35 пациенти със симптоматични хронични
увреди на ахилесово сухожилие. Всички
пациенти показват задоволителни
функционални резултати, добро зарастване на меките тъкани и липса
на реруптури.
Изборът на семитендинозус може
да покрие дефект, по-голям от 6 см,
тъй като сухожилието обикновено е
достатъчно дълго и здраво (20).
Предложеният от нас алгоритъм
за реконструкция със семитендинозус включва миниинвазивно V-образно
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удължаване на ахилесовото сухожилие
за намаляване на дефекта като комбинирана процедура. Това дава възможност за неколкократно преминаване
на присадъка и по-голям диаметър на
реконструкцията, съизмерим с нативния размер на ахилесовото сухожилие.
От проведеното проучвне в литературата не успяхме да намерим публикация относно съответната комбинация.
МАТЕРИАЛ
Представяме 3 с хронични руптури
на ахилесовото сухожилие и дефект,
по-голям от 6 см. Средната възраст
на пациентите е 47 г. Давността
на руптурите е между 2 и 7 месеца.
Големината на дефектите 8-12 см,
установени с ЯМР и/или ехографски.
При тримата пациенти се наблюдава
невъзможност за стъпване на пръсти
на болния крайник, положителен симптом на Томпсън и затруднена походка,
атрофия на трицепс.

Пласиране на присадъка от семитендинозус.
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Трансплантат.

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Положение по корем. Покриване на
оперативното поле така, че да се осигури достъп едновременно до ахилесовото сухожилие и задколянната ямка.
Извършва се стандартен постеромедиален достъп до ахилесовото сухожилие. След отпрепариране на краищата
на сухожилието те се опресняват и се
прошива временно проксималния чукан (фиг. 1). По тъп начин, чрез дисекця
с пръст се мобилизира сухожилието и
се извършва оценка на мобилността.
Обикновено сухожилето е ригидно и
има голям остатъчен дефект.
С допълнителен проксимален достъп се извършва V-образно удължаване на сухожилието в мускулно-сухожилния преход. Още веднъж се извършва
оценка на мобилността, като се опъват тракционните конци, едновременно с което се извършва плантарна
флексия в глезенната става и флексия
в колянната става. Ако на този етап

Тубулиране на графта.

има добър контакт между краищата
на сухожилието, се извършва първичен
шев и не е необходимо използването
на трансплантат.
В повечето случаи на хронични руптури удължаването не е достатъчно
и се налага добавянето на трансплантат за примостяване на дефекта. За
целта може да се използва свободен
присадък от сухожилието на семитендинозус (фиг. 2). Поради това, че пациентът е в положение по корем, найудобно е взимането на сухожлието с
мини достъп в областта на задколянната ямка. Палпират се сухожилията
на семитендинозус и грацилис и върху
тях се прави напречен разрез около 2
см по хода на флексионната гънка, което дава и най-добрия козметичен резултат. Сухожилието на ST се отпрепарира с помощта на малък тупфер
и се отделя с помощта на отворен
стрипер, първо проксимално, после
дистално. Полученият трансплантат
се прошива в двата си края.
С помощта на пункционна игла и
москито се оформят напречни тунели в проксималния и дисталния чукан
на ахилесовото сухожилие. При достатъчна дължина на трансплантата
той преминава четворно през дефекта, като краищата му се прошиват
(фиг. 3). С допълнителни конци се тубулира присадъкът (фиг. 4). Послоен
шев. Поставяне на регулируем ботуш
в позиция на максимална плантарна
флексия.
СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Всяка следваща седмица дорзалната
флексия се увеличава с 100. След 8-ма
седмица се позволява пълно натоварване на оперирания крайник с протекция от ботуша. След 10-ата седмица
ботушът може да се премахне и се
преминава към упражнения за подобряване на мускулната сила на трицепс и
дорзалната флексия. След 3-ата седмица се препоръчва сваляне на имобилизацията в контролирана среда и електростимулации на трицепс два пъти
седмично.
Забраняват се експлозивни натоварвания за 6 месеца – тичане, скачане
и др.

спорен въпрос. Данните от клиничните проучвания еднозначно посочват
по-добри клинични резултати при
оперативно лечение, сравнено с консервативното. Идеалната оперативна техника обаче остава неясна (21).
Съществуват множество техники,
всяка от които със своите предимства и недостатъци. Предпочитаната от нас техника за удължаване на
ахилесовото сухожилие и запълване на
остатъчния дефект със свободен автотрансплантат от семитендинозус
дава добри клинични резултати, съизмерими с тези от литературните
източници.

РЕЗУЛТАТИ
Отчитането на резултатите
се извършва по FAOS (Foot and Ankle
Outcome Score) скалата, която има
следните пет субкатегории – симптоми, болка, дейности от ежедневния
живот, спорт и качество на живот.
Среден период на проследяване 2,6
години (1-5 год.). Средният FAOS скор
се повиши от 58,8 преоперативно,
на 92,8 следоперативно (таб. 1). Отбеляза се повишаване на обиколката
на подбедрицата постоперативно.
Тримата пациенти се върнаха към
предишната си физическа акивност,
като при един от пациентите това
включва любителски футбол. Наблюдава се забавено зарастване при един
от пациентите, който успешно бе лекуван локално с превръзки, съдържащи
сребърни йони за 2 месеца.

Регулируем ботуш за 10 седмици.
Ходене с две помощни средства за 8
седмици. Първите 4 седмици - позиция на максимална плантарна флексия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечението на хроничните руптури на ахилесовото сухожилие остава
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Дистална руптура на m. triceps
brachii при атлети – клиничен
случай
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РЕЗЮМЕ
Клинични случаи и малки извадки представят различни резултати
относно избора на лечение при пациенти с дистални руптури на триглавия мускул на мишницата. Ранната оперативна реконструкция е
препоръчителна при „пресни“ тотални руптури на триглавия мускул
за предотвратяване на последващи функционални дефицити. Изборът на оптимална хирургична техника за възстановяването му е
дискутабилен. Представяме случай на 42-годишен силов атлет с тотална руптура на m.triceps brachii. С цел анатомичното възстановяване на инсерцията сме приложили хирургична техника, комбинираща
проксимална редица от 2 костни анкъра и 2 трансосални шева.

SUMMARY
Distal rupture of musculus triceps brachii in athletes: a clinical case study
A limited number of case reports and small series report mixed clinical results on
the optimal treatment of distal ruptures of m. triceps brachii. Early surgical repair
is usually recommended to avoid functional impairment of the elbow. A number
of surgical techniques have been proposed with not enough literature to support
one over another. We present a case of total distal rupture of m. triceps brachii in
a 42 years old weight lifting athlete. Our preferred surgical technique combines
a proximal row of two suture anchors with two transosseus sutures to achieve
anatomic reconstruction of the tendon footprint.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дистална руптура на m. triceps brachii, анатомично възстановяване, костни анкъри.
KEY WORDS: distal rupture of m.triceps brachii, anatomic repair, suture anchor technique.

ВЪВЕДЕНИЕ
Дисталните руптури на триглавия мишничен мускул са редки
увреди, представляващи по-малко
от 1% от всички сухожилни скъсвания (1). Въпреки това, необходимостта от оперативно възстановяване на острите пълни руптури
в тази област е общоприета с цел
възстановяване на силата на екстензорния апарат на лакътната
става.
Механизмът
на
травмата
обикновено включва ексцентрично мускулно съкращение срещу
противодействаща сила както
при експлозивно вдигане на тежести или падане върху протегната
ръка. Повечето случаи се наблюдават при мъже в добро общо състояние, но е възможна и връзка с
употреба на анаболни стероиди,
предходни
кортикостероидни
апликации по повод на бурсит на
олекранона, системни метаболитни заболявания и др.
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Преобладаващата част от
дисталните руптури на m. triceps
brachii са локализирани в областта
на сухожилната инсерция, но в редки случаи се наблюдават и разкъсвания в мускулно-сухожилния преход
или мускулните тела. Възможни са
също така и частични руптури.
Ранна оперативна реконструкция
е препоръчителна при пресни тотални руптури на триглавия мускул
за предотвратяване на последващ
функционален дефицит.
Традиционните
хирургични
техники разчитат на трансосални
шевове, докато в последните години популярни стават техники,
използващи различен брой възлови или безвъзлови костни анкъри.
Нови анатомични данни сочат, че
залавното място на сухожилието
на триглавия мишничен мускул обхваща сравнително голяма площ
от олекранона с широчина, достигаща 4,2 см (5). Съответно нови
хирургични техники с костни анкъри в две редици, подобни на тези
на трансосално-еквивалентното

възстановяване на ротаторния
маншон на рамото, изтъкват
като предимство възможността
за анатомично възстановяване и
компресия на залавното място на
сухожилието на триглавия мускул
върху олекранона. Въпреки това,
наличната към момента литература, представена от малки серии
и единични съобщения, не успява
категорично да посочи оптимална
хирургична техника за лечението
на тези увреди.
Целта на настоящото съобщение е да представи случай на тотална дистална руптура на триглавия мускул на мишницата при
пациент на 42 години и използваната от нас хирургична техника
за анатомично възстановяване на
залавното място с използване на
комбинация от 2 костни анкъра и
2 трансосални шева.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЯ
В клиниката ни постъпи атлет любител на 42 г. с оплаквания

Фиг. 1

от болка, подуване и посиняване
в областта на левия лакът и отслабена сила на движения в същия.
Пациентът се явява около 48 часа
след травма по време на интензивна тренировка с големи тежести, при което чул отчетливо
изпукване в областта на левия лакът, придружено от силна болка.
В рамките на първото денонощие
се явило подуване и посиняване на
кожата по задната повърхност на
мишницата и лакътната става.
(фигура 1).
При физикалния преглед се установи пълен пасивен обем на
движение при запазена активна екстензия и същевременно значително отслабена сила на екстензия в
лакътя срещу съпротивление. Палпаторно се установи бразда, разположена непосредствено проксимално от върха на олекранона. На
профилната рентгенография се
установи авулзиран от олекранона
малък костен фрагмент, изместен
проксимално (фигура 2).
Поради типичната анамнеза, ясната клинична картина и

Фиг. 2

рентгенологичните данни за авулзия не предприехме допълнителни
образни изследвания и пациентът
бе насочен за оперативно лечение
в относително спешен порядък.
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Пациентът бе поставен в странично декубитално положение с
подпора в кубиталната ямка и нестерилен турникет, поставен максимално проксимално на мишницата. Използван е стандартен заден
достъп с латерална извивка, предоставящ широк достъп до дисталната част на триглавия мускул
и олекранона, без да се налага отпрепариране на улнарния нерв. Бе
установена тотална руптура на
m. triceps brachii от залавното му
място към олекранона с авулзия на
костен фрагмент с приблизителни
размери 3/3 мм. След опресняване
на сухожилния край и минимална
декортикация с помощта на костен шейвър на залавното място,
в улнарния и радиален аспект на
проксималния му край се имплан-

тираха два напълно резбовани
титаниеви костни анкъра Super
Revo FT 5,0 mm (Conmed Linvatec),
всеки с по два чифта незрезорбируеми полиестерни конци. В допълнение, с помощта на 2,0 mm
бургия се оформиха два костни
тунела с конвергиращ ход, започващи от проксималната граница
на костната инсерция и завършващи по дорзалната кортикална
повърхност на улната около 1,5
cm дистално от върха на олекранона (фигура 3).
С конците от костните анкъри се осъществиха общо 4
заключващи шева тип Краков,
стартиращи и излизащи в линия,
отговаряща на проксималната
сухожилна инсерция върху залавното място. С помощта на прекарани през костните тунели водещи
флексибилни нитинолови примки
се осъщесвиха два трансосални шева с нерезорбируем конец
Ethibond 5 (Ethicon, J&J), стартиращи непосредствено проксимално от сухожилната инсерция на
олекранона и излизащи по дорзалната повърхност на улната (фигура 4).
По този начин, аналогично на
реконструкцията в две редици на
ротаторния маншон на рамото,
бе осъществен плътен контакт
на сухожилието с проксималния
край на костната му инсерция и
дистална компресия спрямо опресненото залавно място (фигура 5)
( фигура 6 – рентгенова снимка).
СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Следоперативният ни протокол се състоеше във функционална
имобилизация с брейс за 2 седмици
при 30° флексия, последвана от
упражнения за възстановяване на
пасивен обем на движения. Активна екстензия в лакътната става

Фиг. 3

Фиг. 4
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ност на улно-хумералната става.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фиг. 5

бе разрешена след 6-ата следоперативна седмица, а упражнения
за мускулна сила стартираха след
3-ия месец. Бе постигнат отличен
функционален резултат, като пациентът се завърна към активен
спорт между 4 -и и 5-и следоперативен месец.
ДИСКУСИЯ
Дисталните руптури на триглавия мишничен мускул са редки
увреди, изискващи точна диагностика и подходящо лечение. Диагнозата се поставя предимно на
базата на типичната анамнеза и
клинична картина, но трябва да
се има предвид обичайното частично запазване на активната
екстензия в лакътя, което може
да заблуди изследващия. Наличието на свободен авулзиран костен
фрагмент на профилната рентгенография може да се смята за патогномоничен белег за тази увреда (2). Ултразвуковото изследване
и ЯМР могат да допълнят диагностичното уточняване, верифицирайки между пълна или частична
руптура, зоната на увреда, наличието на деламинация и т.н.
Макар и недостатъчна, наличната специализирана литература
препоръчва максимално ранно хирургично лечение с възможност за
успешно възстановяване на увредения триглав мускул на мишницата в рамките на първите 12 седмици от травмата (2). Описани
са различни хирургически техники
за реконструкция без категорично
превъзходство на някоя от тях.
Повечето серии, използващи
класическата техника с трансосални шевове с нерезорбируеми конци, докладват добри резултати,
въпреки че van Riet и сътр. съобща14
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ват за 21% честота на ре-руптури
(4). Усъвършенстването на костните анкъри води до развитието
на нови техники за възстановяване на дисталните руптури на m.
triceps brachii, заимстващи принципи от съвременната хурургия на
ротаторния маншон на рамото.
Предвид данните за недостатъчна здравина на конструкциите,
използващи само трансосални шевове, няколко нови биомеханични
изследвания препоръчват анатомично възстановяване на цялата
инсерция с помощта на костни
анкъри в две редици за намалена
микроподвижност на сухожилието спрямо костното ложе, без
това да има клинично потвърдено
предимство (3, 6).
Клиничните данни, сравняващи
резултатите от различните хирургични техники, са ограничени.
В най-голямата досега серия, обхващаща 184 случая на оперативно лекувани дистални руптури на
триглавия мускул на мишницата,
Mirzayan и сътр. съобщават за
значително по-висока честота на
ре-руптури и ре-операции при използване на трансосални шевове
спрямо техники, разчитащи на
костни анкъри (2).
Използваната от нас хирургична техника обуславя анатомично
възстановяване на дисталната
инсерция на триглавия мишничен
мускул, като осигурява липса на
подвижност на конструкцията и
добра компресия на сухожилието
към опреснената костна повърхност. Спазвайки принципите на
възстановяване в две редици, приложената техника избягва необходимостта от използване на голям
брой анкъри, водещи до оскъпяване на процедурата и риск от
пенетрация на ставната повърх-

Дисталната руптура на триглавия мускул на мишницата е
рядка увреда, изискваща клинично подозрение. Точната диагноза,
последвана от прилагането на навременно и модерно оперативно
лечение, е предпоставка за добър
клиничен резултат и възвръщане
на пациентите към практикувания спорт.

Фиг. 6
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Особености на артроскопската
хирургия на коляното при деца

Д-р Иван Василев, дм

РЕЗЮМЕ
Обсъждат се особеностите на колянната артроскопия при деца във
връзка с нарастващия брой на травми при млади спортисти, като
в частност се обръща особено внимание на големината на ставата (изискваща специални оперативни инструменти), на наличието
на растежни хрущяли и възможността да бъдат наранени по време
на операцията, както и на психиката на децата. Възстановяването
на структури ad integrum (например шев на менискус на всяка цена,
хрущялни трансплантации наместо микрофрактуриране, възстановяване на ПКВ и т.н.) е неотменна и задължителна част от артроскопията в детска възраст. Oсобеностите на постоперативната
терапия като ангажиране на родителите в кинезитерапията, също
биват засегнати.

SUMMARY
Characteristics of arthroscopic knee surgery in children
This article describes the characteristics of arthroscopic knee surgery in children in
relation to the growing number of injuries in young athletes. It particularly focuses
on the size of the joint (which requires special surgical instruments), the presence
of developing tendons (which may be harmed while performing the surgery) and
the children’s psyche. Restitutio ad integrum (e.g. sewing a meniscus tear no
matter what, performing a tendon transfer instead of microfracturing, reconstructing
anterior cruciate ligament, etc.) is indispensable to child arthroscopy. This article
also touches upon the intricacies of the post-surgical period, including the parents’
involvement in kinesiotherapy.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Артроскопия na колянна става, детска възраст, менискален шев, хрущялна трансплантация, предна кръстна връзка.
KEY WORDS: knee surgery, children, sewing a meniscus tear, tendon transfer, anterior cruciate ligament.

Травмите в ранна и по-късна
детска възраст бележат непрекъснато увеличение и все по-често се налага да бъдат лекувани
оперативно. Особено патологията на колянната става е неизменна част от ежедневието на ортопеда травматолог.
За това има много причини
като например повишеното натоварване на децата в тренировъчната дейност, липсата на
двигателна активност извън училищния и тренировъчния процес
(спорт в свободното време), погрешна методология на тренировъчния процес, амбиции на родителите и т.н.
Понятието дете в ортопедията се използва доста относително. За деца се смятат пациенти
на възраст под 14 години, като
при момичета с настъпването на
първия месечен цикъл тази грани-
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ца може и да се промени с по-ранна възраст.
Между 12- и 14 -годишна възраст (малки деца) в тялото на
децата настъпват промени, които започват да приближават
анатомията им към тази на възрастния пациент, а след 14 -годишна възраст вече лечението
и методите на артроскопия не

се различават от тези при възрастни.
Така че когато говорим за
особености на артроскопията
при деца, трябва да имаме предвид предимно пациенти до 14 -годишна възраст или такива с изостанало анатомично развитие
(нисък ръст, малки по големина
стави и т.н.).
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С какви особености може да се
сблъскаме при диагностиката и
лечението на травми на колянната става при децата?
На първо място би трябвало
да се постави диагнозата поради
сравнително ниския праг на болка
на децата и невъзможността да
се снеме точна анамнеза и да се
проведе обстоен преглед. Тук се
намесва помощта на апаратните
изследвания - рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика
и с най-значима стойност - ядреномагнитният резонанс. Не би
трябвало да извършваме артроскопски интервенции в областта
на коляното без потвърждаване
на диагнозата посредством ЯМР,
ако не се касае за животоспасяваща интервенция (в спортната
ортопедия рядко срещан случай).
На второ място поставяме
все още много активните растежни фуги, които при някои от
методите на лечение биха могли
да бъдат нарушени и оттам да
възникнат много трудни за корекция на по-късен етап деформиране на долните крайници.
На трето място е големината
на ставата и оттам произтичащите проблеми с използването на
инструменти от хирургията на
възрастни. Би трябвало нашата
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операционна да разполага с набор
от пънчове, шейвърни наконечници и целеви уреди (при връзкови
увреди) за малки стави.
Не на последно място трябва
да отбележим и по-голямото внимание, което трябва да отделим
за възстановяване на проприоцепцията при деца, претърпели
оперативно лечение, тъй като
при тях много по-бързо настъпват нарушения поради недостатъчно дълбоко изградени проприоцептивни вериги.
Най-честите травми на колянната става при деца са мекотъканните увреждания - контузионни и дисторзионни травми.
По-рядко се срещат и комбинирани травми.
Една от най-честите такива
травми е луксацията на пателата, която често е съпроводена с
пателарна дисплазия, което още
повече усложнява лечението. При
липса на хрущялен дефект се препоръчва консервативно лечение
- обездвижване за няколко дни до
спадане на отока и след това - кинезитерапия и физиотерапия за
възстановяване на фиксиращата
роля на vastus medialis на квадрицепс мускулатурата на бедрото.
При дефект на хрущялната
повърхност на пателата (рядко

на тибията или комбинация от
двете) или при изявена нестабилност на пателата след проведено консервативно лечение се
препоръчва оперативна терапияартроскопско възстановяване на
медиалния капсулолигаментарен
апарат на пателата (MPFL) посредством мекотъканни техники
- шев на Jamamoto или рефиксация
на MPFL в тибиалната или феморална инсерция, в зависимост от
това къде е била лезията (ЯМР).
При скъсвания на мениска тип
„дръжка на ведро“ задължително
е зашиването на последния, а не
отстраняването му. Дори и в
случаи със съмнителна прогноза
би трябвало да се извърши реинсерция или шев на мениска, което води до намаляване риска от
последваща ранна дегенерация на
хрущяла. В тези случаи трябва
да се използват не само all inside
съшиватели, а и да се извърши
outside-in или inside-out тип съшиване.
При контузиите на менискусите често се среща т.нар. авулзионна лезия на задния рог на мед.
или лат. мениск. Тук задължително
трябва да се извърши рефиксация
на задния рог, като за целта има
налични специални съшиватели и
инструменти, както и насочващи

инструменти (guides). В нашата
практика използваме пришиването на задния рог с нерезорбируеми конци (посредством напр.
meniscal scorpion) и чрез прекарването им през канал от 3,0 му през
тибията рефиксиране на задния
рог на залавното му място. Допълнително използваме all inside
техники за пришиване на мениска към капсулата (напр. FastFix,
Meniscal Chinch, Truespan...).
Лезията на предна кръстна
връзка при деца за жалост също
бележи увеличение на честотата
при мекотъканните травми на
колянната става. След задължителната ЯМР-диагностика при
изолираните лезии може да се направи опит за консервативна терапия с кинези- и физиотерапия
за заздравяване на мускулния маншон около колянна става, но при
комбинирани травми с менискални лезии, колатерални връзкови
увреди или много активни деца
(невъзможност от ограничаване
на натоварването), трябва да
се премине към оперативно лечение.
Тук на първо място трябва да
се обърне внимание на растежните фуги и затова се използват
предимно т.нар. all inside методи,
даващи възможност костните канали да се поставят епифизарно.
Не бива да се прави никаква
notch plastic-а, както е и желателно всяка запазена от контузия тъкан да не се отстранява,
а да се „вгради“ в поставения
трансплантат. Ние използваме
аутографт от сухожилието на
m. semitendinosus (четворен сноп,
all inside graft link метод, ф-ма

Arthrex), като по този начин запазваме максимално флексионния и
вътрешно-ротационен механизъм
на колянната става. Фиксацията
на трансплантата е кортикална
и така се избягва опасността от
арест на растежните фуги.
При по-голямата част от детските колена може да се използват целеви инструменти за върастни, но има случаи, при които
интеркондилното пространство
е толкова тясно, че са нужни специални насочвачи с по-малък размер, които би трябвало да са в
наличност.
Не на последно място са уврежданията на хрущяла на колянната
става - osteochondritis dissecans.
Те засягат най-често медиалния
феморален кондил, като без лечение се стига до осакатяване
на детето. Ако фрагментът е
достатъчно голям и при артроскопията имаме кървене от вече
склерозиралата
субхондрална
кост, може да се пристъпи към
рефиксиране на дисеката след опресняване на „леглото“ му с шейвър и микрофрактуриране. Рефиксацията се извършва най-добре с
биорезорбируеми пинове, които
не могат по-късно да увредят коляното допълнително. При невъзможност за рефиксация поради
големина на дефекта, давност на
заболяването и др. се пристъпва
към трансплантацията на хрущял
- тук като най-успешен се смята
методът на мозаичната трансплантация - OATS. Резултатите
са обнадеждаващо добри, като
над 80% от децата се връщат
обратно към спорта, който са
упражнявали.

Както виждaме, травмите на
детски колена все по-често ще са
част от нашата ортопедичнатравматологична дейност. Не
трябва да се оставя случай без
нужната допълнителна диагностика, като ЯМР става вече почти задължителен диагностичен
метод.
Не трябва да се заема изчаквателна позиция в случаите с
комбинирани травми и тежки
менискални и хрущялни лезии,
тъй като с проточване на времето до артроскопията се губи
възможността за reconstructio ad
integrum.
Не трябва също да се нарушават важни анатомични структури като растежния хрущял, тъй
като може да възникнат тежки
усложнения.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Иван Василев, дм
Спортсклиник „Евровита”, София
FIFA Medical Centre of Excellence
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Роля на апоптозата и некроптозата
в патогенезата на остеоартрита и
посттравматичния остеоартрит
Aкад. д-р Ваньо
Митев, дбн

Доц. Ива
Митева

Част I - Апоптоза

РЕЗЮМЕ
Остеоартритът (ОА) е хроничен дегенеративен клиничен синдром
на ставна болка, при който хондроцитната апоптоза е отговорна
за дегенерацията на хрущяла. Най-честият хроничен посттравматичен артрит (PTA) е посттравматичният остеоартрит (PTOA).
Всяко достатъчно тежко нараняване, предизвикващо разкъсване на
предна кръстна връзка и/или дестабилизация на менискуса, често
води до PTOA. Проапоптотичният протеин Bax, който участва в
голям брой физиологични и патологични процеси, е директна мишена на miR-29a по време на IL-1β индуцирана апоптоза. miR-29a се
понижава в проби от хрущял на ОА, което води до повишение на Bax
и в крайна сметка апоптоза на хондроцитите. По този начин, miR29a/Bax остта играе важна роля в регулацията на хондроцитната
апоптоза.

SUMMARY
The role of apoptosis and necroptosis in the pathogenesis of
osteoarthritis and post-traumatic osteoarthritis (part I)
Osteoarthritis (OA) is a chronic degenerative clinical syndrome of
joint pain, where chondrocyte apoptosis is responsible for cartilage
degeneration. The most frequent chronic post-traumatic arthritis (PTA)
is post-traumatic osteoarthritis (PTOA). Any injury severe enough to
cause anterior cruciate ligament tear and/or meniscus destabilization
frequently leads to PTOA. The proapoptotic protein Bax, which is involved
in a large number of physiological and pathological processes is a direct
effect target of miR-29a during IL-1β induced apoptosis. miR-29a was
downregulated in OA cartilage samples, resulting in upregulation of Bax
and ultimately chondrocyte apoptosis. Thus, miR-29a/Bax axis plays an
important role in regulating chondrocyte apoptosis.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: апоптоза, некроптоза, остеоартрит, пост-травматичен остеоартрит.
KEY WORDS: apoptosis, necroptosis, osteoarthritis, post-traumatic osteoarthritis.

ВЪВЕДЕНИЕ
Остеоартритът (ОА - умират)
е клиничен синдром на болки в ставите, придружен от различна степен на
функционално увреждане и намалено
качество на живот. ОА представлява
най-честата форма на артрит и се
смята, че до 2030 г. 67 милиона американци (почти една трета от възрастните на възраст 45–64 години)
ще имат артрит. Годишните разходи за лечение надхвърлят 185 милиарда долара (1).
Най-честият хроничен посттравматичен артрит (PTA-post-traumatic
arthritis) е посттравматичният
остеоартрит (PTOA-post-traumatic
osteoarthritis). При активно спортуващите PTOA не е рядкост. Ставните наранявания са силно свързани
с клетъчната смърт и развитието
на PTOA. Известно е, че травмата
на хрущяла води до предизвикване на
катаболна генна експресия, възпале20
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ние и прогресивна клетъчна смърт.
В дългосрочен план тези индуцирани
от травми патобиохимични механизми предизвикват протичащото разграждане на извънклетъчния
матрикс и по този начин се считат
за основните рискови фактори за
развитие на PTOA. От една страна,
механичното въздействие и последващото компресиране на ECM води
до незабавна некроза на вградените
клетки. От друга страна, има сложни молекулярни пътища, основно
провокирани от външни стимули,
решаващи дилемата оцеляване или
регулирана клетъчна смърт (2). През
последните години понятието клетъчна смърт претърпява бурно и
непрекъснато развитие, а откритията са всяка година. Апоптозата е
тясно свързана с патобиохимичния
механизъм на ОА, а буквално миналата година към нея се присъединяват
некроптозата и пироптозата. Това
дава възможност за по-точно разбиране на болестта и намиране на нов

терапевтичен подход.
КЛЕТЪЧНА СМЪРТ
Клетъчната смърт е съществена
част от хомеостазата в многоклетъчните организми като начин за
отстраняване на увредени, заразени
или дегенерирани клетки. Клетъчната смърт също е решаващ фактор
при извайването на телата ни. При
възрастни всеки ден умират около
10–100 милиарда клетки и се заменят
с нови здрави клетки за поддържане
на хомеостазата на целия организъм.
Клетъчната смърт се разделя
главно на две категории: Случайна
клетъчна смърт и регулирана клетъчна смърт. Клетката може да загине
“регулирано“ по най-малко 19 различни
начина (бокс 1).
Регулирана
клетъчна
смърт
(Regulated cell death-RCD) - RCD произхожда от интензивни или продължителни смущения на вътреклетъчната или извънклетъчната
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микросреда. RCD е адаптивна реакция за справяне със стреса и възстановяване на клетъчната хомеостаза. RCD разчита на специализирана
молекулярна машина, което предполага, че тя може да бъде модулирана (т.е. забавена или ускорена) чрез
фармакологични или генетични интервенции. RCD директно действа
на нивото на организма и елиминира
не само безполезни или потенциално
опасни клетки, но чрез освободените молекули от умиращите клетки
предупреждава организма за потенциална заплаха. Такива сигнали за
опасност обикновено се наричат
свързани с увреждане молекулни модели (damage-associated molecular
patterns - DAMPs) или алармини.
Програмирана клетъчна смърт
(Рrogrammed cell death-PCD) - особена форма на RCD, която възниква при
липса на каквито и да е външни смущения в околната среда. PCD действа като вграден, генетичен ефектор
на строго физиологични програми за
развитие или обмен на тъкани, който се задейства в точно определени
моменти на развитието на организмите. Не се отнася до смущения на
хомеостазата и следователно не се
появява в контекста на неуспешна
адаптация към стрес. Към нея спада
апоптозата.
Случайна
клетъчна
смърт
(Аccidental cell death-ACD) - моменталното и катастрофално загиване на
клетки, изложени на тежки физически
(напр. високи налягания, температури
или осмотични сили), химически (напр.
екстремни колебания на pH) или механични (например сили на срязване) въздействия. Некрозата е ACD.

Бокс 1. Видове регулирана клетъчна смърт.
1. Apoptosis - 1972
2. Alkaliptosis - 2018
3. Autophagy-dependent cell death
4. Autoschizis - 1998
5. Autosis - 2013
6. Entotic cell death/Entosis - 2007
7. Eryptosis - 2003
8. Ferroptosis - 2012
9. Immunogenic cell death - 2005
10. Lysosome-dependent cell death - 2000
11. Mitochondrial permeability transition (MPT)-driven necrosis - 2014
12. Mitotic death
13. Necroptosis - 2005
14. NETotic cell death/NETosis- 2004
15. Oxeiptosis - 2018
16. Paraptosis - 2000
17. Parthanatos - 2009
18. Pyronecrosis - 2007
19. Pyroptosis - 2001

Бокс 2. Каспази
Каспаза-1 (ICE), каспаза-2 (ICH-1/Nedd-2), каспаза-3 (CPP32/Yama/apopain),
каспаза-4 (ICH-2/TX/ICE-rel-II), каспаза-5 (ICE-rel-III/TY), каспаза-6 (Mch2),
каспаза-7 (Mch3/ICE-LAP3/CMH-1), каспаза-8 (FLICE/MACH/Mch5), каспаза-9
(Mch6/ICE-LAP6), каспаза-10 (Mch4/FLICE2), каспаза-11 (CASPL/ICH-3),
каспаза-12 (Q6UXS9, UNQ9415/PRO34398) каспаза-13 (ERICE - evolutionarily
related interleukin-1β converting enzyme), каспазa-14 (P31944-CASPE_HUMAN)

Бокс 3. Семейство белтъци BCL-2
Анти-апоптозни протеини: BCL2, BCL2L1 (BCL-XL), BCL2L2 (BCL-W),
BCL2L3 (MCL1), BCL2L5 (BCL2A1/A1/BFL-1), NR-13, BCL2L10 (Bcl-B/BOO/DIVA/
NRH/NR-3) и CED-9 (Caenorhabditis elegans).
Мултидомейни про-апоптозни протеини: BAX, BAK1, BCLXS (BH3/4),
BCLXAK, BOK/MTD, BFK и BCLGL (BH2/3).
BH3-only про-апоптозни протеини: BCL2L11 (BIM), BAD, BIK(BLK/NBK),
NOXA (има 2 BH3 домейна), PUMA, HRK, BMF, SPIKE, Beclin-1/BECN1, NIX/
BNIP3L, BNIP3, EGl-1, Mule/Huwe1/Arf-BP1 и BID.

1. НЕКРОЗА
Некроза (Necrosis-от гръцкото
νεκρός "смърт") е пасивна, случайна
форма на клетъчна смърт (accidental
cell death-ACD) в резултат на външни
патологични фактори (травма или
инфекция). В резултат на острото
увреждане на клетките пропускливостта на клетъчната мембрана се
увеличава, което води до набъбване
на клетките и евентуално разпадане,
неконтролирано отделяне на възпалително клетъчно съдържание и възпалителна реакция. Следователно некрозата е преждевременна клетъчна
смърт в жива тъкан чрез автолиза.
Среща се в няколко различни форми:
Коагулационна, Втечняваща, Гангре-
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нозна, Случайната, Мастна и Фибриноидна некроза.
2.АПОПТОЗА
Скоростта на апоптозата се оценява на около 20 пъти по-голяма сравнение с тази на клетъчното деление.
Дете на възраст между 8 и 14 години
губи приблизително 20 до 30 милиарда клетки, а възрастен човек - между
50 и 70 милиарда клетки всеки ден поради апоптоза. Ако клетъчното делене не се компенсираше от апоптоза,
то към 80-годишната си възраст всеки човек би притежавал над 2 тона
костен мозък и над 16 километра чер-

ва. Нобеловата награда за медицина
за 2002 г. беше присъдена на Sydney
Brenner, Robert Horvitz и John E. Sulston
за тяхната работа, идентифицираща гените, които контролират апоптозата (3).
Инициирането на апоптоза е
строго регулирано от механизмите
на активиране, тъй като след като
апоптозата е започнала, неизбежно
води до смъртта на клетката. Двата най-добре проучени механизма на
активиране са вътрешният път (наричан още митохондриален път) и
външният път. Вътрешният път се
активира от вътреклетъчни сигнали,
генерирани, когато клетките са ст-

ресирани и това може да доведе до
регулирано клетъчно самоубийство.
Той зависи от освобождаването на
протеини от междумембранното
пространство на митохондриите.
Външният път се активира от извънклетъчни лиганди, свързващи се
с рецептори на смъртта и други
рецептори на клетъчната повърхност, което води до образуването
на сигнално-индуциращия комплекс
на смъртта (death-inducing signaling
complex-DISC).
2.1. Каспази
Централна роля и в двата случая
играят каспазите (CASPs). Каспазите
са семейство от цистеин-зависими
аспартат-специфични протеази, които катализират хидролизата на субстратите си върху точно специфични аспартатни остатъци. Каспази
– Caspases (cysteine-aspartic proteases,
cysteine aspartases или cysteinedependent aspartate-directed proteases)
играят критична роля в регулацията
на клетъчната смърт, свързани са с
развитието, възпалението и имунитета. Те са наречени каспази заради
специфичната цистеин протеазна
активност.
При бозайниците и човека са описани 14 каспази, които се делят на 4
групи: инициаторни каспази (CASP2,
CASP8, CASP9 и CASP10), ефекторни каспази (CASP3, CASP6 и CASP7), инфлама-

торни каспази (CASP1, CASP4, CASP5,
CASP11 и CASP12) и свързана с кератинизацията каспаза (CASP14). CASP13
се среща само в говежди левкоцити.
Човешките CASP4 и CASP5 са функционални ортолози на мишата CASP11 и
CASP12, респективно. CASP 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9, 14 се срещат в хора и мишки. В
мишка липсва CASP10, докато в човек
CASP11. Каспаза 12 освен в мишки се
открива в африканци, но не и бялата
и азиатската раса (бокс 2).
2.2 Семейство протеини BCL2
Другата фундаментална група белтъци на апоптозата са семейството Bcl-2 (бокс 3). Bcl-2 e събирателно
название на група цитоплазмени белтъци, които отговарят за проницаемостта на външната митохондриална мембрана. Семейството Bcl-2
са протеини, участващи в контрола
на апоптозата. Семейството се състои от редица еволюционно консервативни протеини (кодирани в минимум 25 гена), за които е характерно
наличието на четири Bcl-2 хомоложни
домейни (Bcl-2 Homology - BH), наречени BH1, BH2, BH3 и BH4, съставени от
по-малко от 20 аминокиселини (фиг. 1).
Те могат да съдържат също домейна
TM (transmembrane), който осъществява инсерцията им във външната
митохондриална мембрана и тази на
ендоплазмения ретикулум. BH имат
ключова роля за функцията на тези

белтъци.
Семейството Bcl-2 се разделя на
две групи: анти-апоптозни протеини
и про-апоптозни протеини. Антиапоптозните BCL2, BCL2L1 (BCL-XL),
BCL2L2 (BCL-W), MCL1, BCL2A1 (A1/
BFL-1), NR-13, CED-9 (Caenorhabditis
elegans) и Bcl-B (BOO/DIVA/NRH/NR-3)
съдържат BH1, BH2, BH3 и BH4 домейни (не е задължително наличието на
всичките наведнъж).
Домейните BH също служат за разделяне на про-апоптозните Bcl-2 протеини на такива с няколко домейна
BH (мултидомейни) или на протеини,
които имат само BH3 домейн (BH3only). BH3-only протеините инхибират анти-апоптозните протеини
(Bcl-2) и активират мултидомейните про-апоптозни Bax/Bak протеини.
Само някои от BH3-only протеините
съдържат TM домейн. Мултидомейни про-апоптозни протеини имат
BH1, BH2 и BH3 домейни, директно
активират други про-апоптозни протеини и образуват канали (Bax, Bak и
Bok) във външната митохондриална
мембрана (4).
BH3-only протеините са: BCL2L11
(BIM), BAD, BIK(BLK/NBK), NOXA (има 2
BH3 домейна), PUMA, HRK, BMF, SPIKE,
BECN1, NIX/BNIP3L, BNIP3, EGl-1, Mule/
Huwe1/Arf-BP1 и BID. BIM, BID, а според някои PUMA и NOXA се считат
за мощни про-апоптозни протеини,
докато останалите BH3-only протеМедицина и Спорт
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инин имат по-слаб ефект.
Мултидомейни
про-апоптозни протеини са: BAX, BAK1, BCLXS
(BH3/4), BCLXAK, BOK/MTD, BFK и
BCLGL (BH2/3).
Членовете на семейството BCL-2
се разделят функционално на инициаторни, ефекторни и анти-апоптозни
протеини. Инициаторите са BH3only протеините, които или неутрализират анти-апоптозните протеини BCL-2 или директно активират
про-апоптозните ефектори (BAX,
BAK и вероятно BOK). Ефекторите
индуцират пропускливост на външната митохондриална мембранаMOMP (mitochondrial outer membrane
permeabilization), ефект, който се
антагонизира от анти-апоптозните
протеини BCL-2.
Досега са идентифицирани минимум 28 члена на семейството Bcl-2.
На фиг. 2 е даден механизмът на
външната и вътрешната апоптоза.
Ключова роля в подтискането на
апоптозата играе протеинът Bcl-2.
Той е разположен на външната митохондриална мембрана. За да се извърши апоптозата, е необходимо през
канали в митонондриалната външна
мембрана да премине разположеният
24
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на външната страна на вътрешната
митохондриална мембрана цитохром
c. Това става при липса на трофични
фактори или когато клетките са
подложени на силен стрес (напр. окислителен), при което тяхната ДНК е
силно увредена. Цитохром c преминава в цитозола, където се свързва с
адапторния белтък APAF-1, свързващ
и предизвикващ агрегация на прокаспаза 9 и апоптозната каскада е
активирана. Каналите на външната
митохондриална мембрана са образувани от разположените в нея про-апоптозни протеини Bax и Bak. Ключовата роля на Bcl-2 се състои в това, че
той е нормално свързан с Bax и Bak и
инхибира образуването на каналите.
Трофичните фактори [Nerve growth
factor (NGF), Brain-derived neurotrophic
factor (BDNF), neurotrophin-3 (NT-3) и
neurotrophin-4 (NT-4)], активирайки
PI3P/Akt пътя фосфорилират чрез
последната про-апоптозния ВH3-only
Bad протеин, който е свързан с 14-3-3
протеините и изолиран в цитозола. При липса на трофични фактори
освободеният Bad инхибира Bcl-2 и
отпушва апоптозата.
Началото на екзогенната апоптоза съвпада с това на некроптозата

(вж. част 2 некроптоза). Извършва се
с участието на мембранни рецептори под действието на външен фактор (TNF, FasL). Напр. цитотоксичните лимфоцити често използват
клетъчни рецептори като Fas, TNF-R
и др., за да подтикнат прицелните
клетки към апоптоза. И FasL и TNF
присъстват на клетъчната повърхност на клетката, която се свързва за
рецепторите на смъртта (DD-death
receptors) на съседната клетка (5). В
повечето клетки стимулирането
на TNFR1 не е цитотоксично и индуцира про-възпалителна сигнализация.
Това става чрез образуване на комплекс I (вж. част 2 некроптоза). След
дисрегулация на комплекс I се образува комплекс II, където про-каспаза-8
димеризира и се активира протеолитично в каспаза-8. Каспаза-8 активира ефекторни каспази и срязва BID
(BH3-interacting-domain death agonist).
Полученият t-BID фрагмент се свързва и инхибира Bcl-2, а от друга страна активира про-апоптозните BAX
или BAK, което активира вътрешния
апоптозен път. Когато каспаза-8 е
елиминирана, от комплекс II започва
некроптоза (вж.част 2 некроптоза).
Инхибитори на апоптозата са IAPs

(inhibitor of apoptosis proteins) и като
c-FLIP (FLICE-like inhibitory protein), а активатори Smac (second mitochondriaderived activator of caspase), известен
още като DIABLO (direct inhibitor of
apoptosis protein-binding protein with
low pI), и протеинът HtrA2 (hightemperature requirement A2), известен
и като Omi.
3.ОСТЕОАРТРИТ, PTOA И АПОПТОЗА
ОА е хронично дегенеративно
ставно заболяване, при което апоптозата на хондроцитите е отговорна за дегенерацията на хрущяла.
За разлика от некроптозата, апоптозата може да се разглежда като
„чистия“ начин за елиминиране на
неизправни клетки, което не води до
отделяне на вътреклетъчно съдържание и по този начин предотвратява имунологичния отговор (2).

Хондроцитите са отговорни
за поддържането на функцията на
ставния хрущял, поради това тяхната смърт чрез апоптозни механизми е централна в развитието на
PTOA. Това се подкрепя и от факта,
че по-висок процент апоптозни
клетки е открит в хрущяла на пациенти с вътреставна фрактура,
в сравнение с проби от участници
с остеоартрит и ревматоиден артрит.
Апоптозата може да се появи при
наличие или отсъствие на видими увреждания в хрущяла и може да бъде
модулирана по каспазен път. Изследването in vitro и in vivo установява
връзка между смъртта на клетките
и следните фактори: енергия на удара, близост до ставната повърхност
и наличие на фрактура. Наличието
на фрактура влияе неблагоприятно
на жизнеспособността на хондро-

Бокс 4. МикроРНКи
МикроРНК (miRNA или miRs) са семейство от ~ 22-нуклеотидни малки,
едноверижни некодиращи РНК. Те регулират множество гени чрез
разцепване и дестабилизация на иРНК. miRNA участват в различни
физиологични функции и болестни процеси, като имат критична
роля за регулиране на хондроцитната апоптоза в хрущяла на ОА.
Семейството miR-29 в хора се състои от miR-29a, miR-29b и miR29c, които се различават само в две-три бази. Нивото на експресия
miR-29a е значително понижено в хрущялната тъкан на коляното на
пациентите с ОА в сравнение с нормалните хрущялни проби, докато
експресията и активирането на Bax са увеличени както в човешки
хондроцити, така и в хрущялни тъкани на пациенти с OA и много
апоптозни модели.

цитите и матричната металопротеиназа (MMP) в сравнение с удара
в ставите без счупване. В проучване
върху човешки хрущял е установено,
че апоптозата на хондроцитите
е максимална на 5 дни след вътреставно счупване. Според други максималното състояние на апоптоза е
1-2 дни след нараняване на остеохондрални фрагменти при хора (1).
Сравнение с нормалния хрущял,
пациенти с OA показват хондроцити, носещи апоптозни характеристики. Известно е, че интерлевкин1бета (IL-1β) играе ключова роля в
патогенезата на ОА. Активирането
на IL-1β индуцира апоптоза на хондроцитите както в нормалния, така
и в OA хрущял по дозозависим начин.
Bax е важен за апоптозата, индуцирана от IL-1β в хондроцити.
Прилагането на IL-1β стимулира
експресията на Bax и PUMA, активира каспаза-3 и апоптозата в хондроцитно-подобните клетки ATDC5. Bax
е директен таргет на miR-29a, която инхибира експресията му (бокс
4). Оста miR-29a/Bax играе важна
роля за апоптозата на хондроцитите при ОА. При стимулиране на ОА
или стресови фактори нивата на
miR-29a се понижават и експресията
на Bax се повишава, което води до
активиране на каспаза-3 и апоптоза
на хондроцитите (фиг. 3).
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Приложение на медицинска топка
при възстановяване след травма
и оперативна намеса
Проф. Кирил Аладжов, дпн

РЕЗЮМЕ
Според степента на получените травми те се определят основно на
три групи – леки, средни и тежки. Към леките травми се отнасят
тези, които не предизвикват загуба на спортна работоспособност,
при което спортистът продължава да тренира и да се състезава.
Средните травми са такива, при които спортистът има частично
намалена работоспособност и нарушен тренировъчен и състезателен процес. При тежките травми е необходимо продължително
болнично или амбулаторно лечение. В тези случай спортистът не
участва в състезания и провежда лечебно-възстановителни занимания при специфичен тренировъчен режим. Обикновено тежките
травми стават за частица от секундата, наложилата се операция
може да трае час, час и половина или повече, докато възстановяването продължава с месеци, преди спортистът да се завърне към
състезателна дейност. Именно поради това е изключително важно
възстановителният процес да се проведе правилно и търпеливо, с
помощта на подходящи за целта методи и средства.

SUMMARY
The application of a medical ball for injury and surgery repair
Depending on the degree, the traumas are defined mainly in three groups - minor,
moderate and severe. Minor traumas include those which do not cause loss of
athletic ability, whereby the athlete is able to continue training and competing.
Moderate injuries are those in which the athlete has partially impaired performance
and impaired training and competition. In the case of severe injuries, prolonged
hospital or outpatient treatment is required. In these situations, the athlete does
not participate in competitions and conducts healing and rehabilitation activities
under a specific training regime. Usually, severe injuries appear in a fraction of a
second, and surgery may take an hour or longer. Moreover, in those cases, the
recovery usually lasts for months before the athlete returns to racing. That is why
it is extremely important that the recovery process is carried out properly and
patiently, using appropriate methods and means.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спорт, травма, възстановяване, медицинска топка.
KEY WORDS: sports, trauma, recovery, medical ball.

Травмите на опорно-двигателния апарат (ОДА) при спортистите са съпроводени от внезапно прекратяване на ежедневните
тренировъчни занимания. Те предизвикват нарушение на установения физически стереотип, което води след себе си болезнена
реакция за целия организъм, във
физическо и психическо отношение. Внезапното преустановяване на спортната дейност способства за нарушаване ритъма
на практикуваната до момента
спортно-състезателна дейност.
В спортната дейност травмите
са от най-различно естество. По
отношение на начина на получаването им те могат да се разделят на две големи групи: травми,
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получавани при съприкосновение с
противника, и такива, които се
предизвикват при отсъствието
на пряк контакт с противников
играч.
Според степента на получените травми те се определят основно на три групи – леки, средни
и тежки.
Към леките травми се отнасят тези, които не предизвикват
загуба на обща и спортна работоспособност и спортистът
продължава да тренира и да се
състезава.
Средните са такива травми,
при които спортистът има частично намалена работоспособност, което в голяма степен нарушава нормалния тренировъчен
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Сн. 1

и състезателен процес.
Тежки травми се считат
тези, при които е необходимо
продължително болнично или амбулаторно лечение. При тях спортистът не участва в състезания
и провежда лечебно-възстановителни занимания при облекчен
режим.
Обикновено тежките травми
стават за част от секундата,
наложилата се операция може
да трае час, час и половина или
повече, докато възстановяването продължава с месеци, в някои
случаи повече от половин година,
преди спортистът да се завърне
на състезателния терен. Именно
поради това се счита, че е изключително важно възстановителният процес да се проведе правилно и търпеливо, с помощта
на подходящи за целта методи и
средства. В този продължителен
процес задължително важат познатите ни дидактически принципи: на индивидуалния подход,
системност, достъпност, разностранност на използваните
методи и средства. Освен това
във възстановителния процес
приложение намира и методът
на „Стъпаловидното включване
и отпадане на тренировъчните
упражнения”.
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Сн. 2

Възстановяването е специфичен спортно-педагогически процес на взаимодействие между
контузения спортист и провеждащия тази дейност специалист.
В повечето случаи това е кондиционният треньор, който наред
с многото си дейности отговаря
и за това направление.
Контузеният спортист, освен че трябва да се възстанови
напълно от получената травма,
трябва да изпълни специална тренировъчна програма по време на
възстановителния процес с главна цел да поддържа и повишава
своята спортна форма. Именно
това е една от най-съществените функции на лечебно-възстановителната тренировка. От една
страна, чрез умело подбрани упражнения се лекува и възстановява контузеното място, а от друга
– спортистът продължава тренировъчния процес със средства
и методи, при което, щадейки
контузеното място, се натоварват здравите части на тялото.
Неслучайно се казва, че „контузеният спортист тренира повече
от здравия”. Това „повече” идва
от по-голямото разнообразие и
по-многократно повторение на
използваните средства. В много
случаи, с цел реализиране на по-го-

Сн. 3

лям тренировъчен обем, при провеждане на тренировки с лечебно-възстановителен характер с
контузени спортисти съзнателно се увеличава времетраенето
на тренировъчното занимание,
което може да достигне до 2,002,30 часа в последния етап на възстановяването.
В началото на възстановителния процес заниманията преобладаващо се провеждат в силовата
зала (фитнес). По този повод тук
бих искал да вметна едно мнение
на покойния професор Димитър
Шойлев, който приживе казваше
така: „Не мога да си обясня защо
футболистите влизат във фитнеса едва тогава, когато се контузят!“
Плътната топка е спортен
и медицински уред с универсално-приложимо значение. Нейната
универсалност се определя от
това, че тя се използва с еднакъв
градивен ефект както от здрави, така и от контузени спортисти. Упражненията с нея могат
да се изпълняват в зала или на
открито, индивидуално или по
двойки. Тежестта на топката зависи както от възрастта, така
и от моментните възможности
на занимаващите се. В хода на
подготовката, колкото повече

Сн. 4

нараства поносимостта към натоварване на спортиста, толкова повече се увеличава и тежестта на медицинската топка.
При занимания с жени и девойки
тежестта на медицинската топка е желателно да бъде 3- 4 кг, а
при юноши и мъже - 5-6 кг. Всяка
една спортна методика включва
в себе си основни и второстепенни упражнения. Поради голямото
многообразие на упражненията с
медицинска топка ще поместим
само някои основни упражнения,
които с добър ефект могат да се
използват по време на възстановителния процес:
1. Застава се на около един метър от стена, държейки медицинска топка пред гърдите със свити ръце. Изпълнява
се бягане на място, съчетано
с „баскетболно” многократно изтласкване с две ръце на
топката към стената, сн.
№ 1.
2. С две медицински топки, които се държат под мишниците. С единия крак се изпълнява напъд върху седалката на
стол. От това изходно положение се изпълняват 10-12
сгъвания и разгъвания, след
което следва смяна с другия

Сн. 5

крак, сн. № 2.
3. Застава се с гръб към стена,
на около 30- 40 см от нея. Надуваема топка се поставя в
гората част на гърба, между
плешките, силно притисната
с тялото към стената. С две
ръце пред гърдите се държи
медицинска топка. Изпълнява се многократно полуклек
и връщане до изходно положение, при което движещата се нагоре и надолу надуваема топка се притиска към
стената, сн. № 3.
УПРАЖНЕНИЯ ПО ДВОЙКИ:
4. Медицинската топка се държи със свити ръце пред гърдите. Изпълнява се активно
изтласкване на уреда към
партньора, с едновременно
изпълнение на напъд, последователно с ляв и десен крак,
сн. № 4.
5. От седеж, топката се държи
със свити ръце пред гърдите.
Изпълнява се изтласкване от
полуклек на уреда към партньора, застанал на разстояние от 2-3 метра, сн. № 5.
В процеса на лечебно-възстановителната тренировка използването на упражнения с медицинска

топка има изключително градивен ефект, тъй като чрез този
позабравен уред се въздейства
върху така нар. „динамична сила“
на опорно-двигателния апарат,
така необходима за спортната
дейност. Две неща задължително трябва да бъдат постигнати
в процеса на възстановяването:
От една страна, да се възстанови обемът на мускулатурата,
а от друга - обемът на движението на контузения (опериран)
крак. Първото се постига с дозирана силова работа, а второто с
подходящ комплекс от разтягащи
(стречинг) упражнения.
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Функционална оценка на
пациенти с хронична глезенна
нестабилност при приложение
на проприоцептивна равновесна
тренировка

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото изложение е да се проследи как се променя
функционалното състояние на глезенния комплекс при наличие на
хронична глезенна нестабилност, при ситемно изпълнeние на проприоцептивна равновесна тренировка. Използвахме скалата на
Kaikkonen и екип за оценяване на 18 пациенти с хронична глезенна
нестабилност както преди започване на проприоцептивна равновесна тренировка, така и на 1-ви и 2-ри месец от заниманието им.
Проприоцептивната равновесна тренировка съдържаше упражнения
за кинестетичен усет за позиция и движение от различни положения,
равновесни упражнения върху стабилна и нестабилна опора, както
и основни функционални дейности. Резултатите както от общата
функционална оценка, така и от повечето функционални дейности
показаха ситемнo подобрение във времето, което беше статистически подкрепено. Единствено бягането затрудняваше пациентите
до края на изследвания период и не успяха да го изпълняват в норма.
Като цяло проприоцептивната равновесна тренировка, приложена
системно, подобрява значително състоянието и улеснява изпълнението на функционалите дейности на пациенти с хронична глезенна
нестабилност.

SUMMARY
Functional score in patients with chronic ankle instability during
proprioceptive balance training
The purpose of the present report is to follow up the functional condition of the
foot and ankle, while performing proprioceptive balance training in patients with
chronic ankle instability. To evaluate 18 patients with chronic ankle instability we
used Kaikkonen’s scoring scale prior starting proprioceptive balance training and on
their 1st and 2nd practicing month. The proprioceptive balance training contained
kinaesthetic exercise for movement sense and position, balance exercises on stable
and unstable surface, as well as basic functional proprioceptive exercises. The
results of total functional score, and most of the functional activities pointed in the
questionnaire revealed systematic improvement in the time, statistically supported.
Only the running activity left a difficult task for the patients and they could not
manage to perform it correct until the second training month. In general, the
systematic performance of proprioceptive balance training, improves significantly
the condition and functional tasks of patients with chronic ankle instability.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хронична глезенна нестабилност; проприоцепция; равновесие.
KEY WORDS: chronic ankle instability; proprioception; balance.

ВЪВЕДЕНИЕ
Някои автори разглеждат хроничната глезенна нестабилност
като функционалната глезенна
нестабилност и я описват като
повтаряща се глезенно инверзионна травма с усещане за „поддаване“, като няма изисквания колко
често се случва навяхването, колко дълго се усеща неспособността за контрол и кои дейности
са ограничени. Тя се проявява в
ситуации, при които глезенно-ходилният комплекс би трябвало да
удържи на травма (2, 3, 8, 9).
За контрол на равновесието при различни функционални
дейности централната нервна
30
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система (ЦНС) интегрира информация от визуалните, вестибуларните и проприоцептивни
сензори, за да възпроизведе моторна команда, която да координира активацията на мускулното
действие като адекватен отговор (6). От проприоцептивните
стимули тeзи на глезена са може
би едни от най-важните компоненти, допринасящи за доброто
равновесие. Проприоцепцията на
глезена подава важна информация, необходима за приспособяване на позицията на ходилото и
движенията нагоре по кинетичната верига така, че успешно да
се изпълнят необходимите сложни моторни дейности (2). Още
Freeman (1965) предлага теория-

та, че глезените травми предизвикват частична деаферентация
и функционална нестабилност,
което води до постурални отклонения в равновесието вследствие на проприоцептивен дефицит (1).
За да се оцени функционално
състоянието на долния крайник,
е необходимо изследването на определени дейности. Това може да
се изпълни с подходящ възпросник
или скала за комплексна функционална оценка. Kaikkonen и колеги
създават скала от точкова система, за да оценят функционалния
резултат след травма в глезена.
Тя е валидизирана и подходяща за
оценяване при хронична глезенна
нестабилност, тъй като търси

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Субективна оценка на състоянието на глезена
Липса на симптоматика
Лека симптоматика
Умерена симптоматика
Значителна симптоматика
Може ли да ходите нормално
Да
Не
Може ли да бягате нормално
Да
Не
Слизане по стълби (30 стъпала)
Под 18 сек
18-20 сек
Над 20 сек
Повдигане на пета с увредения крак
Над 40 пъти
30-39 пъти
Под 30 пъти
Повдигане на пръсти с увредения крак
над 40 пъти
30-39 пъти
под 30 пъти
Стоеж на увредения крак
над 55 сек
30-55 сек
под 30 сек
Лакситет на глезена
стабилен <5мм
умерена нестабилност (6-10мм)
изразена нестабилност (>10мм)
Дорзална флексия на увредения глезен
>10°
между 5-9 °
< 5°
Обща оценка .................

15
10
5
0
15
0
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тренировка, чрез пластичността на нервната система, подпомага изграждането на защитен
механизъм от повторна травма
или друг вид усложнение. За тази
цел и двете субситеми - сензорна (аферентна) и моторна (еферентна) подпомагат да се изгради реактивна стратегия (3, 6,
8).
Целта на настоящото изложение е да се проследи във времето
дали се променя функционалното
състояние на глезенния комплекс
при наличие на хронична глезен-

В настоящото изследване взеха участие 18 пациенти с хронична глезенна нестабилност. Основни критерии бяха: в последните
6 месеца да са имали оплаквания
за функционална нестабилност в
глезена; да са имали поне 3 ситуации на навяхване в глезена, като
последната да е била поводът за
започване с проприоцептивната
равновесна тренировка. Средната възраст на участниците е 35,6
г. (варира между 31- 42 г.), като от
тях 10 са жени и 8 мъже. Всички
те са активни хора, занимаващи
се непрофесионално със спорт и
активна физческа дейност в свободното си време.
За комплексна функционална
оценка на ежедневните дейности
използвахме
точковата
скала
на Kaikkonen и екип (1994), като
приложихме оценяването преди
започване с проприоцептивната
равновесна тренировка на 1-ви и
2-ри месец от заниманията с нея
(4). Скалата е оформена с 9 въпроса под формата на затворен
тест, като крайният резултат
дава обща функционална оценка
(таблица 1). В нашето изследване допълнително разгледахме попрецизно всеки един въпрос, за
да проследим всяка една функционалана задача как се променя във
времето в резултат на приложението на проприоцептивната
тренировка.
За всеки етап от изследването общата функционална оценка
на пациентите, както и резултатите от всеки въпрос бяха
обработени статистически чрез
вариационния анализ. За сравняването на резултатите от началото с 1-ви месец и 1-ви с 2-ри месец от началото на заниманията
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5
0
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5
0
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5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

Tабл. 1

Точкова скала за субективна комплексна функционална
оценка на глезена по Kaikkonen et all.
оценка за статичната стабилност, за нивото на активност
и за комплексната функцията на
крайника. Показателна е и широко използвана от клиницистите
при редица увреди в глезено-ходилния комплекс (5).
За преодоляване на остро навяхване в глезена и контролиране
на хроничната нестабилност е
необходимо системно трениране
най-вече със специфични проприоцептивни упражнения, трениращи постуралното равновесие.
Проприоцептивната равновесна

на нестабилност при системно
изпълнeние на проприоцептивна
равновесна тренировка.

n

Xmin

Xmax

X

s

v

As

Ex

Преди ПРТ

18

0

15

5,74

5,74

92,82

0,6

-0,99

1-ви месец

18

40

75

49,2

10,5

21,9

1,81

2,84

2-ри месец

15

50

100

66,34

14,57

21,97

1,07

0,58

Tабл. 2

n – брой пациенти; X - средна стойност; S – ст. отклонение; V - коефицент на вариация
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с проприоцептивна тренировка
използвахме т-тест за зависими извадки с ниво на значимост
α<0,05.
Проприоцептивната
равновесна тренировка (ПРТ), заложена
в нашето изследване, включваше
следните упражнения: кинестетични движения за усет на позицията и движението на глезено-ходилния комплекс, от които
особено важно и първостепенно е
да се обучи пациентът да поддържа неутрална позиция на ходилото или корекция на пронираното
ходило. Ако в началото е невъз32
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можно в обременена позиция или
е твърде болезнено, се започва
от седеж или от стоеж с опора
на горните крайници. Постепенно се наслагват други компоненти като движение на крайници,
глава, пренасяне тежестта предимно върху проблемния крайник.
Добре е упражненията да се изпълняват пред огледало за контрол, обратна връзка и осмисляне на движението. След което
зрителният контрол се премахва,
дори се провокира със затваряне
на очите. Постепенно тежестта се пренася все повече върху

засегнатия крайник, упражненията се изпълняват изцяло без опора на горни крайници, пренасяне
тежестта от двуопорен стоеж
към едноопорен стоеж, смяна на
стабилната опора към нестабилна опора (с помощта на различни
уреди – дискофит, балансираща
табла, босу, батут). При започване с нестабилната опора в началото се работи в една равнина
изолирано, фронтална (надлъжно
ребро на таблата) или сагитална (напречно ребро на таблата),
след което се комбинират (основа полукръг). Корекция на походката, клекове, качване-слизане по
стълби – неутрална позиция на
ходилото, правилно разпределяне тежестта върху стъпалото
и правилна позиция на коляното
спрямо глезено-ходилния комплекс,
са ключови моменти, за които
се следи при тези функционални
дейности. Когато моторният
контрол се подобри и няма болка,
се преминава към повдигане на
пръсти, на пети, на външен, вътрешен ръб, по-дълбоки клекове
с различни равновесни елементи.
Започват да преобладават проприоцептивните упражнения в
динамично равновесие – върху нестабилна опора с различни стъпки
от и на нея; движение на тялото
и крайниците; разсейване с игра
с топка при различни дейности
върху нестабилната опора; теглене с терабанд и извеждане от
равновесие и др. Не спазваме конкретни срокове за включване на
дадени упражнения, тъй като пациентите са в различна фаза на
глезенна нестабилност, някои със
силно изразени симпртоми, други в определени движения. Всеки
напредва със собствено темпо и
при усвояване свободно на дадено
упражнение прогресира към следващи. В изследвания период пациентите изпълняваха проприоцептивната равновесна тренировка
4 -5 пъти седмично, като 2 пъти с
физиотерапевт и допълнително
самостоятелна тренировка.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Резултатите
от
общата
функционална оценка по скалата
на Kaikkonen (таб. 2 и фиг. 1) показват системна прогресия в етапите на изследване. В началото,
преди започване с проприоцеп-

тивната равновесна тренировка (ПРТ), пациентите показват
много слаба обща оценка, средна
стойност едва 5,74 т. На 1-вия
месец след заниманията тя все
още е слаба, според стойностите посочени от авторите (таб.
1), но е значително повишена 49,2
т, което е и статистически подкрепено (фиг. 1). На 2-рия контролен месец отново има значително
подобрение, статистически подкрепено, в средната стойност на
общата оценка, 66,34 т (фиг.1),
определя се като добра оценка
(таб. 1).
Състоянието на глезена системно се подобрява (статистически подкрепено) по време
на 2-та месеца занимания с ПРТ.
В началото пациентите съобщават за значителна до умерена симптоматика 4,44 т средна
оценка. В края на 1-вия месец се
свежда до лека симптоматика,
9,7 т, и в края на 2-рия месец –
липса на симптоматика 13,67 т
(таб.1 и фиг. 2). Походката не е
представена
статистически,
тъй като масово пациентите
преди заниманията с ПРТ имат
проблем с ходенето, но след
това още на първи месец всички
показват максимален резултат.
Въпросът с бягането отново не е
представен статистически, тъй
като няма вариации в резултатите, всички пациенти до края на
2-ри месец дават отговор, че все
още не могат да бягат нормално.
Слизането по стълби значително
се подобрява. От невъзможност
за изпълнение и бавно темпо в
началото, в края на 2-рия месец ,
пациентите вече дават средна
оценка 5,9 т, от максимални 10,
като изпълнението не е никакъв
проблем и времето се скъсява.
Има и статистическа достоверност между резултатите от 1-ви
и 2-ри месец (фиг. 3). При повдигането на пръсти и повдигането
на пети резултатите са идентични. Оценката на пациентите
е, че в края на 1-ви месец изпълнението се подобрява 5,28 т, статистически значимо, и за двете
дейности. В края на 2-ри месец
резултатите се задържат и няма
подобрение в броя повторението на изпълнението повдигане
на пръсти и повдигане на пети
(фиг. 4 и фиг. 5). Стоежът на ув-

редения крак показва статистически значимо подобрение както
на 1-ви, така и на 2-ри месец (фиг.
6). В началото пациентите едва
успяват да запазят равновесие на
засегнатия крайник, в края на 1-ви
месец успяват да се задържат
над 30 сек и в края на 2-ри месец
над 55 сек (фиг. 6 и таб. 1). Много
добра тенденция в резултатите
ни показва лакситетът в глезена.
Докато в началото пациентите
клонят към значителна и умерена
нестабилност, 4,44 т. То в края
на 1-ви месец повечето пациенти
показват умерена до стабилен
глезен 8,9 т. И на 2-ри контролен месец пациентите твърдят,
че чувстават глезена сабилен със
статистически подкрепен резултат от 9,7 т (фиг. 7). Въпреки че
не се работи конкретно за подобряване обема на движение в талокрурална става, се наблюдава
системно подобрение в дорзалната флексия. На 1-ви контролен
месец пациентите посочват завишени градуси спрямо началното им състояние, като те продължават да се покачват до 2-ри
контролен месец , което е и статистически подкрепено. (фиг. 8).
Това отдаваме на упражненията
с полуклекове и качване и слизане
по стълби, които налагат по-голям обем на дорзална флексия за
нормално изпълнение на функцоналната задача.
Като цяло може да обобщим,
че проприоцептивната равновесна тренировка, приложена
системно във времето, подобрява значително състоянието
и улеснява изпълнението на функционалите дейности на пациенти с хронична глезенна нестабилност. Нашите резултати се
припокриват с тези на Wright и
екип, които също посочват, че
при пациенти с хронична глезенна
нестабилност, след 4 -седмично
изолирано трениране: на равновесието с балансираща табла или
силата на глезенната мускулатура
с резистивни ленти има подобрението в състоянието, като групата, тренираща равновесието
показва по-добри резултати при
тестуване с няколко функционални теста и въпросника (Wright
et al 2017). Бихме препоръчали
системното приложение на ПРТ,
самостоятелно или в комбинация

с други упражнения, като чудесно
средство за третиране и профилактика на хроничната глезенна
нестабилност. Като недостатък
на нашето изложение отчитаме
сравнително краткия период, за
който са взети резултатите.
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Сколиоза и спортни активности
Борислав
Чонгов

Д-р Мирослав
Тодоров

РЕЗЮМЕ
Спортът, елементите на спорт и спортните игри представляват
един от доста успешните методи за поддържане и подобряване на
здравето и психическото равновесие при децата и младежите. При
по-големи асиметрични натоварвания с продължителност няколко
години спортът може да има негативни последици за опорно-двигателния апарат. Потенциална връзка между адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) е спорна и изисква допълнителни проучвания.
Спортните дейности и участието в състезания обикновено се допускат при пациенти със сколиоза, които използват консервативни
методи на лечение като специфични физиотерапевтични упражнения
при сколиоза (СФУС) и корсетолечение. Препоръчва повишено внимание при контактни и силно динамични спортни дейности. Връщането към спорта след хирургично лечение е променливо и се основава
на решение на оперативния хирург въз основа на степента на стабилизиране на прешлените и спортната активност.

SUMMARY
Scoliosis and sports activities
Sports, the elements of sports and sports games are one of the successful methods
of maintaining and improving the health and mental balance of children and young
people. With high asymmetric loads, over the years can have adverse effects
on the musculoskeletal system. The potential link between adolescent idiopathic
scoliosis (AIS) is controversial and has been used extensively. Sports activities
and competition should be used with scoliosis using conservative methods for
the treatment of physiotherapeutic scoliosis specific exercises (PSSE) and brace.
Caution is advised in contact and highly dynamic sports activities. Return to sports
after surgical treatment is variable and is based on a decision of an operating
surgeon based on the degree of vertebra stabilization and sports activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: сколиоза, спорт, упражнения, физиотерапия.
KEY WORDS: scoliosis, sport, exercises, physiotherapy.

ВЪВЕДЕНИЕ
В хода на растежа и развитието в детството и по-късно могат да се появят различни
постурални нарушения, особено
при деца в училищна възраст.
Тези нарушения са от различни
вътрешни и външни фактори.
Съвременният начин на живот
е един от факторите, които намаляват физическата активност
на децата, което може да има
отражение върху опорно-двигателния апарат. От друга страна, различните спортове могат
да имат както положителни,
така и отрицателни последици
за опорно-двигателния апарат и
да причинят различни постурал34
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ни нарушения.
Осанка. Терминът осанка се
отнася до положението на тялото като цяло. Тя има важна роля
за психологическо, кинезиологично, биомеханично и физиологично възприятие на личността. В
анатомичен план стойката зависи от взаимодействието на
скелета, мускулите и неконтрактилните съединителни структури (включително фасции, сухожилия и връзки). Принципите
на нормалната стойка включват
оптимално натоварване на скелетната система, баланс между антагонистичните мускулни
групи и оптимална активност
на вътрешните органи. При постурални нарушения има дисбаланс в натоварванията, наложе-

ни на различни области. Докато
дисбалансът е във физиологични
граници, промените се считат
за обратими. Когато натоварването надвишава нормалните
физиологични граници за продължителни периоди от време, в
костите настъпват структурни
промени и увреждането от този
тип е необратимо. Постуралните нарушения могат да нарушат
нормалното функциониране на
вътрешните системи на тялото
и да причинят болки в гърба. Това
определя сложността и липсата
на консенсус при различните методи за лечение на различните
постурални разстройства.
Физиологичните криви на
гръбначния стълб му придават
двойна "S" образна форма в саги-

талната равнина. Те зависят от
положението на таза и сакрума
в тялото и тяхната отличителност е свързана и с пола (8). При
възрастни гръбначният стълб е
леко извит в странична посока
към дясната страна, особено в
областта на гръдния кош, която
се появява поради непълна симетрия на тялото и по-развита
дясна ръка (или лявата ръка в левичарите) (12).
ПОСТУРАЛНИ НАРУШЕНИЯ И
СКОЛИОЗА
Според Е. Димитрова (2006)
постуралните нарушения са функционални нарушения на двигателния навик за стойка. Анализът на
промените в мускулно-скелетната система при различните постурални нарушения и гръбначни
изкривявания се разглежда от
много автори в различни насоки,
често с противоречащи си заключения (1). Класификацията на
Schede (1927) разглежда четири
вида стойки: нормална физиологична стойка; закръглен (кръгъл)
гръб; закръглено-вдлъбнат гръб;
плосък гръб (11). Функционалната
оценка на стойката е от изключителна важност при изследването. Добре известно е, че физиологичните извивки се движат в
доста широки нормални диапазони и това също затруднява преценката на стойката. Митова
и колектив докладват за 69,92%
постурални нарушения при изследвани 123 деца между 7 и 10-годишна възраст. Друго проучване
на същия автор при прегледа на
294 деца на същата възраст открива 57,14% отклонения от правилната стойка (2).
Сколиозата е триизмерно изкривяване на гръбначния стълб
и торса. Основната характеристика е латерална извивка във
фронталната равнина, наблюдаваща се на рентгенова снимка
и измервана с ъгъла на Cobb>100,
според критериите на SRS

(Scoliosis Research Society). Комбинира се с ротация на прешлените
в хоризонталната равнина и промяна на физиологичните извивки
(кифоза и лордоза) в сагиталната равнина, които най-често се
изглаждат. Най-честата форма
е идиопатичната и е около 80%
от всички. Етиологията на заболяването все още не е изяснена.
Засяга деца в добро общо здравословно състояние и може да
прогресира по време на пика на
растежа при навлизане на детето в пубертета (адолесцентна
възраст). Честотата е 2-3% от
общата популация. Лечението на
идиопатичната сколиоза е мултидисциплинарно. Назначаването и
проследяването на лечението се
извършва от ортопед (3).
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
При рутинните прегледи на
деца скринингът за сколиоза помага при идентифицирането
на пациенти, които се нуждаят от наблюдение и терапия.
American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS), Scoliosis Research
Society (SRS), Pediatric Orthopaedic
Society of North America(POSNA)
и American Academy of Pediatrics
(AAP) препоръчват прегледи за
откриване на АИС и провеждане
на скрининг, както следва: два
пъти за момичета (10-12-годишна
възраст) и веднъж за момчета (13
или 14-годишна възраст). Оценката на сколиотичната крива,
заедно със степента на скелетна зрялост помага при избора
третирането на кривината (5).
Мултидисциплинарното лечение
се извършва чрез кинезитерапия,
хидрокинезитерапия, електротерапия, корсетолечение или хирургично лечение.
Движението е основно средство на кинезитерапията, физическото възпитание и спорта.
Това предразполага учителите
по физкултура и треньорите да
имат добри познания по тема-

тиката и конкретния проблем.
Физическата активност и терапевтичните упражнения имат
последици не само за развитието на морфологични форми, но и
върху развитието на организма
като цяло. Добре организираната
физическа активност в училищна
възраст може да намали броя на
лицата с постурални нарушения и
деформации.
Целта на кинезитерапията е
подобряване на мускулната еластичност, намаляване на патологичните криви на гръбначния
стълб, увеличаване на мускулната сила, подобряване на общото
физическо състояние и развитие
на балансиран мускулен корсет
за поддържане на добра стойка.
Движението и упражненията по
кинезитерапия са специфични
и се различават от гимнастиката в часовете по физическо
възпитание. Това, което ги прави специфични, е изборът на упражнения, изходното положение,
характерът на упражненията и
дозирането. Кинезитерапевтичната програма ще доведе до резултати в рамките на определен
период от време, но с времето,
поради монотонност, децата
могат да загубят мотивация за
упражненията. Поради тази причина е обосновано прилагането
на елементи от игри или спорт
заедно с терапевтичното движение с цел забавление. Изборът на
програма зависи от постуралното нарушение, деформацията и
степента на кривината.
СПОРТНИ АКТИВНОСТИ И
СКОЛИОЗА
Младите спортисти могат да
имат гръбначни деформации, които да бъдат потенциално свързани със спорта, който практикуват (6). Има различни доклади
в литературата за последиците
от различни спортове за разпространението на постуралните
нарушения при деца. Силно повМедицина и Спорт
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тарящият се характер на спорта, прекомерен стрес върху незрелия гръбнак при професионални
спортисти в юношеството и
ставна хипермобилност може да
има взаимовръзка и по време на
юношеството да бъде свързано
с повишена честота на АИС. Поради огромното едностранно натоварване, което трае няколко
години, спортът може да има негативни последици и за системата на движение. Потенциалната
асоциация между АИС и спорта е
доста неясна и има противоположни мнения (7). Художествената гимнастика като спортна
дисциплина използва серия от
специално подбрани упражнения,
които допринасят за балансираното и хармонично развитие на
организма като цяло. Симетричните упражнения на практика,
които се определят чрез строги
изисквания на еднаквото използване на двете ръце в техниката
на манипулиране на части от тялото, създават навик за правилна
стойка във всички позиции. От
друга страна, Танчев и колектив
(2000) в България изследват 100
момичета, практикуващи худо-
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жествена гимнастика на възраст
между 10 и 16 години. Критерий
за включване е минимум 5 години
спортни занимания. Средно заниманията са по 30 часа седмично.
Авторите регистрират 12% сколиоза между 100 и 300 (средно 160)
ъгъл на Cobb в сравнение с 1,1%
регистриран при изследване на
4800 деца на същата възраст.
Авторите регистрират по-ниско
тегло средно с 10 кг, по-развита
гъвкавост, забавяне на настъпването на първа менструация и
наличие на 100% плосък гръб при
практикуващите художествена
гимнастика. Трябва да отбележим, че контингентът на изследването е само от женски пол и
тежестта на откритите сколиози е лека към средна. Авторите
не регистрират тежки случаи на
АИС (14).
ПЛУВАНЕ
Благоприятният ефект на водата, движението в среда без натоварване от гравитационните
сили, симетричното действие на
мускулатурата, хоризонтална позиция на тялото, дишане срещу

съпротивление са от полза осигурени от плуването като спорт.
Плуването активира мускулите
на ръцете и раменния пояс, торса и краката. При изследване на
деца (средна възраст 13,4 години),
насочено към оценка на последиците, които редовното плуване в
училищните класове има върху антропометрични променливи и наличието на постурален дефицит.
Една група освен редовните класове, имат и допълнителни уроци по
плуване веднъж седмично в продължение на две години. Не се открива
значителна разлика между телесната височина и BMI между групите.
В групата с допълнително плуване
корекцията на позата на тялото
е очевидна, в сравнение с контролната група. Авторите заключават, че заедно със стандартното
плуване в училищата трябва да
има и специална програма за коригиращи упражнения във вода в рамките на програмата на класовете
по физическо възпитание (4). Друго изследване, включващо плуване,
е проведено с 112 юноши, трениращи от 4 до 6 пъти седмично и
средна продължителност на тренировката 2 – 2,5 часа. Сравнени са

с 217 ученици. Средна възраст 12,5
години. Авторите не откриват
разлика при момчетата при измерване на ъгъла на ротация на торса
(ЪРТ) със сколиометъра на Bunnell.
Резултатите показват значителни разлики при момичетата, като
групата занимаваща се с плуване
има по-голяма асиметрия ЪРТ 5,3
± 2,70, в сравнение с контролната
група 4,5 ±1,90 p<0,05. Повишена
ниска кръстна болка при момичетата с 2,1 пъти. В сагитален план
повишен риск от хиперкифоза и
хиперлордоза и в двата пола (15).
На фигура 1 е представен случай на
момиче на 11,5 години, трениращо
състезателно плуване с двойна
сколиоза, дясно-конвексна торакална 240 Cobb и ляво-конвексна лумбална 250 Cobb ъгъл. Сагиталният
профил е с цялостна лордотична
стойка. Резултати от проведена
кинезитерапия със СФУС за 4 месеца и подобрение на симетрията и
сагиталния баланс.

Проучване, проведено върху
извадка от 1288 непрофесионални
танцьори във възрастовата група
8-16-годишна възраст. Сколиозата

е диагностицирана при 23,8% от
танцьорите. Танцовият опит и
структурата на тялото са сходни
при танцьорите със и без сколиоза. Танцьорите със сколиоза имат
значително по-високо присъствие
на genu varum и halux valgus. Болки
в гърба са по-чести при танцьорите със сколиоза в сравнение с танцьорите, които нямат сколиоза
(13). За да се определи разликата в
разпространението на АИС при балерини са изследвани 30 момичета
на възраст между 9 до 16 години.
Изследването се отнася до връзката между наличието на сколиоза, хипермобилност, menarche,
BMI и броя на часовете практика
на седмица. Сколиозата е диагностицирана при 30% от балерините в сравнение с 3% от тези в
контролната група. Резултатите
показват, че при балерините има
12,4 пъти по-голяма вероятност
за поява на сколиоза от момичетата на същата възраст, които
не практикуват балет. В групата
на балерините е налице по-висока
степен на хипермобилност (70%)
в сравнение с тези, които не практикуват (3%). Не е намерена статистически значима връзка между
сколиозата, хипермобилността,

първа менструация, BMI или броя
часовете на танци седмично.
Като се има предвид по-високият
риск от поява на сколиоза, авторите подчертават необходимостта от бдителност и подобряване
на образованието на учители и
родители, което може да бъде от
голяма полза за ранно откриване и
намаляване на риска от възможно
хирургично лечение (9).
SOSORT не препоръчва спорта
като средство за лечение на идиопатична сколиоза. Препоръчват
се спортни дейности за подобряване на общото здраве, психическо, социално и емоционално повлияване включително и най-вече
при корсетолечение. Ограниченията за специфичните видове
спортни дейности се определят
от медицинските специалисти,
като се взема предвид степента на деформация и обкръжаващите обстоятелства. SOSORT
препоръчва предпазливост при
контактни и силно динамични
спортни дейности. При пациенти с висок риск от прогресия на
сколиозата да се избегнат състезателни спортове с висока степен на мобилност на гръбначния
стълб (10).
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ИБС и спорт – възможен ли е
балансът между ползата и риска?

Проф. д-р Иван Груев

РЕЗЮМЕ
ИБС (Исхемична болест на сърцето) и спорт в миналото бяха несъвместими понятия. Целта на настоящия обзор е да обобщи последните препоръки на секцията по спортна кардиология към Европейската
асоциация по превантивна кардиология за поведение при професионални и любители спортисти с ИБС.

SUMMARY
CAD and sports is benefit /risk balance possible?
CAD and sports were impossible combination in the past. The aim of the current
review is to summarize the new recommendations for participation in leisure or
competitive sports in athletes patients with coronary artery disease.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ИБС, спорт, препоръки.
KEY WORDS: CAD, sports, recommendations.

Умерената физическа активност
има благоприятен ефект за първична, а и вторична превенция на неблагоприятни
атеросклеротични
събития и на първо място исхемична
болест на сърцето /ИБС/ /1/.
От друга страна, при спортисти
над 35-годишна възраст ИБС е главната причина за внезапна сърдечна
смърт, а при по-младите атлети
коронарните аномалии са четвърта
по честота причина за ВСС /1, 2/. Обсервационни проучвания показват,
че високоинтензивните физически
натоварвания /повече от 7 пъти
седмично и повече от 18 часа седмично/ увеличават риска от смърт при
пациенти с ИБС /3/.
Ето защо през 2019 г. секцията
по спортна кардиология към Европейската асоциация по превантивна
кардиология публикува препоръки за
поведение при професионални и любители спортисти с ИБС /3/.
Миокардната исхемия при физическо натоварване се дължи на несъответствието между нуждите на
миокарда и коронарния кръвоток в
условия на ускорена сърдечна честота и неврохормонална активация.
Освен атеросклеротична коронарна
болест като по-редки причини за
исхемични събития трябва да се по38
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Фиг. 1

Класификация на видовете спорт.

сочат коронарните аномалии, спонтанната дисекация на коронарните
артерии по време на усилие, както и
мускулните мостове над коронарните артерии.
Гръдната болка е основен симптом на ИБС. Симптомните атлети
трябва да бъдат изследвани и лекувани според съществуващите ръко-

водства. При липса на симптоматика и подозрение за коронарна болест
образните методики /ЕКГ, ЕХоКГ,
КАТ, ЯМР, ПЕТ, СПЕКТ/, особено в условия на стрес - медикаментозен или
по-добре с физическо натоварване
идват на помощ. Важно е да се отбележи, че при активни спортисти
винаги трябва да се стремим към
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Фиг. 2

Оценка и поведение при спортисти с ИБС.1
максимален стрес тест, докато при
любителите можем да се ограничим
и до субмаксимален /3/.
При даване препоръки за спортна
активност трябва да имаме предвид дали се касае за активен спортист или за любител, както и да се
оцени видът на спорта, който се
практикува /фиг. 1/.
Внимателна оценка трябва да се
направи и на рисковите фактори за
ИБС и те да се контролират.
Функционалната оценка и риск
стратификацията трябва да се повтаря периодично с оглед прогресията на заболяването.
Най-общо при нормален максима-

40
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лен ЕКГ стрес тест и сърдечно-съдов
риск, оценен като нисък, ИБС може
да се изключи и да не се налагат рестрикции при спортуване. Ежегодно
трябва да се прави функционална
преоценка и оценка на рисковите
фактори.
При гранична или несигурна находка от ЕКГ стрес теста, както
и при изходно променена ЕКГ,/ЛББ,
пейсмейкъров ритъм/ се препоръчва
ЯМР/СПЕКТ или ПЕТ стрес тест.
Ако стрес тестът е позитивен
се преминава към компютръно-томографска /КАТ/и или инвазивна коронарна ангиографи /СКАГ/ и при откриване на сигнификантни стенози

се преминава към съответните коронарни интервенции. Трябва да отбележим, че активните спортисти,
особено в по-напреднала възраст,
имат повече дифузна калциноза по
коронарните артерии /установена,
чрез КАТ/, без това да има категорична клинична значимост.
Пациентите спортисти с доказана ИБС /преживяно исхемично събитие или КАТ или СКАГ данни за коронарна болест/ подлежат на строга
индивидуална преценка според:
Наличие на индуцирана от усилие
миокардна исхемия.
Индуцирана от усилие аритмия.
Данни за миокардна дисфункция.
Вида спорт и интензивността
на натоварванията.
Нивото на физическа подготовка
на конкретния
атлет.
Рисковия профил за сърдечно-съдови болести.
Нисък риск за индуцирани при усилие неблагоприятни сърдечно-съдови
събития имаме, когато са изпълнени
всички от следните условия:
Липса на критични коронарни
стенози, дефинирани като < 70%
на главните коронарни артерии
и < 50% за ствола на лявата коронарна артерия.
Фракция на изтласкване /ФИ/
на лява камера ≥50% /измерена
с ЕХоКГ или друга образна методика/ и липса на нарушения в сегментната кинетика.
Нормален за възрастта физически капацитет.
Липса на индуцирана исхемия при
максимален стрес-тест.
Липса на значими камерни аритмии / кратка камерна тахикардия
или комплексна камерна екстрасистолия/ в покой или по време
на максимален стрес тест.
Висока вероятност от нежелани
сърдечно-съдови събития имаме, ако
поне едно от следните условия е изпълнено:
Наличие на критични коронарни
стенози, дефинирани като >70%
на главните коронарни артерии
и >50% за ствола на лявата коронарна артерия.
Фракция на изтласкване /ФИ/
на лява камера <50% /измерена с
ЕХоКГ или друга образна методика/.
Индуцирана от усилие исхемия
>0,1 mV /1мм/ ST депресия - хори-

зонтална или низходяща на 80мс
от т. Jв две или повече отвеждания или ST елевация >0,1 mV или
новопоявил се ЛББ при сравнително ниски нива на натоварване или
непосредствено след натоварването.
Диспнея при ниски нива на усилие
- еквивалент на стенокардия.
Наличие на значими камерни
аритмии /кратка камерна тахикардия или комплексна камерна екстрасистолия/в покой или
по време на максимален стрес
тест.
Прилошаване или синкоп по време на усилие.
Обширен участък на цикатрикс,
установен с ЯМР.
ПРЕПОРЪКИ:
Атлети пациенти с доказана
ИБС и оценени с нисък риск от СС събития, могат селективно да бъдат
допускани до участие в състезателен спорт при строга индивидуална
преценка и изключване на спортове
с екстремни натоварвания както
по отношение на сила, така и на
издръжливост. Внимателно трябва
да се оценят рисковете от хемодинамичния стрес и електролитния
дисбаланс. Още по-голямо внимание
трябва да има при възрастните
спортисти /особено над 60 г./, защото при тях рискът от ВСС дори при
натоварвания за издръжливост е сигнификантно по-голям /3/.
Атлети пациенти с доказана
ИБС и оценени с висок риск от СС събития трябва да бъдат спрени от
активен спорт. Анти-исхемичната
терапия трябва да бъде оптимизирана и ако исхемията персистира, да
бъдат насочени за оптимална реваскуларизация.
При атлети пациенти, преживели реваскуларизационни процедури
по повод остри коронарни синдроми /ОКС/ или неповлияваща се от
терапия ангина, физическата активност може да се възобнови с рехабилитационна програма, съобразена
с указанията на Европейското кардиологично дружество. В ранните
етапи трябва да се започне с ниско
интензивни натоварвания и те да
се увеличават постепенно. Най-рано
след три месеца може да се направи
функционална преоценка и пацентите, оценени като нискорискови, да
се допуснат до по-интензивни на-

товарвания. Пациенти със стабилна коронарна болест или преживели
нон-СТЕМ /миокарден инфаркт без
СТ елевация/, при които е постигната пълна реваскуларизация и няма
данни за резидуална исхемия, могат
по-бързо да увеличават нивото на
натоварването до първоначалните
нива. През периода на двойна антиагрегантна терапия се препоръчва
избягване на контактните спортове /3/.
Адекватни съвети за оптимално
загряване, хидратация и съобразяване с атмосферните условия също
трябва да бъдат дадени.
Препоръчва се поне ежегодна
функционална оценка, преоценка на
рисковия профил и терапията.
На фиг. 2 са резюмирани препоръките на секцията по спортна
кардиология към Европейската асоциация по превантивна кардиология.
Коронарните аномалии заслужават
внимание като причина за исхемия
при по-младите спортисти. Честотата им е 0,5 до 1%, но те се откриват
трудно със стандартните изследвания /ЕКГ стрес тест, ЕХо КГ/, а често
първите им симптоми са гръдна болка, синкоп и дори ВСС при физически
усилия. КАТ и СКАГ са достоверни методи за диагностицирането им.
Допускането до активни занимания със спорт става според вида на
аномалията, вида на спорта и наличието на доказана исхемия.
Като високо рискови се преценяват аномалиите, свързани с контралатерално начало на коронарната
артерия, интраартериален ход /
между аортата и пулмоналната артерия/ и остър ъгъл на началния сегмент. Тези пациенти се съветват да
не участват в състезателен спорт
и подлежат на хирургична корекция.
След такава корекция, при липса на
индуцируема исхемия е допустимо
завръщането към активни спортни
занимания.
При липса на интраартериален
ход на аномалната артерия, като и
на индуцируема исхемия и ритъмни
нарушения при усилие, пациентите
се приемат за ниско рискови и не се
насочват за хирургия, но преценката
за състезателен спорт трябва да е
внимателна и строго индивидуална
/3/.
Спонтанната коронарна дисекация е сравнително рядко усложнение
на интензивните спортни натовар-

вания, но последствията му са тежки
и често фатални. Лечението включва перкутанна или хирургична реваскуларизация и най-често след това
атлетите се съветват да спрат с
активния спорт и да се натоварват
в рамките на рехабилитационните
програми /3/.
Мускулните мостове над коронарните артерии са друга дискутирана
причина за исхемия при атлети. Големите проучвания показват, че те
най-често са симптомни в контекста
на придружаваща коронарна болест
или хипертрофична кардиомиопатия,
затова атлети с известен мускулен
мост и без индуцируема исхемия или
комплексни камерни артимии при максимален тест не се ограничават от
активни спортни занимания. Симтомните такива или тези с индуцируема
исхемия или и ритъмни нарушения започват терапия с бета-блокери и при
неповлияване се насочват за хирургия.
Стентиране не се препоръчва. Тези
пациенти с мускулен мост се спират
от активен спорт и се преценяват
внимателно за годност за любителски
натоварвания /3/.
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Commotio cerebri – често подценяван
проблем в съвременния футбол
Д-р Здравко
Тарълов, дм

Д-р Петър
Димов, дм

РЕЗЮМЕ
Травмите на главата са едни от най-честите и потенциално опасни в съвременния футбол. Макар и невинаги сериозни, част от тях
крият риск от развитие на мозъчно сътресение (комоцио), което
води до нарушения в когнитивните способности на играчите и крие
риск за здравето му. Поради липсата на морфологична увреда, диагностицирането на комоцио е трудно и може да бъде пропуснато
или подценено от медицинския и треньорския екип на отбора. Обикновено възстановяването от мозъчно сътресение отнема между
10-14 дни, като трябва да се следва систематизирана рехабилитационна програма с постепенно покачване на интензивността и
когнитивното натоварване на спортистите. В настоящия обзор
ще бъдат разгледани начините за диагностициране, поведение и
рехабилитация при тежък удар на футболист в главата.

SUMMARY
Commotio cerebri – a commonly underestimated problem in
contemporary
Head injuries are among the most common and potentially dangerous
in contemporary football. Despite not always serious part of them bear
the risk of developing brain concussion (commotio) which leads to
disturbance in the cognitive abilities of players and jeopardizes their health.
Because of the lack of morphological damage diagnosing concussion is
difficult and could easily be missed or underestimated by the medical and
coaching staff of the team. Usually the recovery period after concussion
is 10 to 14 days and should follow a systematic rehabilitation program
with gradual increase of the intensity and cognitive load of the athletes.
In this review we discuss the diagnosis, treatment and rehabilitation of a
footballer after a heavy blow to the head.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: комоцио, травми на главата, спорт, футбол.
KEY WORDS: concussion, head injuries, sport, football.

Футболът е контактен спорт,
а като такъв рискът от травми е
значителен. Като част от общия
травматизъм особено внимание
трябва да се обърне на травмите
на главата, които могат да застрашат живота и здравето на
състезателя в краткосрочен или
дългосрочен план. По литературни данни 4 -22% от всички травми
във футбола са травми на главата (1).
По наши данни, събирани за период от 4 години, анализирахме
1068 футболни срещи от различни
първенства (от деца до професионален футбол), като травмите
на главата са над 30% от всички
причини за влизане на лекар на
терена. 10% от всички травми
на главата са довели до смяна на
пострадалия играч. Разделени по
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Фиг. 1

Поведение при настъпила травма на главата във футбола
(адаптирано по McCrory 2013).
причини, най-често травмата на
главата е от сблъсък глава в глава
(29,3%), следвани от удар с лакът
(20%), удар с ръка (18,5%), удар с

крак (12,4%), удар в земята (5,8%),
а останалите 13,8% са класифицирани като други причини (удар с
топка, удар в гредата и др.).

Фиг. 2

Джобен наръчник за разпознаване на комоцио.

Съществуват най-различни класификации за травмите на главата, но особено внимание трябва
се обърне на черепно-мозъчните
травми. Най-голяма част, макар и
без риск за живота на пациента,
се пада на неорганичната мозъчна
увреда – commotio cerebri, което е
трудно за разпознаване и диагностициранe поради липсата на патоанатомичен субстрат. Поради
тази причина УЕФА въведе т. нар.
„3-минутно правило на терена“,
според което клубният лекар разполага с до 3 минути на терена за
оценка на пострадалия играч, а по
дългосрочната диагностика трябва да се извърши извън терена
или след приключване на срещата
(фиг. 1). Именно в този период лекарят трябва да може да отговори на първия и най-важен въпрос,
а именно – може ли да продължи
играчът или трябва да бъде заменен (2).
Огледът и механизмът на

травмата са от изключително
значение, както и това дали играчът е загубил съзнание или не.
Въведени са абсолютни критерии
кога играч трябва да бъде заменен
след претърпяна травма на главата и те са:
1. Опасен механизъм на травмата.
2. Потвърдена или съмнение за
краткосрочна или персистираща загуба на съзнание, като
всяка такава е показание за
смяна.
3. Конвулсии.
4. Тонична позиция на тялото.
5. Дисбаланс.
6. Потвърдени или съмнение за
посттравматични симптоми.
Лекарят трябва да наблюдава
и/или разпита играча за наличие на:
главоболие или напрежение в
областта на главата;
гадене и повръщане;
световъртеж или главозамай-

ване;
замъглено зрение;
диплопия (двойно виждане);
чувство за забавяне;
чувство, че се намира в мъгла;
не се чувства добре;
сънливост.
7. О б ъ р к в а н е / д е з о р и е н т а ц и я
(за време, място и собствена
личност). Понякога оценката
на съзнанието на терена е
трудна и поради тази причина Maddocks et al. въвеждат 5
въпроса, с които лесно да се
тества краткосрочната и дългосрочната памет на пострадал играч (3). Те са:
В кой град сме?
Кое полувреме е?
Кой отбор вкара последния гол
в този мач?
Срещу кой отбор играхте миналата седмица?
Победихте ли миналия мач?
Ако пострадалият играч не
може да отговори адекватно на
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Стадий

Рехабилитационна програма

Функционална тренировка

Цели

1

Без физическа активност

-без физическа активност
-без когнитивно натоварване (телевизия,
телефон, компютър)

Възстановяване

2

Леки упражнения

След медицинска преценка:
-ходене, плуване, колело
-интензивност <70% от максималния пулс
(аеробно)
-Без тренировки за сила

Активация на сърдечно-съдовата
система

3

Футбол-специфични
упражнения

Индивидуализиран протокол:
-упражнения с бягане (аеробно)
-започване на анаеробни тренировки с
тичане
-без игра с глава

Футбол-специфични движения и
подобряване на координацията

4

Неконтактни тренировъчни
сесии с топка

-комплексни тренировъчни сесии с
експлозивни движения
-прогресия от аеробни към анаеробни
тренировки

Повишаване на интензивността,
координацията и когнитивното
натоварване

5

Завръщане към рутинна
тренировка с отбора

-след медицинска преценка
-завръщане в нормална игрова дейност с
отбора

Възвръщане на увереността и оценка
на функционалните футболни качества

6

Завръщане официални мачове

завръщане в официални срещи

Tабл. 1

Протокол за постепенно завръщане към игрова дейност след мозъчно сътресение.
Адаптирано по McCory et al. (2013).
1
всички въпроси, то той трябва
да бъде заменен.
8. Отложени, забавени или неадекватни отговори на въпроси. Дори най-малката грешка
или колебание следва да бъдат
суспектни за наличието на мозъчно сътресение.
9. Кръстосан поглед (страбизъм)
или спонтанен нистагъм. Това
може да се прецени, като се
инструктира играчът да фиксира поглед в носа на изследващия.
10. Нарушен контрол/координация
на стойката или движение на
крайниците (напр. атаксия).
11. Решението за това дали да
остане играчът на терена е
винаги на лекаря. В допълнение
могат да се използват и тестове за концентрация, като
например поредица от цифри,
които играчът да може да изреди в прав или обратен ред.
Например: 4 -3-9/ 3-8-1- 4 / 6-2-97-1 / 7-1-8- 4 -6-2 (2).
Наличен е и джобен наръчник за
бърза оценка на играч, претърпял
травма на главата на терена, кой44
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то може да бъде свален на http://
bjsm.bmj.com/content/47/5/267.
full.pdf (фиг. 2).
Следмачовата оценка на играч,
претърпял травма на главата,
трябва да се извършва внимателно и методично и се базира на Наръчника за оценка на комоцио 5 –
обновен последно през 2017 година
– The Sport Concussion Assessment
Tool 5th Edition (SCAT5). (4). Наръчникът SCAT5 е съставен на базата на систематичен подход със
списък от отметки за оценка на
ориентация, памет, заучаване,
внимание, концентрация и основни неврологични тестове, включително и тестове за баланс. Тъй
като попълването на SCAT5 отнема време, то той е неприложим
на терена и трябва да се извършва след приключване на срещата.
Играч, претърпял травма на
главата, трябва да бъде наблюдаван за влошаване на симптомите
минимум 24 часа след инцидента,
независимо дали ще бъде насочен
към болнично заведение или просто наглеждан от близък човек.
Това се налага поради факта, че

някои черепно-мозъчни травми
могат да предизвикат интимно
кървене с много бавно покачване
на вътречерепното налягане с
риск за живота на пациента.
Няма единно признато определение за комоцио, но то може да
бъде дефинирано като „комплексен патофизиологичен процес, засягащ мозъка, индуциран от сили,
предизвикани от директен удар в
главата, лицето, шията или другаде“. (5). Характерно за комоциото е, че не се наблюдава никакво
структурно мозъчно нарушение и
поради тази причина не може да
бъде диагностицирано с образна
диагностика като компютърен
томограф (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), а водеща е
симптоматиката, като основно
внимание трябва да се обърне на
затрудненията в запомнянето,
объркване, сънливост, диплопия
или вертикален нистагъм (6). Въпреки това, образната диагностика е наложителна при тежка
травма в областта на главата, за
да се изключи по-сериозно черепно-мозъчно нарушение, изискващо

спешно болнично лечение. Не съществува един единствен тест,
с който да може да се открие комоцио, затова диагнозата трябва
да се поставя комплексно, базирана на клиничния преглед.
Въпреки че SCAT5 е базиран на
подробен и детайлен подход в
оценката на състезател, претърпял травма на главата, той също
не е в състояние да постави диагнозата комоцио поради индивидуалните различия между отделните хора и невъзможността за
стандартизация и изграждане на
референтни норми за отделните
тестове. Поради тази причина
съвременните
футболно-медицински наръчници препоръчват
SCAT5 тест да бъде провеждан
на всеки един състезател още
преди началото на шампионата
и запазван в медицинското досие
на всеки играч. По този начин при
евентуално настъпила травма на
главата или комоцио получените
резултати ще могат да бъдат
сравнявани с изходните (7). Наръчникът SCAT5 може да бъде свален
на https://bjsm.bmj.com/content/
bjsports/early/2017/04/26/bjsports 2017-097506SCAT5.full.pdf.
Като добавка към SCAT5 оценката могат да бъдат приложени компютъризирани неврокогнитивни тестове като ANAM
(vistalifesciences.com),
CogState/
AxonSport (axonsports.com), CNS
Vital Signs (cnsvs.com) или ImPACT
(impacttest.com), като много от
тези софтуерни програми са и
спорт-специфично базирани.
Съвременните консенсуси се
обединяват около становището,
че:
1. При наличие (или съмнение)
за комоцио не се препоръчва
завръщане в игра в същия ден
на травмата и не трябва да
се позволява от медицинския
екип.
2. След първоначалната фаза,
завръщането към игрова дейност да става с програма с постепенно покачване на тренировъчната интензивност.
Рехабилитационната програма
включва 6 стадия, показани в таб-

лица 1, с постепенно покачване
на интензивността (от аеробно
към анаеробно; от издръжливост
към сила); включване на футболно-специфични упражнения (от
прости към комплексни); риск от
вторична травма (индивидуални
към отборни тренировки; неконтактни към контактни и игра с
глава). Всяка фаза трябва да отнема не по-малко от 24 ч и затова минималното възможно време
за завръщане в официални мачове
е не по-малко от 6 дни, а по литературни данни от 7 до 10 дни
(1). Ако по време на някоя от сесиите се появят някои от предхождащите симптоми на мозъчното сътресение, тренировките
се преустановяват до изчезване
на оплакванията, а програмата
се възобновява от предходното
стъпало. Необходима е преоценка
на състоянието 48-72 ч след изчезване на симптомите. Важно е
да се отбележи, че решението за
завръщане в игра трябва да бъде
единствено и само на лекаря, независимо дали има натиск от страна на играча и треньорското ръководство (2).
Въпреки че, според повечето
автори, за възвръщане в игра са
необходими 7 до 10 дни, Nordstrom
el al. 2104 публикуват ретроспективно проучване, според което
50% от играчите, претърпели
комоцио, получават някаква контузия в рамките на следващата
една година. Контузията може
да бъде както внезапна, така и
постепенна; както контактна,
така и неконтактна (1). Това показва, че нарушенията във фината когниция имат по-дълготраен
ефект и водят до скрити смущения в координация, нервно-мускулна проводимост и др. Поради
тази причина завръщането в игра
и грижата за играчите след комоцио би следвало да се преосмислят, а мониторингът на играчите
да бъде с давност 6 до 12 месеца
след инцидента и/или постигане
на първоначалните резултати от
проведения SCAT5 преди сезона.
В заключение, сътресението
на мозъка (комоцио) е сериозна

патология, съпътстваща спортната кариера на футболистите
и не бива да бъде подценявана.
Освен преки последици, свързани
с неврологична симптоматика,
то увеличава риска от контузия
на играчите в дългосрочен план.
Поради тази причина детайлната
диагностика и мониторинг са в
основата на адекватните медицински грижи. Препоръчително е
във всеки отбор да бъде изграден
алгоритъм на поведение при наличие на травма на главата (в това
чисто извършване на SCAT5 тест
преди началото на сезона), а решението за завръщане в игра е единствено и само на лекаря, базирано
на времеви рамки и резултати от
разнообразни тестове.
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Ф ИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Рехабилитационен подход при
пациенти с луксации на лакътната
става
Доц. Ростислав Костов

РЕЗЮМЕ
Междинното разположение на лакътния комплекс в кинетичната верига на горния крайник, деликатната и сложна анатомо-механична
характеристика и специфични функции го определят като лесно ранима анатомична област с редица особености за планиране на рехабилитационния подход. В достъпната литература лакътната става
е втората най-засягана от луксации голяма става, след раменната.
В настоящата статия представяме основни моменти от оформяне
на рехабилитационния подход при пациенти след луксации на лакътната става и последвало консервативно лечение.

SUMMARY
Rehabilitation approach to patients with elbow luxation
The intermediate location of the elbow complex in the kinetic chain of the upper
limb delicate and complex anatomical and mechanical characteristics and specific
functions define it as an easily woundable anatomical area with a number of
features for planning the rehabilitation approach. In the available literature, the elbow
joint is the second most affected by luxation after the shoulder joint. In this article
we present the main points of designing the rehabilitation approach in patients after
luxation of the elbow joint and subsequent conservative treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лакътна става, луксация, рехабилитация.
KEY WORDS: elbow, luxation, rehabilitation.

Поради редица физиологични особености лакътните луксации са значително по-често срещани при деца
до 10-годишна възраст (RL. Linscheid
и кол., 1993). Според някои изследвания (PO. Josefsson и BE. Nilsson, 1986)
всеки 7 от 100 000 души е претърпял
травма, водеща до луксация на лакътната става. Независимо от вида
на луксацията, тя винаги е свързана
с морфологично увреждане на околоставния стабилизаторен комплекс, което е предпоставка за персистираща
ставна нестабилност. Поради тази
причина рехабилитационната цел при
пациенти след луксации на лакътната
става е възстановяване на пълната
функционална мобилност на горния
крайник в условия на достатъчна
ставна стабилност.
МЕХАНИЗЪМ НА УВРЕДАТА
Обикновено луксациите на лакътната става са в резултат от травматична сила, приложена в условие
на екстензиран горен крайник. В достъпната литература се коментират
най-често два основни травматични
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механизма. Първият е свързан с хиперекстензия на лакътната става в
комбинация с аксиално насочени сили,
който по пътя на механични лостови
реакции води до повдигане на хумералната трохлеа над pr. coronoideus ulnae
(RL. Linscheid, SW. O’Driscoll, 1993). Вторият механизъм е свързан с възникване
на постеро-латерален ротаторен силов момент, предизвикващ усукване на
улната спрямо хумеруса и нарушаване
на ставния интегритет (SW. O’Driscoll,
1994). Споменатият травматичен
механизъм е вследствие комбинацията между аксиална компресия, флексия
на лакътната става и валгусен стрес
в условия на супинирана предмишница. Независимо от вида на луксацията
винаги са налице съпътстващи увреди
на ставни и околоставни структури.
Най-честите включват костни фрактури, мускулно-сухожилни и капсулолигаментарни руптури, васкуларни и
нервни увреди, както и нарушаване
структурата на вътреставните хрущялни повърхности. Обикновено след
настъпване на увредата са налице
бързо прогресиращ оток, силна болка
и структурна деформация на лакътя и

предмишницата.
КЛАСИФИКАЦИЯ
Обикновено лакътните луксации
се класифицират според направлението на сепарацията на улната спрямо
хумеруса. В преобладаващата част
от случаите се касае за задна дислокация, като значително по-малко са
представени предните и латералните луксации. От своя страна, задните луксации биха могли да се разгледат
по-детайло като постеро-медиални и
постеро-латерални (фиг. 1). Според JR.
Andrews (1996) при близо 90% от случаите са налице задни и задно-латерални луксации. От друга гледна точка,
лакътните луксации биха могли да се
разгледат като частични и тотални.
Частичните включват минимално нарушение на костната конгруентност,
свързана с ограничени мекотъканни
увреди, което позволява и ранно иницииране на рехабилитацията. Тоталните луксации са със значителна сложност поради деструкция на костните
структури, лимитиращи ставната
подвижност и мекотъканния около-

ставен комплекс, особено на улнарния
колатерален лигамент. Според BF.
Morrey (1983) именно улнарният колатерален лигамент и костните структури осигуряват в най-голяма степен
лакътната стабилност, абсорбирайки
33% от валгусния стрес при 90° флексия на лакътя и около 31% при пълна
екстензия. Тоталните луксации обикновено налагат по-дълго време за имобилизация и значително по-дълъг период на рехабилитация.
В достъпната литература често
постеро-латералната лакътна нестабилност бива разглеждана самостоятелно, т.к. тя често прогресира
до ставна дислокация. В тази връзка
постеро-латералната нестабилност
би могла да се класифицира в три последователни етапа въз основа на
циркулярно разрушаване на костните
и мекотъканните структури, което
започва от латералната с прогресия
към медиалната част на лакътната
става (W. O’Driscoll, 1994). При първа
степен е налице парциална или тотална руптура на латералния колатерален лигамент, което води до ставна
сублуксация. Във втора фаза от развитие на ставна нестабилност е налице
руптура на латералния колатерален
лигамент заедно с част от предната
или задната част на ставната капсула. Степен 3 постеро-латерална дислокация се счита за пълна. Тя би могла
да се анализира на две подфази. Първата подфаза, известна като 3А, включва увреда на всички периартикуларни
мекотъканни структури около лакътната става, включително задния сноп
на улнарния колатерален лигамент, без
засягане на предния. При степен 3Б е
налице пълно разрушаване както на
латералния, така на улнарния колатерален лигаментарен комплекс, което
води до силно изразена мултидирекционна нестабилност.
РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПОДХОД
Незабавно след лакътната луксация
е наложително изследване и оценка както на лигаментарната стабилност,
така и на евентуални невро-васкуларни компликации. Чрез рентгенография
и/или ядрено-магнитно изследване
биха могли да се установят характерът и степента на костни и/или мекотъканни увреди. Лакътната става
обикновено се имобилизира в положение на 90° флексия. Нерядко наличието
на сериозни костни и/или мекотъканни увреди са показани за оперативно
лечение.

Според Leaver-Dunn (1998) рехабилитационният подход при пациенти
с луксация на лакътната става би могъл да се разгледа в 3 последователни
фази. Фаза 1 би могла да започне от
първия, но в някои случаи дори на десетия ден след увредата. С цел превенция от развитие на сраствания и
флексионни контрактури в тази фаза
са подходящи безопасни и безболезнени активни лечебни упражнения във
всички анатомични равнини. В противен случай опасността от развитие
на функционални нарушения, ограничен
обем на движение и болка е значителна. При пациенти с ограничени увреди
този подход е с благоприятен резултат, като би могло да се очаква пълно
възстановяване функциите и обема на
движение в увредената става, ранно
връщане към тренировъчна и състезателна дейност, както и нисък риск
от рецидивна нестабилност (G. Ross
и кол., 1999). През този период пасивните движения не са подходящи за
приложение поради риск от развитие
на хетеротопични осификати. Приложението на криотерапия, компресия
и физикални фактори е подходящо,
като целта е намаляване на болката,
редукция и контрол на възпалителния
процес. За поддържане функциите на
съседните анатомични области са
подходящи изотонични упражнения
с акцент върху раменния комплекс и
пръстите на ръката. Субмаксимални
и максимални мултиангуларни изометрични упражнения за лакътните
флексори и екстензори са показани за
приложение. Главното условие за приложение на всички упражнения е те да
бъдат извършвани без провокиране на
болка и/или предизвикване на валгусен
стрес в увредената област. Фаза 2 на
рехабилитацията обикновено продължава между 10-тия и 14-ия ден след увредата. През този период основната
цел е възстановяване пълния обем на
движение в увредения лакът, особено
по отношение на екстензията. Прогресивните резистивни упражнения за
мускулите на раменния комплекс, китката и лакътя са подходящи за тази
фаза на въстановяване. Включването
на проприоцептивна тренировка,
ритмична стабилизация, плиометрични, ексцентрични и изотонични упражнения в края на тази фаза са подходящи за възстановяване динамичната
стабилност на лакътния комплекс.
Фаза 3 от рехабилитацията започва
между втора и шеста седмица след
настъпване на увредата. В този период започват дейности за постепенно

и безопасно връщане на пациентите
към характерната за тях спортна
дейност (ако са спортисти). С тази
цел към прогресивните резистивни
упражнения е подходящо включването на спортно-специфични дейности
или елементи от тях. В тази финална
фаза би могла да се включи интервална двигателна програма, а също така
и дейности, свързани с хвърляне над
нивото на главата. В края на периода би трябвало обемът на движение
в лакътя да е напълно възстановен и
безболезнен. По преценка на лекуващия
лекар би могло да продължи използването на протективен брейс за подсигуряване на допълнителна ставна
безопасност.
Фиг. 1
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Парадигматa - биологичен паспорт
на спортиста

Таня Шейтанова

РЕЗЮМЕ
Настоящият обзор има за цел да представи развитието на биологичния паспорт на спортиста (Athlete Biological Passport, ABP) като
концепция за установяване на индивидуалните референтни стойности на биомаркерите от неговите модули и като индиректен подход
в борбата с употребата на забранени субстанции и прилагането на
забранени методи в спорта. Разгледани са двата модула – хематологичен и стероиден, и е очертана насоката за бъдещо развитие на
ABP, а именно разширяването му с ендокринния модул за откриване
на злоупотреба с пептидни хормони, растежни фактори и техни агонисти. Натрупаните данни за персоналните стойности на ABP могат да се използват за защита на здравето на елитните спортисти
и за решаването на специфични здравни проблеми в персоналната
медицина.

SUMMARY
The Athlete Biological Passport paradigm
This review aims to present the development of the Athlete Biological Passport
(ABP) as a concept for establishing individual biomarker benchmarks classified in
separate modules, and as an indirect approach in combating substance abuse and
use of prohibited methods in sport. Both hematologic and steroidal modules are
discussed and the direction for future development of ABP is outlined, namely its
extension with the endocrine module to detect any abuse with peptide hormone,
growth factors and their agonists. Collected data about personal values in ABP
can also be used to protect the health of elite athletes and address specific health
issues in personal medicine.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Athlete biological passport, Erythropoeitin, Anabolic androgenic steroids.
KEY WORDS: биологичен паспорт на спортиста, еритропоетин, анаболни андрогенни стероиди.

ВЪВЕДЕНИЕ
ABP е въведен през 2009 г. с влизането в сила на първата версия
на ръководството за използване
на биологичния паспорт на спортиста (Athlete Biological Passport
Operating Guidelines, ABPOG). Основният принцип в концепцията
за ABP е да следи динамиката във
времето на избрани биологични
параметри (биомаркери), която
индиректно разкрива употребата на допинг, без да е необходимо да се конкретизира използваната субстанция или метод на
допингиране. Изграждането на
индивидуален биологичен паспорт
се извършва по програма и избор
на методи за събиране и съпоставяне на данни според изискванията на Международния стандарт за тестване и разследване
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(International Standard for Testing
and Investigations, ISTI) и Международния стандарт за лабораториите (International Standard for
Laboratories, ISL) на Световния
антидопингов кодекс (World AntiDoping Code) на Световната антидопингова агенция (World AntiDoping Agency, WADA).
Биомаркерите, включени в ABP,
са групирани в 2 модула – хематологичен и стероиден. Хематологичният модул е въведен през
2009 г., а няколко години по-късно,
от 2014 г., влиза в сила и стероидният модул. WADA продължава да
развива ABP чрез усъвършенстване на настоящите модули и добавяне на нови.
При обработване на данните от ABP се прилага Бeйсовият
адаптивен модел (1, 2), който използва разпределението на вероятностите, получени при реално

проучване, за да се определи вероятността да се получи дадена
стойност при следващо измерване. Този модел е приложен за пръв
път към биомаркера Тestosterone/
Еpitestosterone от Sottas et al. и
впоследствие се използва за всички показатели в модулите на ABP
(3). Като се тръгва от референтните стойности на популацията,
се оценяват най-вероятните граници, в които трябва да попадне
следващата измерена стойност
за конкретен биомаркер на даден
спортист. Бейсовият адаптивен
модел включва всяка новоизмерена стойност на маркер от ABP
на спортиста в предвиждане на
най-вероятните граници, в които трябва да попадне бъдещата
и с натрупването на резултати
се очертават индивидуалните
граници за съответния модул на
неговия ABP (фиг. 2).
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Фиг. 1

Схема за управление на резултатите до изслушването на спортиста.

ПРОЦЕДУРА
За получаване на сравними резултати от проби, анализирани в
различни лаборатории, които да
могат да се използват за лонгитудинално проследяване, акредитираните от WADA антидопингови
лаборатории прилагат валидирани методи, отговарящи на изискванията на техническите документи на WADA (TDEAAS, TDIRMS,
TDBAR) и участват в междулабораторни тестове на WADA, EQAS
(WADA External Quality Assessment
Scheme). Партньорите, изпълняващи програмата ABP, планират тестването, събирането
на проби, интерпретирането на
профили и управлението на резултати. Въвеждането, съхранението, обменът и докладването
на данните за ABP се извършват
посредством Internet базирана
система за управление - ADAMS
(Anti-Doping Administration and
Management System).
Акредитираните и одобрени
от WADA лаборатории, след анализиране на всяка проба, въвеждат
стойностите на маркерите на ABP
в ADAMS. Чрез адаптивния модел
системата изчислява очакваните
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граници за съответния паспорт и
при наличие на отклонения автоматично генерира статус атипичен паспортен резултат (Adverse
Passport Finding, APF). Звеното за управление на резултатите (Athlete
Passport Management Unit, AMPU)
изисква преглед на паспорт с такъв статус първоначално от един
независим експерт, а в зависимост
от неговата оценка (фиг. 1) и от
други трима независими експерти.
След разглеждане на докладите в
ADAMS и на техните оценки следва
оневиняване, откриване на дадено
заболяване или случаят остава без
заключение и се изискват следващи
тестове. Когато след преглед на
паспорт със статус APF и тримата екперти са дали мнение, че паспортът е подозрителен за допинг,
следва изслушване на спортиста.
След изслушването отново тримата експерти разглеждат данните
от паспорта и получените обяснения от спортиста и дават крайната оценка по случая – нормален, без
заключение, или обявяват допинг
нарушение.
ХЕМАТОЛОГИЧЕН МОДУЛ
Хематологичният модул на
ABP цели идентифициране на из-

ползването на забранени вещества и/или забранени методи за
подобряване на транспорта на
кислород, включително използването на агенти, стимулиращи
еритропоезата
(Erythropoiesisstimulating agents, ESAs) и всяка
форма на кръвопреливане или манипулация на пробите. Тези забранени вещества и методи имат
за цел увеличаване на концентрацията на хемоглобина в кръвта, а
оттам на капацитета за пренос
на кислород и на максималната
аеробна работоспособност.
Капацитетът на организма
да транспортира кислород до работещите мускули е ключов фактор за издръжливостта. Повишаването на кислород-пренасящия
капацитет на кръвта може да
подобри постиженията с 5–8%.
Затова още през 70-те години на
XX век спортистите започват
да прилагат кръвопреливането
като средство за подобряване
на физическата издръжливост
(4). През 1986 г. Медицинската
комисия на Международния олимпийски комитет (International
Olympic Committee, IOC) забранява
кръвопреливането и го определя
като допингиращ метод. Предлагането в търговската мрежа

Фиг. 2

Графично представяне на хематологичния модул на ABP на спортист.

през 1989 г. на първия стимулиращ
еритропоезата агент - рекомбинантния човешки еритропоетин
(recombinant human erythropoietin,
rhEPO), прави възможно свободното му използване в много спортове. Злоупотребата с този
медикамент налага включването му в списъка на забранените
вещества през 1990 г. и подтиква към активно разработване
на електрофоретични методи
за разделяне на ендогенните от
екзогенните изоформи на EPO.
Освен описаното „директно откриване“ на EPO, през 1996 г. някои федерации въвеждат т. нар.
здравни тестове (health tests).
Те включват измерване на хемоглобин (HGB) и хематокрит (HCT)
непосредствено преди старта на
състезанията и определят прагове, над които спортистът не се
допуска до участие. Така например Международната федерация
по ски (Federation Internationale de

Ski, FIS) приема гранична концентрация на HGB 185 g/L, a Международният колоездачен съюз (Union
Cycliste Internationale, UCI) - 170
g/L за HGB и 50% за HCT.
В началото на 2I век тази идея
се развива към дългосрочно проследяване на хематологичните
маркери и създаването на индивидуален кръвен профил за всеки
спортист (5). За целта започва
създаването на експериментални
статистически модели за оценка
на различни кръвни параметри.
През 2003 г. Gore CJ et al. при двойно сляпо проучване използват
дискриминантен анализ на кръвни параметри, за получаване на
два ON модела (ON-hes и ON-he) и
два OFF модела (OFF-hr и OFF-hre).
ON-моделите използват данни от
проби, събрани в края на периода
на употреба на rhEPO, а OFF-моделите - от проби, събрани след
прекратяване на употребата на
rhEPO. Изследваните кръвни по-

казатели са хемоглобин (h), ретикулоцити (r), еритропоетин (е) и
серумен трансферинов рецептор
(s). Като най-чувствителен към
ускорена или забавена еритропоеза е оценен OFF-hr (h-хемоглобин,
r-ретикулоцити) моделът, който е способен да отчита отклонения, дължащи се на ниски дози
rhEPO дори и 4 седмици след преустановяване на инжектирането
(6). Формулата, по която се изчислява, е
OFF-hr=Hb-60*√Ret,
Hb – концентрация на хемоглобин в кръвта, g/dL
Ret – ретикулоцити, %.
Обосновката за използване
на този показател за откриване
на кръвен допинг се основава на
следните причини: при трансфузия или след използване на ESAs се
открива увеличен брой на циркулиращи червени кръвни клетки и
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увеличено ниво на хемоглобина,
организмът потиска производството на червени кръвни клетки и в пробите се отчита намален процент ретикулоцити (RET).
Тази комбинация от повишен HGB
и намален RET% води до висок
OFF-score, който не се получава
естествено нито като последица от патологично състояние и
следователно е показателен за
употреба на допинг.
OFF-score може да отчита източването на кръв, което предизвиква намаляване на HGB и
повишаване на RET%, водещо
съответно до нисък OFF-score, а
също и реинфузия, при която концентрация на HGB се увеличава, а
RET% в кръвта намалява, което
води до висок OFF-score.
През 2006 г. Sottas et al. на базата на кръстосано валидиране
и алгоритми за класифициране
на дискриминантни модели на
индивидуалните биомаркери на
променената еритропоеза разработват индиректния тест
Abnormal Blood Profile Score (ABPS)
като показтел за злоупотреба с
рекомбинантен EPO (rhEPO) и кръвопреливане (1). ABPS комбинира 7
хематологични маркера: процент
на ретикулоцитите (RET%), хемоглобин (HGB), хематокрит (HCT),
брой на червените кръвни клетки
(RBC), среден корпускуларен обем
(MCV), средно съдържание на хемоглобин в еритроцит (MCH) и
средна концентрация на хемоглобин в еритроцита (MCHC), за да
се получи единна оценка, която
има по-добра способност за идентифициране на кръвен допинг.
Най-чувствителните и стабилни хематологични показатели влизат в първата версия на
ABPOG през 2009 г. За първи път
индивидуалният хематологичен
профил е възприет и приложен
през 2009 г. от UCI. Хематологичният модул на ABP е разработен
на базата на данни от клинични
тестове и Бейсовия адаптивен
модел, който оценява вероятността даден профил да се дължи
на естествено физиологично със-

52

Медицина и Спорт

тояние (1, 2, 7, 8).
Биомаркерите от кръвния модул на ABP дават възможност за
откриване на генен допинг с човешки EPO ген (9). OFF-hr Score и
HGB позволяват да се откриват
ниски дози rhEPO (20 IU/kg) и автоложно кръвопреливане (10, 11).
Биомаркерите, които понастоящем се оценяват в рамките
на хематологичния модул на ABP,
са HGB, HCT, IRF, MCH, MCHC, MCV,
PLT, RDW-SD, RBC, RET, RET% и WBC
(TD2019BAR).
За обезпечаване валидността
на резултатите акредитираните и одобрeните от WADA лаборатории използват стандартизиран хематологичен анализатор и
изпълняват изискванията на техническите документи на WADA.
След въвеждането на резултатите от анализираните проби в
ADAMS системата генерира обновения профил на даден спортист
в графичен вид (фиг. 2).
Информацията от кръвния
модул на ABP дава ясна хематологична картина на всеки спортист
във времето. Тази информация
може да бъде използвана за идентифициране на потенциални нови
кръвни допинги и планиране на бъдещи антидопингови тестове.
СТЕРОИДЕН МОДУЛ
Използването на анаболни
андрогенни стероиди (Anabolic
Androgenic Steroids, ААS) в спорта
започва през 50-те и 60-те години на миналия век и съвпада с появата на пазара на синтетичните
AAS. Те са едни от най-често използваните от спортистите допингиращи субстанции и според
последните отчети на WADA заемат първо място по употреба.
Тези вещества подпомагат интензивния белтъчен синтез, ускорения мускулен растеж и увеличават физическата сила, намаляват
подкожната мазнина, а при усилени тренировки имат антикатаболитични ефекти и ускоряват
възстановяването. Поради тези
ефекти през 1976 г. IOC забранява

употребата на синтетични AAS.
Въпреки това 80-те години на миналия век се описват като ерата
на анаболните стероиди до създаването на методи за тяхното
откриване.
Прилагането
на
чувствителни
и
селективни
GC/
MS (Gas Chromatography/ Mass
Spectrometry) методи за анализ
прави възможно еднозначното доказване на екзогенни AAS в допинг
проби и става причина за преориентиране на спортистите към използване на синтететични аналози на ендогенни AAS (Testosterone
(Т), Dihydrotestosterone (DHT),
Dehydroepiandrosterone
(DHEA))
(12). Това налага включването
на T в Забранителния списък на
MOC през 1982 г. и създаването
на метод за доказване на злоупотреба със синтетични аналози на
ендогенни AAS. Първата стъпка
в тази посока е базирана на факта, че независимо от пътя на
приложение (орално, ректано, интрамускулно), след екзогенна употреба на Testosterone значително
се повишава концентрацията на
Testosterone glucuronide в сравнение с концентрациите на другите
негови метаболити (13). Затова
антидопинговите лаборатории
започват да следят концентрациите на глюкуронидите на ендогенни стероиди и някои техни
съотношения във всяка уринна
проба, която изследват, т.нар.
стероиден профил. Започва определяне на референтни граници на
ендогенните стероиди в урина и
се изследва стабилността на стероидния профил за даден индивид
(14). През 90-те години на XX век
се установяват тенденциите в
промените на концентрациите и
съотношенията на ендогенните
стероиди при употреба на синтетични техни аналози, напр. DHT,
DHEA и др.
През 1982 г. Donike et al. предлагат откриването на злоупотреба с Тestosterone да става чрез
въвеждането на гранична стойност на съотношението между
концентрациите на Testosterone

и Epitestosterone (E) в уринните
проби на спортистите. Установена е гранична стойност 6:1,
над която съответните проби
се смятат за положителни (12,
15). Това предложение е прието
от IOC още същата година и през
1983 г. IOC акредитира 5 лаборатории за анализ на злоупотреба с
медикаменти в спорта.
В резултат на натрупаните
през годините експериментални
данни и данни от рутинните анализи на допинг проби, през 2004 г.
WADA променя граничната стойност на съотношението T/E на
4:1, а за всички проби със съотношение T/E над 4 или концентрации
на други ендогенни AAS над определените в техническия документ
на WADA (TDEAAS2004) се прилага
GC/C/IRMS (Gas Chromatography/
Combustion/ Isotope Ratio Mass
Spectrometry) анализ за доказване
на екзогенен произход на ендогенните стероиди.
Установено е обаче, че при някои мъже спортисти съотношението T/E превишава приетата
за гранична стойност 4, а обяснението за това е в полиморфизма
на ензима UGT2B17 UDP-глюкуронизилтрансфераза
(Uridine
5'diphospho - glucuronosyltransferase,
UGT) (16). С генетичния полиморфизъм на UGT2B17 се обясняват
и особеностите в стероидния
профил между различните етноси
(17). Определянето на генотипа
на UGT2B17 обаче не е достатъчено при оценка на резултатите
от индивидуалните стойности
на T/E, защото още от 1990-те е
известно, че индивидуалните референтни граници на ендогенните AAS и техните съотношения
са по-чувствителни на вариации
от популационните, но тъй като
допинг пробите са анонимни за
антидопинговите лаборатории,
те разглеждат всяка проба като
отделен случай и оценяват резултатите на базата на вътрешнолабораторни референтни стойности и общоприетите критерии
(18). Едва след 2014 г. с въвеждането на стероидния модул на ABP се

създава база от персонални данни
за всеки спортист.
Стероидният модул на ABP
има за цел да открива екзогенна
употреба на ендогенни AAS и други анаболни агенти като селективни андроген рецептор модулатори (Selective Androgen Receptor
Modulators, SARMs) и идентифициране на фалшифициране или подмяна на проби.
Стероидите, чиито концентрации се следят в стероидния
модул на ABP, са: Testosterone (T),
Epitestosterone (E), Androsterone
(A), Etiocholanolone (Etio), 5αAndrostane-3α,17β-diol (5αAdiol) и
5β-Androstane-3α,17β-diol (5βAdiol).
Освен това се използват и следните съотношения между тях: (T/E),
(A/T), (A/Etio), (5αAdiol/5βAdiol) и
(5αAdiol/E).
Маркерите от стероидния
модул на ABP също се представят
в графичен вид като тези от хематологичния модул.
Подходът на Бейсовия адаптивен модел за стероидния модул е
подобен на този за хематологичния модул (1, 9, 19, 20). При оценката на резултатите от ABP се
вземат предвид всички известни влияещи фактори, ендогенни
като пол, възраст, етническа
принадлежност,
метаболитни
особености, ензимна индукция
или инхибипане, циркадни ритми
и физическа активност и екзогенни – прием на някои лекарства и
етанол или бактериално замърсяване. Едва след преценка на тези
влияния върху промените в ABP
се пристъпва към скъпия и времеемък GC/C/IRMS. Когато резултатите от GC/C/IRMS анализа не
са достатъчно убедителни за доказване на екзогенен произход на
ендогенните AAS, се вземат нови
проби от съответния спортист
до намиране на доказателства за
употреба на допинг.
БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ
ЕНДОКРИНЕН МОДУЛ
ABP позволява индеректно откриване на допинг нарушение след

атипичен паспортен резултат,
без да е необходимо установяване
злоупотреба с конкретна субстанция от забранителния списък, доказана чрез стандартен допинг
тест. Същият подход може да
бъде приложен към употребата
на пептидни хормони и растежни
фактори чрез въвеждане на ендокринния модул на ABP.
Вече са разработени методи за
доказване на екзогенния произход
на пептидни лекарства, получени
в резултат на развитието на биотехнологиите за лечение на редица тежки заболявания. За анализ
на пептидни хормони се изполват
електрофореза с изоелектрично
фокусиране, течна хроматография с масспектрометрия, имунологични методи и комбинации от
тях (21). Разработени са LC-MS/
MS (Liquid Chromatography-tandem
Mass Spectrometry) методи за анализ на дарбепоетин и за двете
изоформи на растежния хормон
(Growth Hormone, GH), без използване на имунопречистване (22,
23). Поради краткия полуживот и
ултрадианни и циркадни флуктуации на пептидните хормони, все
още не са събрани референтни
стойности за населението (порулацията) и не е разработен статистически модел за дългосрочно
индивидуално проследяване.
ПАСПОРТ ЗА СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ
Още през 2009 г. Schumacher
и Pottgiesser представят идеята
за лонгитудинално проследяване
на представянето на даден спортист, т. нар. Паспорт за спортни
резултати (Athletic Performance
Passport, APP), визирайки масовото подобряване на постиженията
в спортовете за издръжливост
след излизането на пазара на EPO
препарати през 1989 г. (24). Подобно „внезапно подобряване“ се
наблюдава и в силовите спортове
в средата на 60-те години на XX
век поради достъпа до лекарствени средства, съдържащи AAS.
Наблюдаването на представянето в комбинация с модулите на
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Освен следващото предизви-

кателство – включване на енкокринния модул към ABP, перспектива за развитието на паспорта
е добавянето на нови биомаркери към досега съществуващите
в хематологичния и стероидния
модул напр. хепцидин и други маркери на желязото към кръвния модул (25).
Друга възможност за използване на паспорта е приложението
на Бейсовия адаптивен модел за
данни от клинични изпитвания
и за развитие на персоналната
медицина, която до момента
се ограничава до генетичен ана-

лиз, без да отчита влиянието на
епигенетичните, транскрипционните, посттранслационните
модификации,
метаболитните
фактори и факторите на околната среда и др. върху цялостното
състояние на пациента (26, 28).
Ползването на данни от клинични изпитвания и от персоналната медицина би допринесло за
откриване на нови биомаркери,
които да се използват за доказване на нарушения на антидопинговите правила и за развитие на
ABP, както и за защита на здравено на спортистите.
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