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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Йовко Йовков

Д-р Енгелберт Ремигер

Миниинвазивни методи за
лечение на дискогенен болкови
синдром в лумбалния отдел
на гръбначния стълб

SUMMARY
РЕЗЮМЕ
Mini invading methods for the treatment of the disc painful syndrome in
Миниинвазивните методи на лечение на дискогенните болки
the lumbal part of the spinal column
запълват пространството между чисто консервативната теKeyhole surgery methods for the treatment of intervertebral disc pains
рапия (мануална терапия, рехабилитация, физиотерапия, медиcomplement the space between mere conservative therapy (manual therapy,
каментозно лечение) и оперативното лечение (дисцектомии,
rehabilitation, physiotherapy and medicinal treatment) and classical surgery
протезиране и спондилодези). Основно предимство е много
(discectomy, prosthesis, spondilodesis). The great efficiency combined
по-високата ефективност при значително по-ниска степен на
with the significantly lower rate of complications and adverse effects, as
усложнения и странични, негативни ефекти, както и много поwell as the better agreement with the patients are their major benefits. In
добрата поносимост от страна на пациентите. Многократно
КЛЮЧОВИ ДУМИ: при дискогенни болкови синдроми, IDET, PLDD.
addition, the risk of relapses is reduced by far.
е намален рискът от възникване на рецидиви.
KEY WORDS: Annuloplasty by low back pain syndrom, IDET, PLDD.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: мини-инвазивни методи на лечение, дискогенни болки,интрадискална електротермична терапия.
KEY WORDS: mini-invading methods for treatment,intervertebral disc pains, intradiscal electrothermal therapy.

Е

дно от най-често срещаните болестни
състояния в рамките на съвременната
ортопедия и спортна травматология са
вертеброгенните болкови състояния в областта на лумбалния отдел на гръбначния
стълб. Те от своя страна могат да бъдат
разделени на дискогенни, неврогенни и такива, които възникват в ставно-връзковия
апарат на гръбначния стълб. Към последните
принадлежат и болките в илиосакралните
фуги, които функционално принадлежат към
лумбалния отдел на гръбначния стълб.
Методиките, които бихме искали да
представим в настоящето съобщение, се
използват за лечение на хроничните дискогенни болки.
Според съвременните статистики 70 до
90% от населението на Европа и Америка
страда поне веднъж през живота си от остро настъпили лумбалгии. Акутно настъпилите болкови синдроми в тази област могат
да бъдат лекувани успешно с помощта на
консервативна терапия с нестероидни, противовъзпалителни средства, мануална терапия, рехабилитация и физиотерапия. При
около 90% от пациентите за период от 6
до 12 седмици се постига почти пълно отшумяване на болката. За съжаление при около
60% от случаите се получават рецидиви. При
40% от тях се получава хронифициране на
заболяването (Andersson - 1999).
За разлика от обичайните етиологични фактори за възникване на хронични дискогенни болестни състояния като израз на
модерен начин на живот, в смисъл на продължително обездвижване и статично нато-
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варване на гръбначния стълб, при активните
спортисти като основна причина се приема
хроничното пренатоварване на опорно-двигателния апарат. Тази разлика обуславя и
различната стратегия при лечението. При
добре тренираните пациенти има наличие
на голяма мускулна маса, здрав капсулоставен
и сухожилен апарат, а също така, вследствие
на редовните тренировки, се изгражда много по-добра координация на специфичните
и неспецифичните движения. Това обуславя
много по-ниската ефективност на консервативната терапия при настъпване на потежки травматично-дегенератвни промени
при лумбалните дискове. Не на последно място трябва да се вземат предвид и повишените очаквания на активните спортисти
по отношение резултатите от лечението
във връзка с по-нататъшно пълноценно тренировъчно натоварване на увредените сегменти.
Хроничните болкови синдроми, които са
подходящи за лечение с миниинвазивни методи, се разделят на лумбалгии и лумбоисшиалгии.
При лумбалгиите се касае за дискогенни
болки, възникнали въз основа на деструкция
на Anulus fibrosus под формата на фисури
или надлъжна деламинация. Фисурите от
своя страна могат да бъдат радиални или
концентрични, докато при деламинацията се
получава отслояване на отделните пластове на фиброзния диск. И при двата случая
възникват повишена мобилност и нестабилност на засегнатия сегмент, което води до
раздразване на нервните окончания в региона

Фиг. 1

Дискова херния

Фиг. 2

Дискова херния

и до отделяне на възпалителни медиатори
(G. M. Heß - 2005). Установено е, че вследствие на хронични дразнения се повишава васкуларизацията и се причинява увеличаване броя
на болковите рецептори. Обобщено може да
се каже, че при възникването на хроничния
дискогенен болкови синдром участват меха-

Фиг. 4
Фиг. 3

Дискография

нични и химични фактори.
При дискогенно възникналите лумбоисшиалгии се касае за механично раздразване на нервните коренчета вследствие
на притискане в централния канал или във
фораминалните канали от централни или
странично разположени дискови хернии или
в по-тежка степен на дискова протрузия.
При дисковите хернии се получава изливане
на течност от Nucleus pulposus вследствие
на високостепенна деламинация и възникване
на цялостни фисури на Anulus fibrosus. Покрай
механичното дразнене на нерва възниква и
повишена ензимна активност с понижаване
на pH на средата и освобождаване на азотни
окиси, ферменти и болкови медиатори, които повишават болковата чувствителност
на нервното коренче (A. Kube, O. Kossack, M.
Marianowicz, J. Schwickal-Melot 2005) (фиг.7).
За коректно поставяне на диагнозата
е необходима серия от клинични и инструментални изследвания. След анамнестично
проучване е необходимо снемането на ортопедичен и неврологичен статус в лумбалния
отдел на гръбначния стълб и в областта на
долните крайници. Проверява се цялостната
и сегменталната подвижност в три равнини (предно – задни, странични и ротационни
движения), болковата сетивност при натиск
и движение, наличието на невралгични болки
в областта на долните крайници. Необходимо е и да се изследват моториката, сетивността и мускулните рефлекси. Важна
информация дава симптомът на Lasègue,
Bragard, и обратен Lasègue за сегменталното разпределение на натиска върху нервните структури. Към апаратните изследвания
принадлежат конвенционални рентгенови
снимки в две равнини, компютърна томография и/или ядреномагнитен резонанс (фиг. 1
и фиг. 2). При съмнение за наличие на сегментална нестабилност е необходимо и изготвянето на функционални ренгенови снимки
в странична позиция при пълни флексия и
екстензия. Най-често при конвенционалните
снимки имаме нормална рентгенова анатомия на гръбначния стълб или в редки случаи
леко стесняване на интервертебралното
пространство в определената област. При
разчитането на ядреномагнитния резонанс
могат да бъдат наблюдавани различни по
степен промени в сигнала и структурата
на увредения диск от дехидратация („black

Фиг. 5

IDET в странична позиция
IDET в предно-задна позиция
disk”), промени в граничещите костни повърхности до руптури на дорзалния Anulus с или
без дискови хернии, както и евентуалното
наличие на секвестер.
По време на диагностичния процес
трябва да се изключат останалите възможни източници на болка като например:
дегенеративни промени в капсуло-ставния
апарат (спондилоартроза), болкови синдом в
илео – сакралните стави, рефлекторни миофасциални болки със спазми.
Много важна информация за анатомията
и характера на болката може да даде дискогТермично разпределение в Anulus
Фиг. 6
рафското изследване (фиг. 3), което почти
fibrosus при IDET
винаги предшества минимално инвазивното
лечение. По време на това изследване се транство да не надхвърля 50% от изходнавпръсква интрадискално контрастна мате- та стойност.
При интрадискалната електротермична
рия в един или повече етажи на гръбначния
стълб. По този начин, от една страна, се терапия се въвежда една еластично подвижна,
провокира проявата на типичната болка, а, огъваща се електротермална сонда в Anulus
от друга, с помощта на паралелно провеж- fibrosus (фиг. 8), която се загрява по специален
дано рентгеново изследване се проследява и протокол до 90° и предизвиква свиване на
документира разпространението на конт- колагенните структури с коагулиране и слепрастната материя в и извън диска. Така се ване, редуциране на болковите рецептори и
установяват степента на увреда на Anulus промяна в химичната среда, която довежда
fibrosus и напълването на Nucleus pulposus, ко- до бурна целуларна регенерация след изгаряне
ито се оценяват по Даласката класификация (Karasek, Bogduk – 2001). Разпределението на
термалното въздействие намалява до такана дискограмите (Sachs et al. 1987).
Диагностичната дискография трябва ва степен, че от 90° от вътрешната страна
да предшества минимум два до три дни на Anulus fibrosus спада до 60° в центъра
провеждането на евентуална терапия, тъй на дисковата стена и до 38° в областта
като е възможно остатъците от контрас- на епидуралната повърхност, при което се
тна материя да затруднят коректното из- изключва термично нараняване на нервните
структури (Saal, Saal – 2000) (фиг. 6).
пълнение на манипулацията.
Въвеждането на иглата се осъществява
Въз основа на подробното проучване на
етиологията и патогенезата са изградени чрез постеролатерален достъп през пункцикритерии за селективно лечение на дискоген- онна канюла и се контролира с помощта на
рентгеноскопия в две равнини (фиг. 4, фиг. 5).
ните болкови синдроми в лумбалния отдел.
При дископатии с руптури и деламина- Важно условие за успеха на IDET е нагряващация на Anulus fibrosus и лекостепенни протру- та част на сондата да обхване цялата задна
зии, както и при сегментална нестабилност стена и да осъществи добър контакт с нея.
се прилага тъй наречената интрадискал- Ако не е възможно обхващането на стената
на електротермична терапия (Intradiscal да се осъществи с вкарването на сондата
elektrothermal Therapy – IDET). Тази методика през един достъп, е наложително процедуе открита и въведена за пръв път през 1997 рата да се повтори и през кортралатерален
година (Saal, Saal – 2000). Идеални кандидати достъп. Продължителността на манипулациза такава терапия са пациенти, при които ята е 17 минути.
Интересна разновидност на електросе получава значително засилване на болката
по време на дискография, при ниско наляга- термалната интрадискална терапия със
не и малко количество на контрастната значително приложение е лечението на лумматерия (Endes, Bogduk – 2001). Друг важен боисшиалгии при малки до средно големи дискритерий за провеждане на тази терапия е кови хернии без секвестрация. По принцип се
снижаването на интервертебралното прос- използва същата процедура, но за разлика от
Медицина и Спорт 
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Фиг. 7

Механично и химично дразнене на
нерво коренче при дискова херния

IDET, се прилага сонда с по-къса нагряваща се
част: т. нар. декомпресионен катетър (deko
– kath) (фиг. 9).
Целта на това лечение е чрез коагулация
да се предизвикат свиване и намаляване обема на дисковата херния, от една страна, което довежда до отбременяване на притиснатите нервни тъкани, а, от друга страна,
се стимулира разрастване на съединително
гранулационната тъкан, която затваря дефекта на дисковата стена отвътре. При
тази процедура е особено важно коректно
да се разположи активната част на сондата
точно зад изходното отвърстие на дисковата херния.
В този случай продължителността на
манипулацията е 12 минути.
Друга, също много ефективна, методика
за миниинвазивно лечение на дискогенните
болкови синдроми е микродискотомията
при протрузии и дискови хернии с широка
база - перкутанната лазерна дискова декомпресия (Percutaneous Laser Disc Decompression
– PLDD). Тази терапия е въведена за пръв път
от Ascher и Choy през 1985/1986 (Choy 1995,
Choy, Case, Ascher 1987). Целта на това лечение е чрез намаляване на обема на Nucleus
pulposus посредством изпаряване да се постигне отбременяване на нервните структури, които са притиснати от дискови хернии
и протурзии. За целта се използва импулсно
облъчване през лазерна сонда, която е вкарана през по-горе описания постеролатерален
достъп и с помощта на рентгеноскопска
контрола е разположена точно зад увредената част на дисковата стена. Активната
част на системата представлява HolmiumYAG-Laser или Diodenlaser (Casper, Hartmann,
Mullins - 1995; Merk, Wissel, Wahl - 1997; Sieber
- 1999; Witrtenberg, Steffen - 1997). Tetzlaff (1999)
предлага използването на компютърен томограф за по-точно въвеждане и насочване
на сондата в засегнатия сегмент. Енергията,
която се прилага при облъчването, лежи в
диапазона 1200 - 1500 J.
При всички гореописани методики се
препоръчва извършването на съответната
манипулация на не повече от два съседни
етажа. Провеждането им не налага използването на обща анестезия. Достатъчно е
локално обезболяване с нискоконцентрирани
анестетици от сорта на лидокаин, карбостезин или наропин. Манипулацията се осигурява задължително с поставяне на венозна игла, през която при нужда могат да се
вливат чрез инфузия общи болкоуспокояващи
медикаменти като например трамал, дор6 
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Фиг. 8

IDET

микум и др. подобни. Достатъчно условие
за безопасното провеждане на терапията е
мониторинг на основните жизнени функции:
ЕКГ, кръвно налягане, насищане на кръвта с
кислород. За предотвратяване на възможни
инфекциозни усложнения е необходимо еднократно интравенозно вливане на широкоспектърен антибиотик (single shot).
Основно предимство на гореописаните
миниинвазивни процедури пред станадартното оперативно лечение са много по-високата ефективност при значително по-ниска
степен на усложнения и странични, негативни ефекти, както и много по-добрата поносимост от страна на пациентите. Многократно е намален рискът от възникване
на рецидиви.
Постоперативното развитие както
при активни спортисти, така и при хора
с по-заседнал начин на живот е значително
скъсено и облекчено: Активно лечение и наблюдение в клиника се налага за период от 1
до 7 дни (средно 4 дни). За стабилизиране
на лумбалния отдел на гръбначния стълб се
налага носене на лумбален бандаж с пелота
за период от 6 седмици. Активно раздвижване с гимнастика, както и прилагането на
рехабилитация и физиотерапия се започва
от четвъртата до шестата седмица след
извършването на интервенцията. Известно
подобрение на симптоматиката настъпва
обичайно след една, две до четири седмици,
но понякога е възможно и след по-продължителен период от време. Изключително
важно е през първите шест до дванадесет
седмици да не се използват пасивни методи
на лечение като масажи, мануална терапия и
рефлексотерапия. Постоперативно през първите две до четири седмици се използват
медикаменти от групата на нестероидните противовъзпалителни средства, а при
необходимост и кортизон при постепенно
намаляване на дозировките. Достигането на
пълно спортно-тренировъчно натоварване
се очаква три до шест месеца след извършването на миниинвазивната оперативна
интервенция.
Според по-горе цитираните автори, а
и по наши данни, процентът на добрите и
много добрите резултати по отношение на
болка и функция се движи между 84 и 91%
като процентът на усложнения при тази
терапия лежи значително под границата от
1%.
Поради изключително високия процент
на успеваемост на тези методи на лечение
те са приети като рутинна методика в

Фиг. 9

Deko - kath.

концепцията за лечение на Центъра за ортопедия и спортна травматология Еберсберг
(ФРГ) и за периода от 2001 до 2006 година са
приложени при 560 пациенти, от които 217
са активни спортисти в най-различни спортни дисциплини. Въз основа на собствени и
литературни данни можем да препоръчаме
миниинвазивните методики за терапия на
дискогенните болкови синдроми в областта на лумбалния отдел на гръбначния стълб
като стандартна терапия.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Остеонекроза
и спорт
Д-р Елена Матева

РЕЗЮМЕ
Остеонекрозата на бедрената глава е потенциално инвалидизиращо заболяване, засягащо млади пациенти, предимно мъже. Макар и
все още недобре изяснени, в етиологията и патогенезата вземат
участие множество фактори, между които стероидите, както
и дълбоководното гмуркане, свързани със спортната практика.
Заболяването има прогресиращ ход, в който се редуват периоди
на болезненост с периоди на липса на такава. Без лечение води до
коксартроза за две до пет години. Хирургичните възможности за
запазване на тазобедрената става и предотвратяване на дегенеративните промени са зависими от ранната диагностика на остеонекрозата. Авторите, както и клиниката, която представляват,
в ранните стадии на заболяването прилагат органосъхраняващи
операции– декомпресия или реваскуларизация на бедрената глава
със свободен фибуларен присадък.

SUMMARY
Osteonecrosis and Sport
The osteonecrosis of the femoral head is potentially disabling disease
affecting young patients, predominantly men. Even still not clearly
understood, the etiology and pathogenesis are related to multiple
factors. Some of them are steroid use and abuse and diving sports. The
osteonecrosis is a progressing disease with painful and painless episodes.
Without treatment its natural course leads to degenerative arthritis of the
hip in two to five years. The surgical possibilities of preserving the joint
and prevention of degenerative changes depend on the early diagnostics
of osteonecrosis. The authors and the institution, they represent perform
joint-preserving operations in the early stages of the osteonecrosis – core
decompression or revascularization of the femoral head with a free fibular
graft.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остеонекроза на бедрената глава, патогенеза, спорт, дълбоководно гмуркане.
KEY WORDS: osteonecrosis of the femoral head, pathogenesis, sport, recreational scuba diving.

О

плакванията от неопределени
болки в тазобедрената става и
слабинната област се срещат много
често при спортистите. (фиг. 1) 5%
от футболните увреди засягат тазобедрената става (1,2). Някои от тези
патологични състояния бяха подробно разгледани в предишния брой (3). В
настоящото изложение се спираме на
остеонекрозата на бедрената глава едно сериозно и потенциално инвалидизиращо страдание, което засяга млади
пациенти и води до артрозни промени
в тазобедрената става за сравнително
кратък период.
Остеонекрозата на бедрената глава е заболяване с многофакторна генеза.
Множество научни публикации я разглеждат като болест на нарушеното
кръвоснабдяване, на повишеното вътрекостно налягане, вътрекостна мастна емболизация, директно увреждане
на клетките от различни вещества
(4,5,6). В около 50% от случаите заболяването е двустранно. Произходът на
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остеонекрозата се свързва с травма,
лечение с кортикостероиди и алкохолна
злоупотреба. Често няма ясна причина
за възникване на заболяването и т. нар.
“идиопатични случаи” съставляват до
40% от общия брой на заболелите.
Остеонекрозата на бедрената глава е прогресиращо заболяване. Естествената му еволюция отнема обикновено от 2-3 до пет години, като накрая
пациентите са значително функционално ограничени.
Патогенезата е една и съща, отключена от един или повече етиологични рискови фактори: на механично
прекъсване на кръвотока (при травма),
на тромбоза (вътресъдова коагулация)
или на мастна емболизация (при употреба на алкохол и стероиди). По тези
различни начини се намалява кръвотокът, стига се до исхемия и последваща
некроза на остеоцитите. Наличието на
некротична кост индуцира възстановителни процеси, при които костната
резорбция надхвърля образуването на

Фиг. 1

нова кост. В условията на механично
обременяване настъпват фрактури
на субхондралните костни гредички.
С напредване на процеса сферичността на бедрената глава се нарушава и
настъпват дегенеративни промени на
ставата – коксартроза.
За спортномедицинската практика
би било интересно да се знае какъв е
ефектът на анаболните андрогенни
стероиди (ААС) и участието им в патогенезата на остеонекрозата на бедрената глава. Анаболните андрогенни

Фиг. 2

Фиг. 3

стероиди представляват синтетични
деривати на тестостерона, мъжкия
полов хормон. Те повишават синтезата
на белтъчини в клетките, т. нар. анаболен ефект. Глюкокортикоидите, обратно, имат катаболен и силен противовъзпалителен ефект. В медицинската
практика е позната етиологичната
връзка между употребата на глюкокортикоиди и остеонекроза. Настъпва стероидно-индуцирана адипогенеза
в костния мозък чрез диференциране
на родоначалните стволови клетки в
адипоцити, а оттам - недостиг на остеобласти и мастна инфилтрация на
костния мозък. Върху бедрената глава
ААС могат да повлияят чрез следните
патогенетични механизми: първо, чрез
познатото преждевременно затваряне на физата и оттам смущаване
и нарушаване на кръвоснабдяването
на бедрената глава при подрастващи
спортисти. Второ, чрез неблагоприятно повлияване върху чернодробната функция, засягане на ензимите и
възникване на холестаза. Трето, чрез
въздействие върху сърдечно-съдовата
система с обуславяне на появата на
артериална хипертония, намаляване на
серумното ниво на липопротеините с
висока плътност и повишени нива на
другите серумни липиди. Тоест патогенезата на анаболно-стероидно-индуцирана остеонекроза настъпва чрез засягане на чернодробната и функцията на
ССС посредством хиперхолестеролемия
и последваща мастна емболизация на
субхондралните съдове и е аналогична
на кортикоиндуцираната остеонекроза
на бедрената глава. Комбинацията от
нежелани ефекти на анаболните андрогенни стероиди представлява наличие
на повече рискови фактори за възникване на остеонекроза на бедрената
глава при спортисти, злоупотребяващи
с тях. Нека напомним, че те са под
строга възбрана за употреба в спорта.

Най-пряко свързана със спорта е
дисбаричната остеонекроза (фиг. 3).
Описанието й има предимно историческа стойност. Като “кесонна болест”
е описана в началото на ХХ век при
тежководолази, работници в кесони
и тунели и гмуркачи. Тя се свързва с
работна среда на компресиран въздух
и дълбоководно гмуркане с лошо контролирана декомпресия. Понастоящем са
налице стандарти и строго определен
начин на декомпресия (8).
Среща се при гмуркачи и водолази,
изложени на повишено налягане и бърза декомпресия при изплуването. При
някои професионално заети с гмуркане
(рибари и гмуркачи за корали в Япония
и Хавай) честотата на дисбаричната
остеонекроза е 50% (8). Изразява се в
остри болки в ставите след бързото
излизане на повърхността. При изплуването на гмуркача намаляването на
околното налягане може да доведе до
формиране на азотни мехурчета, емболизацията с които в костната и
костно-мозъчната тъкан стои в основата на заболяването. Налице са повишено вътрекостно налягане и исхемия.
Клинично има силни болки в една или
повече стави, крайниците са свити за
различно дълъг период от време. Лечението на тези епизоди е обезболяване и поставяне в камера с повишено
налягане, което плавно се намалява. За
да възникне дисбарична остеонекроза, е
необходимо излагане на повишено налягане около 4 часа дневно, за продължителен период от време. За да не са налице тези условия при гмуркането за
удоволствие (т. нар. recreational scuba
diving), трябва да се спазват стриктно нормите за часовете на излагане,
както и за правилна рекомпресия. Дисбаричната остеонекроза е рядка, но в
спортната практика на все по-разпространяващото се и модерно гмуркане за
удоволствие трябва да се има предвид
от спортни лекари, треньори и инст-

Фиг. 4

Фиг. 5 Сцинтиграфията на тазобедрената става показва повишен метаболизъм

руктори.
Диагностицирането на остеонекрозата в ранните й стадии невинаги е
лесно. Клинични белези, които насочват
към нея, са следните: болки в ингвиналната гънка, която може да е с рязко
или постепенно начало. Пациентите са
в млада възраст, по-често мъже. Болката често се свързва с прекарана травма и се усилва при крайните обеми на
флексия и ротация на тазобедрената
става. Болните накуцват поради болката. След две-три седмици на болезненост настъпва спонтанно подобрение.
Друг ранен симптом са дискретно ограничените движения в тазобедрената
става. Установява се намален обем на
екстензията и вътрешната ротация.
Рентгеновото изследване в началото
е негативно. Диагностична стойност
имат МРТ и сцинтиграфията, които са
Медицина и Спорт 
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Класификация на Ficat и Arlet (4)

Обикновена рентгенография

I стадий

Нормална

II стадий

Склеротични или кистични лезии

III стадий

Субхондрална фрактура и колапс

IV стадий

Коксартроза – напреднали дегенеративни промени

положителни (първи стадий) (фиг. 5,6).
Поради липсата на рентгенова находка в най-ранните стадии на ОНБГ
много лекари пропускат диагнозата и
се насочват към кръста или коляното,
където често се излъчва болката от
тазобедрената става. Друга причина за
късното диагностициране е и тласъчният характер на болката. Тези тласъци на остра болезненост са епизоди на
настъпване на субхондрални фрактури
във вътрешността на бедрената глава. След различен по продължителност
“светъл” период болката се възобновява, куцането се засилва, движенията се сковават повече и тогава вече
на обикновена рентгенова снимка има
кистични просветлявания в бедрената
глава, както и склеротични уплътнения (втори стадий). Все още сферичността на бедрената глава е запазена.
При третия стадий (фиг. 7) настъпва

субхондрална фрактура на главата и
започва нейното деформиране под въздействието на механичното обременяване от тежестта на тялото.
При четвъртия стадий е налице
тежко деформиране на ставата със
засягане и на ацетабулума, образуване
на остеофити, стесняване на ставната
цепка – коксартроза (фиг. 2). Така представените стадии на остеонекрозата
на бедрената глава са според най-популярната класификация - тази на Фика
и Арле (4), базирана на промените в
ставата, видими на обикновена рентгенография (табл. 1).
Възможностите за лечение на остеонекрозата на бедрената глава са
пряко зависими от стадия на заболяването. При млади пациенти и ранни стадии (І и ІІ по Фика) е налице
стремеж към съхранение на бедрената
глава. Възможностите за извършване
Фиг. 6

МРТ, Т-1 изображение. Демонстрира малка
остеонекротична лезия вдясно, голяма лезия
вляво и загуба на интензитета на сигнала
извън лезията вляво.

Фиг. 7

Трети стадий на остеонекроза на
бедрената глава.

Фиг. 8

Късен резултат при пациент с ОНБГ, лекуван със свободен костен присадък от фибула
на микросъдово краче /реваскуларизация на
бедрената глава/. Налице е запазено ставно
пространство и сферичност на главата на
бедрената кост.
10 
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Taблица 1

на органосъхраняваща операция се ограничават при трети стадий по Фика
и наличен колапс на главата. При четвърти стадий единственото терапевтично решение е ендопротезирането
на тазобедрената става. При ранните стадии се извършват операции,
при които се подхожда патогенетично към остеонекрозата – намаляване
на повишеното вътрекостно налягане
чрез декомпресия на костта или извършване на костно присаждане (фиг. 8)
с цел подпомагане на възстановителните процеси в костта. С посочените
оперативни техники могат да се получат отлични функционални резултати
– запазване на ставата и трудоспособността за дълъг период от време (7,9).
Най-важното условие за това е ранното диагностициране на заболяването,
преди настъпването на деформацията
на бедрената глава.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Николай Величков

Съдови заболявания и
спортен травматизъм
Д-р Aсен Драмов

РЕЗЮМЕ
Разглеждат се принципно някои по-често срещани периферни съдови заболявания, които имат връзка и могат да се интерпретират
като възниканали при спортни травми или натоварвания. Дадени
са накратко патогенетичният механизъм и възможностите за
диагностика, диференциална диагноза и терапия.

SUMMARY
Peripheral vascular diseases and traumatism in sports
The most common presented peripheral vascular diseases are considered
in their connection with the possible appearance in sport traumas
and training. The pathogenesis is given shortly and the possibilities for
diagnosis, differential diagnosis and treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: съдови заболявания, флеботромбоза, спортен травматизъм.
KEY WORDS: sport injuries, phlebothrombosis, vascular diseases.

Ч

есто в практиката ни се е налагало да консултираме и лекуваме активни спортисти
с травми или заболявания, които най-често
попадат при нас случайно или тогава, когато
обичайното терапевтично поведение не дава
желаните резултати. Обикновено това е свързано със забавяне на диагнозата и съответно
навременното започване на лечението, което
в някои случаи може да доведе до временно
или дори трайно прекратяване на кариерата
на спортиста. Имаме пример с известен наш
футболист, който преди няколко години след
травма на подбедрицата развива флеботромбоза. Ненавреме поставената диагноза и късно
започнатото лечение бяха основни причини
този футболист да приключи преждевременно
с професионалния спорт.
Статията няма за цел да обучава, а само
да напомни на колегите от другите специалности да имат предвид тази патология в ежедневната си практика. Консултацията със съдови
специалисти може да помогне както при ангиологични компликации, така и при диагностиката
на някои усложнения, а доплеровото изследване,
освен че е евтино и лесно достъпно, е с голяма
достоверност за установяването например на
хематоми, кисти и т. н.
Периферните съдови заболявания включват
болестите на артериалната, венозната и лимфната система. Най-често в основата на патогенезата им са остро или хронично стесняване
(стеноза) или запушване (тромбоза, емболия и
др.) на кръвоносен или лимфен съд с последващо
нарушение на функцията (исхемия, венозен или
лимфен застой с оток в подлежащите тъкани)
на крайника.
12 
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Артериални заболявания: основните нозологични единици при артериалната недостатъчност на крайниците са: атеросклероза (90%),
васкулити - тромбангиити, аортоартериити,
емболизъм и др. Уместно е да споменем значението на физическото натоварване при лечението на ІІ стадии на ХАНК по Fontaine (изразяващо
се в claudicatio intermittens)- т. нар. ерготерапия
- натоварване на долните крайници с дозирано
ходене, бягане, велоергометрия, различни видове
упражнения. При нас лекувахме лекоатлет, който с тромбоза на феморалната артерия успешно участва в маратони.
Увреждането на артерии при спортен
травматизъм е сравнително рядко срещано. То
може да бъде при директна лезия (срязване, разкъсване) или компресия. Може да се наблюдава и
тангенциално увреждане на стената с дисекация
и вторична тромбоза, както и появата на псевдоаневризма или пулсиращ хематом.
Тук може да се спомене и т. нар. entrapment
синдром, при който задколянната артерия се
притиска патологично от латералната група
мускули на бедрото и при хронично трамвиране
от физическо натоварване може да се стигне до
тромбоза и исхемия.
Венозни заболявания: патогенетично тук
най-голямо значение има триадата на Вирховпромени в съдовата стена, в характера на кръвотока и в коагулацията (хиперkоагулабилитет).
Засягането на повърхностната венозна система
се изразява предимно с варикоза или асептично
възпаление - флебит и тромбофлебит (при наличие на тромбоза) или възпаление на варикозно
разширени вени - варикофлебит.
Засягането на дълбоката венозна система

има по-голямо социално и медицинско значение.
Запушването на дълбоките вени - флеботромбозата при ненавременно диагностициране и
лечение, заплашва с белодробна емболия с висока
смъртност или пък в по-късен етап до появата
на посттромбозен синдром с инвалидизация на
индидвида.
При спортния травматизъм венозните
усложнения и в частност флеботромбозите
са свързани:
1. Най-често с директно или индиректно увреждане на съдовата стена от хематоми
вследствие мекотъканни травми, фрактури на
кости или инвазивни манипулации (пункции или
оперативни интервенции). При директната лезия е налице нарушаване на целостта на ендотела, а при индиректната - притискане на съда
от обемозаемащ процес (например хематом
или посттравматичен оток).
2. С дехидратацията, настъпваща при усилени физически натоварвания от тренировки и
състезания, както и след големи операции, влияе
на реологията на кръвта и хиперкоагулабилитета. Важно е да се спомене и медикаментозната
дехидратация, когато е недобре контролирана и
ненавреме компенсирана.
3. С продължителното обездвижване по
време на дълги пътувания (особено със самолет),
след оперативно лечение или гипсова имобилизация довеждат до забавяне на кръвотока.
4. С генетично предразположение с дефицит
или излишък на фактори на кръвосъсирването.
При всички случаи, когато възникват венозни
тромбози, без да е налице сериозно нарушена
хомеостаза и при липса на значим етиопатогенетичен причинител, трябва да се мисли за
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вроден хиперкоагулабилитет.
5. С екзогенни фактори. Свързват се предимно с начина на живот, но тук трябва да
се спомене приемането на групи медикаменти
като естрогени, влияещи както върху ендотела,
така и на кръвосъсирването и анаболи. Последните имат влияние предимно върху обмяната
на липидите и инсулина, което ги предиспозира
към артериалната сърдечно-съдова патология.
Възможен е и комбиниран механизъм, например разместена фрактура с директна лезия на
ендотела, поява на хематом, последваща оперативна интервенция с имобилизация на крайника
и дълговременно залежаване.
Най-често срещани са флеботромбозите на
долните крайници и по-специално феморо-поплитеалната флеботромбоза, която се характеризира с остро или подостро начало и поява
на болка (от преразтягане на венозната стена)
и постепенно нарастващ субфасциален оток на
подбедрицата, която на 2-ри 3-ти ден е твърда
и обемна, с изразена палпаторна болезненост
при предно-задна и странична палпция и положителен симптом на Хоманс (болка при дорзална
флексия на ходилото). Налице е и спонтанна и
палпаторна болезненост по хода на вена сафена
магна от претоварването й в ролята на колатерален съд, както и много често - субфебрилитет и тахикардия и умерена левкоцитоза. До
7 - 10 ден, когато завършват организацията на
тромба и фиксирането му за съдовата стена,
флеботромбозата е остра, а след този срок подостра, тогава горните признаци намаляват.
Най-честото усложнение на флеботромбозите
- белодробната емболия настъпва изключително
през време на острата фаза, когато и смъртността е най-висока (около 2%).
ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ:
 Илио-феморални. Отокът обхваща и
бедрото.
Тромбози на дълбоки вени на горни крайници
- най-често - флеботромбоза на вена субклавия
- синдром на Padget - von Schroetter, среща се
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при щангисти, бодибилдери, тенисисти, гребци
и изобщо при спортове с предимно натоварване на горните крайници. Тук се включва и т.
нар. Effort синдром - при по-резки натоварвания.
Оток, болка и повишена температура на ръката; в по-късна фаза - повърхностни разширени
вени в раменната и подключичната област (колатерална мрежа).
 Синдром на костно-клавикуларно дефиле. Налице е компресия върху артерия и вена
субклавия и плексус брахиалис при преминаването им между ключицата и І ребро от допълнително шийно ребро или хипертрофия на mm.
scaleni. Среща се при силови спортисти и такива
с натоварване на горните крайници.
Диагностика - освен с класическите физикални и субективни методи, които в острата фаза
са типични, се използват: параклинични - ниво на
D-димери в кръвта, които обаче се позитивират и при мускулни лезии. Инвазивни – флебография - рисков и труден метод, с приложение
предимно при тромбоза на илиачни вени и при
предстояща оперативна тромбектомия - за
доказване на “плуващ тромб”. Неивазивни - КАТ,
ЯМР. Излючителен метод на избор е доплер-диагностиката и особено ЕХО-Доплеровото изследване. При двуразмерната ехография вената се
изобразява разширена, с невъзможност за компресия. При цветното-доплер сканиране - липса
или намален кръвоток. Достоверността на този
метод е над 95%.
Лечение: Строг постелен режим за 7 - 10
дни по време на острата фаза (с оглед да се
предотврати емболизация). Директни антикоагуланти - хепарин или фракционирани хепарини в
терапевтични дози, след което застъпване с индиректни антикоагуланти за 4 - 6 месеца. Фибринолиза - в по-редки случаи, тъй като е свързана с висок хеморагичен риск и изисква високо
специализиран болничен и лабораторен контрол.
Оперативно лечение - изключително рядко, и то
при ангиографски доказан емболоопасен “плуващ”
тромб, обикновено в илиачния басейн. Веното-

Фиг. 4

нична и еластокомпресивна терапия. Последната
трябва да започне непосредствено с вертикализирането на болния и продължава до пълно завършване на репарационните процеси.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
 Хематоми - изключително трудна. Присъствието на остра спонтанна и палпаторна
болка и оток, особено при дълбок, субфасциален
хематом могат да затруднят дори и опитен
диагностик. Ехо-доплеровото изследване е решаващо (фиг. 1).
 Руптура на мускулни влакна, особено на
подбедрицата.
 Синовиални кисти: много често в областта на колянната става (Бекерова киста), посттравматични, постоперативни или хронични
възпалителни (фиг. 2). Рядко предизвикват компресия, но имаме случай при активна спортистка
в лява ингвинална област, възникнала след неправилно натоварване (фиг. 3, 4). Налице е компресия
върху общата феморална вена.
При Бекеровите кисти най-често наблюдаваме навлизане на синовиална течност в субфасциалното пространство на подбедрицата, предизвикваща картината на асептично възпаление
с болки, оток и зачервяване. Такива болни много
често се лекуват за тромбофлебит или флеботромбоза. Отново диагнозата се поставя с ехоДоплерово изследване.
Лимфни заболявания. Първичен или вторичен
лимфедем. Трябва да се има предвид диференциално диагностично при посттравматичните
отоци.
Първичната съдова патология при млади и
здрави индивиди, каквито са най-често активните спортисти, е сравнително рядко срещана,
но винаги трябва да се има предвид появата
на периферни съдови усложнения при спортния
травматизъм. Колаборацията между различните
специалисти би улеснила навременната диагностика и своевременното лечение. По този начин
ще се избегнат усложненията и инвалидизацията.
От друга страна редовните физически натоварвания в много случаи спомагат за терапията на
съдовите заболявания.
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ТРАВМИ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ В СПОРТА

Спортен травматизъм с
фрактури на яблъчната кост,
дъга и орбиталния под
Д-р Антон Джоров

Втора част

РЕЗЮМЕ
Споделяме опит от лечението и наблюдението на 38 болни, от
които 7 елитни спортисти с фрактури на яблъчната кост, дъга и
орбиталния под. Описваме основните им клинични характеристики, предпоставките за усложнения и методите за лечение. Представяме използвана от нас комбинирана оперативна техника чрез
интраорален вестибуларен достъп, телени остеосинтези по инфраорбиталния ръб, crista zygomaticoalveolaris и поддържаща фиксация
с раздут катетър в максиларния синус.
Постигнахме положителни резултати при 30 от 34 хирургично лекуваните от нас болни. В случаите на спортни травми при всички
атлети настъпи пълно функционално, анатомично и естетично
възстановяване. Ранната хирургична намеса, прилаганите по индикации оперативни методи към давността на травмата и конкретният клиничен случай са предпоставки за минимален риск от
късни усложнения и успешен лечебен изход.

SUMMARY
Sport traumas with fractures of the zygomatic bone,
arch and orbital floor
We report our experience of the treatment and observing of 38 patients, 7
of them active sportsmen with fractures of the zygomathic bone, arch and
orbital floor. We described their main clinical characteristics, premises for
complications and methods for their treatment. We presented a combined
technique by ours using intraoral buccal approach, wire osteosintesis of the
infraorbital edge, crista zygomaticoalveolaris and supported fixation with
swelling balloon in the sinus maxillaries.
We achieved positive results in 30 of 34 surgical treated patients. In the
cases of sport traumas we had full functional, anatomical and aesthetic
restoration. The early surgical treatment, surgical methods based on the
indications of the prescription of the trauma and concrete clinical case are
premises for minimal risk of late complications and successful treatment
result.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактура, зигоматична кост, орбитален под.
KEY WORDS: fracture, zygomatic bone, orbital floor.

А

ктивните състезатели в спортове като
хокей, бокс, скуош, бейзбол, футбол, баскетбол, тенис на корт, бадминтон и др. са подложени на риск от травми в зигоматичната,
орбиталната област и очите. Фрактурите на
яблъчната кост и дъга се нареждат непосредствено след мандибуларните и по честота са
20-25% от всички наранявания в лицево-челюстната област. Възникват при директен контакт
с противников състезател или спортни уреди.
Те са в резултат на относително невисока кинетична енергия и най-често са едрофрагментни (6, 19, 20, 21). Фрактурните линии обикновено са в свързванията с лицевия и мозъчния
дял на черепа (sutura zygomaticomaxillaris, sutura
zygomatosphenoidalis, sutura zygomaticofrontalis и
sutura zygomaticotemporalis) (фиг. 1). Понякога се
засягат долният орбитален ръб и очницата,
предната и страничната стена на максиларната кухина, каналът и отворът на инфраорбиталния нерв и сравнително рядко на долната и
горната очна цепка (1).
При фрактурите на яблъчната кост и
дъга основна роля за дислоцирането на фрагментите имат силата и посоката на удара, в
по-малка степен тежестта на костта и мус-
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кулното теглене. Най-често яблъчната кост
се измества надолу и се вклинява навътре към
горночелюстната кухина, т. нар. “телескопно”
хлътване. Нарушават се целостта на предната
стена на синуса, основата и страничната стена на орбитата. Налице са комуникации с максиларния синус и възможност за потъването
на фрагменти в него. Образува се стъпало по
долния орбитален ръб, увеличава се вертикалният диаметър на очницата (фиг. 2). При фронтални удари зигоматичната кост се измества
назад и е възможно да се ротира в латерална
или медиална посока (фиг. 3). Разместването на
фрагментите при самостоятелните фрактури на яблъчната дъга е най-често навътре във
формата на буквата “V”. Изолираните фрактури на пода на орбитата възникнат при удари с
тъп предмет (топка, шайба, боксова ръкавица
и др.) върху очната ябълка. Тя оказва хидродинамичен натиск върху стените на очницата и
възникват два основни типа фрактури: ,,blowout” - с потъване на фрагментите към горночелюстната кухина, и ,,blow-in” - с изместване
на фрагментите в посока към очницата (5, 8,
10, 18).
Зигоматичните фрактури най-често се

манифестират с козметични деформации,
сетивни промени, затруднени движения на
долната челюст, офталмологични смущения.
Съпътстват се от болка, едем, кървене от
носа, въздушен емфизем, псевдоптоза, крепитация, кръвонасядане и др. (фиг. 4, 5 и 6). Самостоятелните фрактури на яблъчната дъга
се представят с нарушена конфигурация на
лицето и/или ограничена подвижност на долната челюст. Изолираните фрактури на пода
на очницата след нараняването се изявяват с
контузии на очната ябълка, очно двигателните
мускули, кръвонасядане, хематоми в орбитата,
променено положение на окото и нарушена сетивност, а по-късно се развиват прогресираща
диплопия и енофталм (11, 13).
Оптималното време за оперативно лечение на фрактурите на яблъчната кост, дъга
и орбиталния под е през първите 1-2 дни от
травмата. Докъм 7-ия ден репозицията все
още не е затруднена. След този срок се образуват здрави съединителни връзки, които са в
състояние да върнат фрагментите в първоначалното патологично положение. Хирургичното
лечение се извършва интра- или екстраорално.
Методите чрез интраорален достъп зад crista

Фиг. 1

zygomaticoalveolaris (метод на Keen Vielage) или
през максиларния синус (метод на Lothro) са подходящи за ,,пресни”, едрофрагментни фрактури.
Макар и относително лесни за изпълнение са с
ограничено приложение поради несигурните резултати от сляпата репозиция и липсваща фиксация. Перкутанното наместване на фрагментите с еднозъба кука (метод на Strohmeyer) или
чрез темпорален достъп и елеватор (метод на
Gillies) имат сходни индикации и недостатъци.
Директната репозиция на фрагментите чрез
екстраорален достъп (трансконюнктивален, по
зигоматичната дъга, страничния и долния орбитален ръб или комбинация от тях) и фиксацията им с телени лигатури (метод на Adams
W.) или мини пластинки (метод на Мichelet F.)
са най-често използваните методи. Плаките и
винтовете осигуряват стабилна фиксация, но
след около 6 месеца е необходимо да бъдат
премахнати, докато остеосинтезиращите телове обичайно не се отстраняват. Методите
са приложими при всички възможни фрактури
на яблъчната кост, дъга и орбиталните стени.
Извършват се под визуален контрол и осигуряват широк достъп до орбиталните ръбове,
зигоматичната дъга, страничната и долната
стена на очницата, предната стена на горночелюстната кухина, инфраорбиталния канал и
отвор. При ,,застарели” фрактури с давност,
по-голяма от 20-30 дни, позволяват рефрактуриране на неправилно срасналите фрагменти. За реконструкции на дефекти на пода на
очницата и страничните стени се използват
консервирани тъкани, автотрансплантанти и
много рядко експлантанти. Те възстановяват
обема на орбитата, поддържат очната ябълка,
коригират положението й и я предпазват от
пролабиране към максиларната кухина (2, 3, 4, 7,
9, 12, 14, 15, 16, 17).
Фрактурите на яблъчната кост, дъга и ор-

Фиг. 4

Фиг. 2

Фиг. 3

биталния под се диагностицират относително
трудно, макар много от симптомите да се
проявяват непосредствено след травмата.
Значимият едем в орбиталната и зигоматичната област, хематомите, малката дислокация
на фрагментите и липсата на патологична
подвижност воалират клиничната картина. Някои симптоми като птоза на очната ябълка,
диплопия, енофталм и др. се проявяват дни,
седмици или дори месеци след нараняването.
Това затруднява лечението в адекватни срокове и понякога настъпват тежки функционални и естетични проблеми. Те изискват сложни
реконструктивни операции, които лишават
спортиста от активна състезателна дейност
за дълъг период от време.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Поставихме си за цел да споделим нашия
лечебен опит и чрез него да запознаем спортните и общо практикуващите лекари с диагностиката, сроковете и принципите на лечение при фрактурите на яблъчната кост, дъга и
орбиталния под.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
За период от 10 г. ние лекувахме 150 болни
с травми в лицево-челюстната област (82 мандибуларни, 38 зигоматични, 19 назални, 4 максиларни и 7 съчетани фрактури) в К-ра по Стом.
и Л.Ч.Х. при Стоматологичния факултет на МУ;
СБАЛ по Л.Ч.Х. - Университетска; Медико-стоматологичния център ,,АМА” - София. При 38
от тях диагностицирахме фрактури на зигоматичната кост, дъга или под на орбитата.
Болните бяха на възраст от 15 до 49 г., мъже 27, жени - 11. При 34-има проведохме хирургично
лечение, 7 от които бяха елитни спортисти.

Фиг. 5

Диагнозата изяснявахме при разпита на
пострадалия. Не изключвахме възможността
някои от симптомите да са предизвикани от
травмата върху меките тъкани, мускулите,
фасциите, нервите и очната ябълка, с липса
на фрактура.
При огледа търсехме нарушения в конфигурацията на зигоматичната кост, дъга, инфраорбиталната област и положението на окото.
Сравнявахме ги със здравата лицева половина.
Оценявахме подвижността на клепачите, ширината на зениците и обема на движение на
очите. При кървене, чрез предна риноскопия
оглеждахме носната кухина. Интактната носна
лигавица бе доказателство, че то се дължи на
наранена синусна лигавица.
Палпаторно откривахме болезнени точки,
прагови дислокации, нарушен континуитет на
зигоматичната кост, дъга, долния и латерален
орбитален ръб. Патологична подвижност в повечето случаи не се долавяше, освен понякога в
областта на предната максиларна стена, която се установява интраорално с праг в тубера на горната челюст. Отчитахме наличие на
крепитация или болка в дълбочина на очната
ябълка. Ограничение в отварянето на устата
до 15 mm приемахме за значимо. Ежедневните
измервания позволяваха да проследим динамиката в движенията на долната челюст, както
и постоперативното им възстановяване.
Повърхностната сетивност изследвахме
чрез симетрични убождания с инжекционна игла.
В зоните на инфраорбиталния нерв нарушения
се търсят по кожата на долния клепач, крилото на носа, бузата и горната устна. Сетивни
промени на конюнктивата установявахме посредством дразнене с памучни влакънца. Изследвахме и електровъзбудимостта на зъбите от
горната челюст.
Оценявахме движенията на очните ябълки,

Фиг. 6
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като на около 1,5 m пред пациента показвахме
химикалка или пръст, който той да следи само
с очи. Изяснявахме наличието на двойни образи
и синхрона в движенията на двете му очи.
Лицеви деформации обективно установявахме 3-4 дни след травмата при отзвучаване на отока на меките тъкани и едема на
клепачите. Затруднени движения на долната
челюст от механичен тип се причиняваха от
изместване на зигоматичната кост или дъга
и притискане на короноидния израстък. Те са
трайни, докато травматичните мускулни
контрактури обикновено отзвучават до 2-3
седмици, а понякога и по-бързо. Хипоестезията или анестезията на зоните, инервирани
от n. Infraorbitalis, се дължаха на притискане,
разкъсване или прекъсване на целостта му от
разместените фрагменти на яблъчната кост,
основата на очницата или предната максиларна стена. При малка дислокация сетивните
промени бяха транзиторни. Определяхме като
персистиращи тези, които не отзвучават до
10-15 дни след травмата. Болката при натиск
върху очната ябълка или при опит за отваряне
на окото и повдигане на клепача се засилваше.
Субконюнктивалните кръвоизливи отзвучаваха
по-бавно от едема и хематомите. Кървенето
от носа при разкъсване на синусната лигавица
не бе обилно и спираше спонтанно. Непосредствено след травмата кръвта е ярка, а в следващите дни се отделят съсиреци. Изпълването
на синуса с кръв се представя рентгенологично
в първите дни чрез плътно засенчване. Въздушният емфизем обхващаше предимно долния
клепач и инфраорбиталната област. Възниква
при издухване на носа и комуникации между подкожната тъкан с околоносните кухини.
Палпаторно се установява оток с крепитация,
отпечатъците от пръстите изчезват след
прекратяване на натиска.
Офталмологичните усложнения бяха найчесто от пролапс на орбитално съдържимо
в максиларния синус или от притискане на
очнодвигателните мускули. Нарушаваха се положението и движенията на очната ябълка,
настъпваха функционални смущения в зрението. Екзофталмът най-често бе причинен от
ретробулбарен хематом и в редки случаи от
разкъсване на очнодвигателни мускули, които
16 
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нормално упражняват теглене върху булба и го
придърпват назад (фиг. 7). Енофталмът се проявяваше рядко непосредствено след травмата
и се дължеше на обширни импресионни фрактури. По-чести бяха късните посттравматични
енофталми от атрофия на периорбиталната
мастна тъкан (фиг. 8). Тя възниква при продължителен натиск от бавно резорбиращ се
хематом или разместени костни фрагменти,
които притискат инкарцерираните орбитални
тъкани. Хлътването на окото става забележимо след 2-3 месеца.
Смущенията в синхронното движение на
двете очи обикновено се дължаха на прищипване на периорбитални тъкани и мускули. Найчесто при фрактури на основата на очницата
между фрагментите попадат долният прав и
долният кос мускул. При поглед нагоре движението на окото от засегнатата страна изостава
(фиг. 9). Точната преценка на посоките, в които
е затруднено движението му, може сравнително вярно да локализира костните повреди.
Птоза на очната ябълка в посока към горночелюстната кухина от няколко милиметра
до 1 cm наблюдавахме при изместването на
зигоматичната кост надолу или при значителен дефект в основата на очницата (фиг. 10).
Допълнителен фактор може да е атрофията на
периорбитално съдържимо.
Двойното виждане е едно от честите
офталмологични усложнения при фрактури
на яблъчната кост. От преходен тип бе предизвикано от кръвоизлив, хематом или едем,
които изместват очната ябълка. След резорбцията им за около 10-15 дни се възстановява
бинокуларното зрение. Диплопията, възникнала
веднага след травмата, понякога е резултат
от птоза на очната ябълка към горночелюстната кухина, нараняване на очнодвигателни
мускули, нерви или откъсване на трохлеята.
Късната диплопия е израз на инкарцериране на
периорбитални тъкани между фрагментите.
Няколко месеца след травмата настъпва тяхната атрофия. Компенсаторните възможности
на бинокуларния апарат на окото в повечето
случаи са в състояние да преодолеят диплопията при размествания на фрагментите до 5 mm
или частични лезии на очнодвигателни мускули
и нерви без цялостното им прекъсване.

Фиг. 9

Фиг. 10

Псевдоптоза наблюдавахме при изместване на яблъчната кост надолу едновременно със
страничния лигамент на горния клепач, който
го придърпва. Очната цепка се стеснява, но
движенията на клепача се запазват.
При тежки импресионни зигоматични
фрактури с вклиняване назад и разрушаване
на голямото крило на сфеноидалната кост
понякога се наранява очнодвигателният нерв,
преминаващ през fissura orbitalis superior. Това
се манифестираше клинично със ,,синдром
на горната орбитална цепка” (синдром на
Rochon–Duvigneaud). Той се проявява с неподвижност на очната ябълка, мидриаза, птоза на
горния клепач, сетивни промени по хода на n.
ophthalmicus, екзофталм, ретробулбарна болка
и венозна стаза на конюнктивата. Нараняването на n.oculomotorius води до мидриаза и птоза
на горния клепач. Сетивните промени засягат
кожата на челото, гърба на носа, горния клепач
и конюнктивата. Обикновено синдромът не е
с пълна изява и се манифестира с частична
пареза на очнодвигателните мускули и сетивни промени. ,,Синдром на горната орбитална
цепка”, комбиниран със симптоми, показателни
за лезия на зрителния нерв, се определя като
,,синдром на орбиталния връх” (синдром на
Rollet). Възможни причини са травми на очната
ябълка, нараняване на нерва от костни фрагменти в самия канал вътре в очницата или
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между хиазмата и foramen opticum. Отчитат
се бързо понижаване на зрителната острота
до пълна слепота, едем на папилата и ретробулбарен неврит. Нараняванията на очната
ябълка могат да предизвикат едем на цилиарното тяло, травматична мидриаза, повишаване на вътреочното налягане (ВОН), кръвоизлив
в предната камера на окото, отлепване на ретината, задна руптура и др. усложнения.
Изолираните фрактури на пода на орбитата се представяха като окръглени дефекти, но
понякога бяха линейни, звездовидни, триъгълни
или тотални раздробявания с включване на инфраорбиталния канал. Ранните клинични симптоми бяха следствие от контузия на очната
ябълка, очнодвигателните мускули, промяна в
положението на окото, кръвоизлив и хематом
в орбитата. Нарушена бе сетивността на
всички зони, инервирани от инфраорбиталния
нерв. Кървене от носа липсваше при запазена
цялост на синусната лигавица. С енофталм се
представяха случаи с бавна, прогресивна травматичната диплопия, предимно от вертикален
тип. Дължи се на уголемяване обема на очницата, а по-късно и на атрофичните процеси.
Консултация с офталмолог осъществявахме поради опасността от нараняване на очната ябълка. Извършваше се екзофталмометрия, офталмоскопия, изследваха се зрителната
острота, степента на диплопия, зрителните
полета и ВОН. Повишаване на ВОН настъпва
при вазомоторни промени от притискане на
очната ябълка. Причините са хематоми, едеми и костни размествания, които водят до
застой в орбиталните вени. Настъпва нарушение в интраорбиталното и интраокуларното
кръвообращение с необратими разстройства
в зрението, включително слепота. За патологично се приема ВОН над 3,3 кРа или 25 mm Нg
(нормалното ВОН е в границите между 2,1 - 2,9
кРа или 16-22 mm Нg.)
Рентгенови изследвания допълваха и визуализираха диагнозите - фрактури на яблъчната
кост, дъга или пода на орбитата. Използвахме:
полуаксиална проекция за околоносни кухини,
нос-брада при отворена уста; темпоромандибуларна проекция (прав Хирц); субментална вертикална проекция; рентгенография за foramen
opticum (Резе); СТ с 3D SSD реконструкции и др.
Консервативно лечение прилагахме при
фрактури на яблъчната кост и дъга с мини18 
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мално разместване на фрагментите и липса
на анатомични и функционални смущения. При
наличие на болка, хематом, преходни сетивни
нарушения, излив на кръв в максиларния синус
включвахме антибиотици, аналгетици и физиотерапевтични процедури. Максималното отваряне на устата и приемът на твърда храна се
ограничаваха за около 2 седмици. Спортистът
може да започне тренировъчен процес и активна състезателна дейност след 3 седмици.
Хирургично лечение провеждахме при очевидни лицеви деформации; ограничения в движението на долната челюст от механичен
тип; сетивни нарушения, персистиращи повече
от 15 дни; нарушено положение и подвижност
на очната ябълка; двойно виждане, обусловено
от птоза, двигателни смущения или атрофия
на орбитални тъкани; фрактури на основата
на очницата с раздробяване и потъване на
фрагменти, независимо от изявата на едни или
други симптоми. Операциите извършихме при
18 от болните до 7-ия ден след травмата, при
9 - до 20-ия ден и при 7 - месеци след това.
Използвахме интраорален достъп по метода на
Keen Vielage в 3 случая с изолирани ,,V” образни, ,,пресни” фрактури на зигоматичната дъга.
Извършихме при 2-ма болни с недислоцирани
фрактури и хипоестезии само интраорална
декомпресия на инфраорбиталния нерв. При 20
използвахме екстраорални достъпи (по долния
и страничния орбитален ръб, зигоматичната
дъга или комбинирани) и вътрекостна остеосинтеза с телен шев или миниплаки и винтове
(фиг. 11). При 9 от тях приложихме и консервирани тъкани (замразена или лиофилизирана дура
и хрущял) за възстановяване на орбиталния
под. В 9 клинични случая чрез интраорален достъп осъществихме телени остеосинтези по
инфраорбиталния ръб, crista zygomaticoalveolaris
и поддържаща фиксация с раздут уретрален
катетър в максиларния синус (фиг. 12), изведен
под долна носна конха през съответния назален
отвор. При болните със ,,застарели”, дефектни фрактури на пода на очницата, диплопия и
енофталм използвахме екстраорален или транзконюнктивален достъп до долната стена и
поставихме консервиран хрущял за корекция на
орбиталния обем.
При лекуваните от нас активни елитни
спортисти всички фрактури бяха диагностицирани още в първите дни след травмите. В

различна степен се проявяваха лицева деформация, хипоестезия в зоните, инервирани от
инфраорбиталния нерв, птоза на очната ябълка към горночелюстната кухина, диплопия и ограничена подвижност на долната челюст. В 4
случая с едрофрагментни фрактури използвахме интраорален вестибуларен достъп, телена
остеосинтеза по инфраорбиталния ръб, crista
zygomaticoalveolaris и поддържаща фиксация с
раздут катетър в максиларния синус за 5 дни.
При 3-ма от спортистите имаше значима дислокация на зигоматичната кост и дъга, големи
дефекти по пода на орбитите. При 2-ма от
тях ограничението в отварянето на устата
беше до 10 mm. Приложихме екстраорален достъп за репозиция на фрагментите, метална
остеосинтеза за фиксацията им и замразена
дура върху дефекта на орбиталния под за поддръжка и корекция позицията на окото.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
От хирургично лекуваните от нас 34-ма
болни с фрактури на яблъчната кост, дъга и
пода на орбитата постигнахме анатомично
и функционално възстановяване при 30. При
един болен с огнестрелно нараняване беше
настъпила слепота поради лезия на зрителния
нерв. Възстановени бяха клепачите, контурът
на зигоматичните кости и орбитата. В другите три клинични случая травмите бяха в
резултат на пътно-транспортни произшествия с големи дислокации на фрагментите
и значими костни и мекотъканни дефекти.
Поради комбинираните травми лечението в
лицево-челюстната област бе отложено. При
болните предстоят допълнителни пластични
реконструкции. В случаите на спортни травми
и фрактури на яблъчната кост, дъга и пода
на орбитата при всички атлети постигнахме
пълно функционално, анатомично и естетично
възстановяване.
Оценката на постигнатите резултати
при оперираните и наблюдавани от нас болни
с фрактури на яблъчната кост, дъга и пода на
орбитата показва, че ранната хирургична намеса е предпоставка за успешно лечение и намалява риска от късни усложнения. Утвърдените в лечебната практика хирургични методи
показват висока ефективност. Прилагани по
индикации към конкретните клинични случаи
и давността на травмата, създават условия
за нормален заздравителен процес, анатомично
и функционално възстановяване на болните. С
най-голяма надеждност са методите за вътрекостна метална остеосинтеза. При добра
оперативна техника не оставят груби екстраорални цикатрикси и след време разрезите са
едва или напълно незабележими. Използваната
от нас комбинирана оперативна техника чрез
интраорален вестибуларен достъп, телени
остеосинтези по инфраорбиталния ръб, crista
zygomaticoalveolaris и поддържаща фиксация с
раздут катетър в максиларния синус има своето място в лечението на ,,пресни”, едрофрагментни фрактури на зигоматичната кост.
Тя осигурява задоволителен достъп и контрол
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при репозицията на костните фрагменти. Създава условия за визуализиране на инфраорбиталния нерв и евентуалната му декомпресия.
Осигурява възможност за двупунктова телена
остеосинтеза по инфраорбиталния ръб и crista
zygomaticoalveolaris. Стабилността на фиксацията между фрагментите и пода на орбитата
надеждно се поддържа и от изпълнения с въздух
катетър. Той създава условия за нормален заздравителен процес и при множествени фрактури на долната орбитална стена без значим
дефект. Поддържа и коригира позицията на
окото, като предпазва пролабирането на периорбитални тъкани към максиларния синус.
Ограничава изпълването му с кръв, успешно го

дренира през създадения отвор под долна носна
конха и лесно се отстранява. Поради липсата
на видими цикатрикси техниката отговаря на
съвременните естетични изисквания. Тя е лесно
изпълнима, приложима в амбулаторни условия и
съкращава следоперативния период на възстановяване. Опитът ни от приложението й при
активни елитни спортисти потвърди нейната
ефективност и предимства. Следоперативното възстановяване протече при домашноамбулаторен режим. В естествената семейна
среда по-лесно се преодоляваха стресът и емоционалното натоварване от нараняването и
оперативната травма. Състезателите след 10ия ден започваха обща физическа подготовка, а

след 3-ата седмица - нормален тренировъчен и
състезателен процес.
В заключение ще си позволим да отбележим, че рискът от фрактури на яблъчната
кост, дъга и пода на орбитата при спортисти
е реален. Познаването на техните характеристики от лекарите на отбори и дежурните медицински екипи ще осигури ранната им
диагностика. Своевременното насочване на
пострадалия към лицево-челюстен хирург ще
намали предпоставките за късни усложнения.
Оперативното лечение ще е по-атравматично, а сроковете за функционално, естетично
и социално възстановяване на спортистите
- по-кратки.
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С ПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В СПОРТА

Реанимация и спорт
Д-р Росен Хлебаров

РЕЗЮМЕ
Дискутирани са основните понятия, практически заключения и методи за провеждане на кардио-пулмонална ресусцитация – CPR, в
условията на спортни състезания и тренировки. Разглеждат се
алгоритмите за реанимация, известни като азбука на съживяването. Накрая се посочват последните изменения в стандартите за
CPR при възрастни и деца.

SUMMARY
Reanimation and Sport
Main terms are discussed and practical conclusions and methods for going
under CPR in sities of training and sport competition are made. Algorhythms
for reanimation, known as a alphabeth of revival are revealed. Finally, the
last changes in the standrds of CPR in adults and children are shown.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Кардио-пулмонална ресусцитация, спорт.
KEY WORDS: Cardiopulmonary resuscitation, sport.

Съвременен алгоритъм за реанимационни мерки при спешни състояния по време на спортни и свързани с това дейности

С

ъживяването на хора, изпаднали в
терминално състояние или клинична смърт, е възможно единствено чрез
ефективно и организирано приложение на
комплекс от методи, известни като кардио-пулмонална ресусцитация (cardiopulmonary resuscitation–CPR). Причините
за изпадане в клинична смърт при спортни състезания или тренировки са различни
и многообразни, но единствено бързата и
адекватна намеса е в състояние да предотврати фаталния край. В този смисъл
са необходими познаване и владеене на
методите на кардио-пулмоналната ресусцитация от всеки спортсмен (треньор,
спортен лекар, рехабилитатор, спортист
и т. н.).
I. Въведение и дефиниции
Продължителността на живота се
определя от жизнеспособността на мозъка на човешката личност, а нейният
край – биологичната смърт, е процес,
преминаващ през три етапа: терминално
състояние на живот, агонално състояние
и клинична смърт.
При терминалното състояние на
живот настъпва невъзможност на жизненоопределящите компенсаторни механизми да се справят с действието на

увреждащите фактори.
Агоналното състояние (агония) - период, през който могат да се регистрират неефективни дихателни движения
(гаспово дишане) и преходни, краткотрайни пулсации в големите артериални
съдове.
Клиничната смърт се характеризира
с кома, апнея, липса на пулс в големите
артериални съдове, отпадане на функциите на ЦНС, чиито нарушения са все още
в стадий на обратимост.
Всяко терминално състояние на живот се последва от биологична панорганна смърт, ако ефективно и навреме не се
приложи кардио-пулмонална ресусцитация
(CPR).
Внезапно прекъсване на циркулацията (Cardiac arrest) е клинична диагноза
на пациент, за когото не се е очаквало,
че ще умре в този момент, със следните
характеристики:
 безсъзнание;
 апнея;
 липса на пулс в големите артериални съдове.

гани е с различна продължителност: найчувствителни на хипоксия са мозъкът и
сърцето. Около 4-6 мин са необходими, за
да настъпят необратими промени в мозъчните клетки; за сърцето това време
е 15-20 мин; жизнеспособността на епидермалните клетки продължава часове и
дни. Трябва да се отбележи, че периодът
на преживяемост на тъканите се съкращава или удължава от различни фактори.
По-важните са:
 Телесна температура.
 Възраст.
 Скорост на обмяната на веществата.
 Здравословно състояние преди увредата.
Всички клинични и експериментални
данни показват безспорно, че преустановяването на ефективната циркулация
(cardiac arrest) за период над 4-6 минути
води до необратими неврохистологични промени в мозъчната тъкан. В тази
връзка границата, след която вече не
съществува човешка личност, е настъпването на мозъчната смърт.

II. Практически заключения

III. Мерки за съживяване – кардиопулмонална ресусцитация (CPR)

След преустановяване на циркулацията преживяемостта на различните ор-

Прилагането на комплекс от мерки
Медицина и Спорт 
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Фиг. 1

Универсален алгоритъм за кардио-пулмонална
ресусцитация при възрастни

Стабилно
странично
положение

Проверка за съзнание
Не отговаря

- интезивно наблюдение
- лечение по показания

- повикване на БМП
- оценка на дишането (осигуряване проходимост на дих.
пътища)

Има дишане

Няма дишане

- странично стабилно положение
(ако няма травми на гръбнака)

- 30 сърдечни компресии
- проверка за циркулация

Има пулсации

Няма пулсации

- кислород
- анамнеза
- венозна линия
- физикален преглед

- мониторна ЕКГ
- ЕКГ
- жизнени белези

Начало на CPR
за съживяване (CPR) в границите на времетраенето на клиничната смърт може
да доведе до възстановяване на функциите на ЦНС. За бързо ориентиране в
обстановката ни помага следният алгоритъм (виж табл. 1).
Съживяването на хора в клинична
смърт - кардио-пулмонална, ресусцитация се разделя на следните фази:
1. Основно поддържане на живота
(Basic Life Support – BLS) – включва осигуряване на проходими дихателни пътища, поддържане на дишането и циркулацията без специална екипировка.
2. Разширено поддържане на живота (Advanced Life Support – ALS)
– включва пълния обем от методи за
възстановяване на дишането и сърдечната дейност: ендотрахеална интубация,
дефибрилация и фармакологична интервенция.
3. Интензивно лечение на постреанимационен синдром (Prolonged Life
Support - PLS).
Европейският съвет по кардиопулмонална
рeсусцитация
(European
Resuscitation Council – ERC) и Американската кардиологична асоциация (American
Heart Association - AHA) въз основа на задълбочени изследвания са изработили и
предложили Стандарти за кардио-пулмонална рeсусцитация, които са станали алгоритми за действие при клинична
смърт и са известни като азбука на
съживяването (табл. 2). Последната ревизия на стандартите беше публикувана
през декември 2005 г. Новите указания
заменят приетите през 2000 г. правила
на ERC. На тях ще бъде посветено понататъшното изложение.
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Таблица 1

Отговаря

IV. Основни методи за кардиопулмонална рeсусцитация
 Положение на тялото за CPR
 Правилното основно положение на
тялото за CPR е хоризонтално, по гръб
върху твърда основа и има следните цели:
създава оптимални условия, осигуряващи
проходимост на горните дихателни пътища; удобен достъп на реаниматора
(помощника); възможност за ефективна
компресия/декомпресия на гръдния кош;
да не се задълбочават вече съществуващи травматични увреди (напр. травми
на гръбначния стълб).
 Стабилно странично положение
(фиг. 1) е показано при пациенти в безсъзнание, но със запазено спонтанно дишане–
то осигурява гравитационен дренаж на
течности и чужди материи от устната
кухина.
 Осигуряване проходимост на дихателните пътища при CPR
Най-честите причини за нарушена до
напълно липсваща проходимост на дихателните пътища (обструкция) при пациенти в безсъзнание са:
1. Хипофарингеална обструкция (фиг.
2-а) имаме, когато релаксираните език и
шийни мускули се намират върху задната
фарингеална стена и когато главата на
пострадалия е в предна флексия.
2. Обструкция на горните дихателни пътища от чужди вещества (повърнати материи, чужди тела и др., които
поради безсъзнателното състояние не
могат да се елиминират чрез откашляне
или преглъщане).
3. Обструкция на по-долните ди-

Фиг. 2 а-хипофарингеална обструкция;
б-задна флексия на главaта;в - Прийом на
Есмарх; г- отваряне на устата за осигуряване на проходимост на дих. пътища

Фиг. 3

Различни начини за
почистване на устната кухина

Фиг. 4

а - разл. видове и начин на поставяне на
орофарингеален въздуховод-тип Гьодел
б - правилно положение но орофарингеален
въздуховод- тип Гьодел

Таблица 2

Азбука на съживяването – фази, етапи и мероприятия за кардио-пулмонална ресусцитация (по P. Safar)
Фази

І. Basic Life Support
(Основно поддържане
на живота)

II. Advanced Life
Support (Разширено поддържане на
живота)

III. Prolonged Life
Support (Интензивно
лечение на постреанимационен синдром)

Етапи

Мероприятия
без екипировка
с екипировка
•Глава в дорзална флексия. Основно
положение за CPR. Стабилно стра- •Фарингеална аспирация.
•Ендотрахеална интубация с или без
нично положение.
А = Airway control (Контрол
трахеобронхиална аспирация.
•Опит за обдишване.
върху проходимостта на диха•Трикомпонентен метод за осигуря- •Крикотиреотомия.
телните пътища)
ване на проходимост на горните •Трахеостомия; бронхоскопия; плеврален дренаж.
дихателни пътища.
•Почистване на устната кухина.
•Обдишване с лицева маска (през
интубационна тръба или трахеосB = Breathing support (Изкустве- •Изкуствена вентилация с издишан
томна канюла) и саморазгъващ се
на белодробна вентилация)
въздух (уста в уста, уста в нос).
балон с или без кислород.
•Апаратна вентилация.
•Контрол на външна хеморагия.
C = Circulation support (Възста- •Мониториране на артериален пулс. •Компресия на сърцето (отворен
новяване на циркулацията)
•Компресия на сърцето (затворен
гръден кош).
гръден кош).
D = Drugs and fluid (Медикаменти и разтвори);E =
•Интравенозна линия.
Electrocardiography (Електро•Мониторна ЕКГ.
кардиография);F = Fibrilation
•Дефибрилация.
treatment (Лечение на фибрилациите).
G = Gauging (Диагностика)
•Етиопатогенетична диагноза.
H = Human mentation
•Ресусцитация на функциите на ЦНС.
(Функции на ЦНС)
I = Intensive care
•Лечение на постреанимационния
(Интензивно лечение)
синдром.

хателни пътища – бронхоспазъм, бронхиални секрети, аспирация на стомашно
съдържимо или други чужди вещества.
 Методите за осигуряване проходимост на дихателните пътища при
CPR са:
1. Трикомпонентен метод – включва:
а) задна флексия на главата (фиг.
2- б);
б) изтегляне напред и нагоре на долната челюст (фиг. 2-в);
в) отваряне на устата (фиг. 2-г).
2. Изчистване на устната кухина
от чужди материи. На фиг. 3-а, б, в са
показани различни начини за мануално почистване на устната кухина при липса на
екипировка.
3. Фарингеална интубация. (фиг. 4-а)
Назофарингеалните или орофарингеалните въздуховоди служат за поддържане на
вече осигурена проходимост на горните
дихателни пътища (фиг. 4-б).
4. Прийомът на Хаймлих (фиг. 5) се
използва при наличие на чуждо тяло дълбоко в горните дихателни пътища, непозволяващо мануално отстраняване.
 Методи за изкуствена белодробна вентилация при CPR
При липса на ефективна вентилация
след описаните по-горе действия се започва директно обдишване “уста в

уста” или “уста в нос” с издишан въздух
(фиг. 6а, б). Изпълнява се по следния начин:
“реаниматорът” вдишва дълбоко и ексхалира в горните дихателни пътища на
пациента, след като гръдният му кош се
повдигне, инфлацията спира, за да може
пациентът пасивно да ексхалира. За осигуряване на адекватна вентилация обдишването трябва да отговаря на следните
изисквания:
 необходим дихателен обем около
800 – 1200 мл;
 продължителност на вдишване 1
сек;
 ритъм 10 -12 /мин.
При възможност да се използват “бариерни” устройства за обдишване с издишан въздух; чрез тях се избягват неприятните усещания от процедурата и се
намалява рискът от контагиозност при
вирусни или кръвни заболявания у пострадалия.
Друг метод за изкуствена вентилация е обдишване с лицева маска и саморазгъващ се балон тип AMBU (фиг. 7).
Начинът е следният:
 подходяща по размер маска се
прикрепва към лицето на пациента;
 чрез компресия на балона се осигурява инфлация в белия дроб;
 ексхалацията е пасивен процес.
 Метод за изкуствена циркулация

Прийом на Хаймлих при наличие на
Фиг. 5
тдърдо чуждо тяло в горните дих. пътища

Фиг. 6 а - инфлация при директно обдишване по метода уста в уста; б - пасивна ексуфлация
Фиг. 7

Обдишване с лицева
маска и балон тип
AMBU
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Таблица 3
Основни реанимационни мероприятия: главни принципи и различия в зависимост от възрастта
Деца
Юноши
Възрастни
Брахиална или фемурална
Място за проверка на пулса
Каротидна артерия
Каротидна артерия
артерия
С проксималната част
С двете длани една
Методика на индиректен сърдечен масаж
С два или три пръста
на дланта
върху друга
Честота на компресиите върху стернума
100-120/мин
100/мин
80-100/мин
Дълбочина на компресиите върху стернума
1-2 см
2-4 см
4-6 см
Честота на обдишване
20/мин
20/мин
10-12/мин
Отношение компресии/обдишване
- двама души
15:230:2
15:230:2
15:230:2
- един човек
Метод за отстраняване на чуждо тяло,
дълбоко заседнало в горните дих. пътища
при CPR
След оценка на циркулацията, извършена чрез опипване пулса на a. Carotis за
около 5-10 сек (фиг. 8) и установяване на
липсата му, се пристъпва към външна
компресия/декомпресия на сърцето. В
съвременната практика се използват две
техники – класическа и активна компресия/декомпресия на сърцето (ACD).
 Класическата техника на изпълнение изисква следната последователност:
1. Пациентът да лежи на твърда
плоскост.
2. Положение на реаниматора - встрани от пострадалия.
3. Локализиране на правилното място
– средата на стернума (фиг. 9а).
4. Поставяне на ръцете една върху
друга.
5. Натиск върху стернума, така че да
хлътва с 4-5 см (при възрастни) (фиг. 9б).
6. Продължителността на натиска е
0,5 сек, следва декомпресия за 0,5 сек.
7. Честотата на изкуствената сърдечна дейност при двама души, извършващи CPR, е 60/мин, а при един – 80/мин
(съотношението компресии/ вдишване
трябва да е 30:2) (фиг. 10, 11).
 Активната компресия/декомпресия
на сърцето (ACD) навлезе като техника
през последните години. Осъществява се
с уред, представляващ вакуум-чаша, скала,
отчитаща упражнената сила, и дръжка за
двете ръце. Вакуум-чашата се поставя в
средата на гръдната кост. След компресионната фаза с желана от нас сила се извършва декомпресия чрез изтегляне нагоре на
дръжката и по този начин се осъществява
активното разгъване на гръдния кош. Тази
техника позволява значително увеличаване на минутната вентилация и подобрява коронарната и мозъчната перфузия.
Натрупаният клиничен и експериментален
материал показва, че ACD повишава показателите на хемодинамиката с 30-50%.
Процедурата компресия/декомпресия
на сърцето е получила гражданственост с
наименованието сърдечен масаж. Ефектът
от външната компресия/декомпресия на
24 
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Удари по гърба, последвани
от тласъци в гръдния кош

Прийом на Хаймлих

сърцето се основава на факта, че то е
разположено в пространството между
стернума и гръбначния стълб, в долната
част на гръдния кош (фиг. 8). Изтласканата при притискане (компресия) кръв от
сърцето, белия дроб и големите съдове
осигурява поток в системното и белодробното русло. След спиране на налягането поради еластичността на гръдната
клетка и сърцето те се разширяват и се
осъществява ново пълнене на сърдечните
кухини с кръв (декомпресия). Получените
като резултат хемодинамични параметри
(систолично АН, диастолично АН, минутен
обем на сърцето и др.) са гранични по отношение на преживяемост на мозъчните
структури при продължителна ресусцитация.
V. КАРДИО-ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ
ПРИ ДЕЦА
Спирането на сърцето при децата е
резултат най-често на хипоксемия на базата на дихателна обструкция или дихателна недостатъчност. Началните усилия
трябва да бъдат насочени към подсигуряване на проходимост на дихателните
пътища и осигуряване на адекватна вентилация.
BLS – Basic Life Support. Основните
опорни точки за ресусцитация при деца са
същите като при възрастните: проходимост на дихателните пътища; белодробна вентилация; циркулация. Промени в честотата и дълбочината на компресиите и
Фиг. 9 а

Определяне на правилното място за външна
компресия-декопресия на
сърцето

Прийом на Хаймлих

Фиг. 8

Проверка за пулс на каротидната артерия
Фиг. 9 б

Ефект от
външна
компресия-декомпресия на
сърцето

вентилацията, както и на позицията на
ръцете са необходими поради анатомичните и физиологичните различия (табл. 3).
По-долу са описани детайлно разликите в
техниките за съживяване на деца.
1. Проходимост на дихателните
пътища и дишане. Най-важният фактор
за успешна ресусцитация при децата е
добрият контрол върху дихателните пътища и вентилацията. Всички действия

Фиг. 10

Фиг. 11

в тази насока са като при възрастните
с две изключения. Първото е, че при хиперекстензия на детски врат прийомът
“отвеждане на главата назад” може да
доведе до обструкция на дихателните
пътища поради малкия диаметър и полесната компресия на недоразвитите
дихателни пътища. Второто е, че субменталната компресия, получаваща се
при повдигането на брадичката, може
да доведе до обструкция на дихателните пътища поради притискането на език
към фаринкса. Обдишването трябва да се
осъществява бавно, с нисък газов поток,
за да се избегне дилатация на стомаха и
трябва да бъде достатъчно по обем, за
да доведе до повдигане на гръдния кош.
След като веднъж е била установена
клинична смърт, трябва да се извършат
пет начални обдишвания, последвани от
компресии/вдишване в съотношение 30:2
(както при възрастни).
2. Циркулация. За установяване на
пулсации при деца се използват брахиалната или фемуралната артерия. При липса на пулс веднага се започват компресии
върху гръдния кош с честота и дълбочина,
вариращи според възрастта. Компресията
трябва да заема до 50% от целия цикъл
компресия/декомпресия. Гръдните компресии при деца се извършват с върховете на
пръстите, поставени на стернума. Точното място при пострадали в ранна детска
възраст се определя от мислената линия
между зърната и пресечната й точка с
гръдната кост. При по-големи деца правилното положение се определя като при
възрастни и едната ръка се използва за
притискане на стернума, а другата - за
опора под гръбнака (фиг. 12).
Преоценка на състоянието на детето се прави на всеки 10 цикъла компресии/ вдишване.
VI. СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В КАРДИО-ПУЛМОНАЛНАТА РЕСУСЦИТАЦИЯ, ПУБЛИКУВАНИ
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2005 Г.

Фиг. 12

1. Поддържане на основните жизнени функции при възрастни (Adult Basic
Life Support - BLS):
 CPR се започва, ако пострадалият е
в безсъзнание или няма нормално дишане.
 Сърдечният масаж се извършва с
поставени върху стернума ръце, а не на
границата стернум-ребра.
 Всяко вдишване трябва да е с продължителност от една секунда (две секунди в предишните стандарти).
 Съотношението сърдечни компресии/вдишване трябва да е 30:2 за всички
възрастни със сърдечен арест; при деца
трябва да се спазва същото съотношение,
ако реанимацията не се извършва от медицинско лице.
 При възрастни със сърдечен арест

се започва с 30 сърдечни компресии (вместо две начални вдишвания).
2. Поддържане на основните жизнени функции при деца (Pediatric Basic Life
Support - BLS):
 При липса на медицинско лице CRP
трябва да започне с пет начални вдишвания, последвани от сърдечни компресии/
вдишване в съотношение 30:2 (както при
възрастни).
 При наличие на двама спасители съотношението сърдечни компресии/
вдишване е 15:2 (за деца от началото на
пубертетна възраст).
 При деца в безсъзнание и обструкция на горните дихателни пътища
от чужди тела се прилагат пет начални
вдишвания и при липса на отговор веднага
се започват сърдечни компресии, без необходимост от оценка на циркулацията.
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Международна конференция
“Медицина и футбол”
25 - 26. IV. 2006 г. София
Медицинската комисия на
Българския футболен съюз представи традиционната си годишна
конференция за лекарите от “А”
и “Б” ПФГ и националтите отбори в нов формат. Амбицията
да бъде осъществена с международно участие стана факт
благодарение на съвместните й
усилия с “Уни-ММ” ООД и Спахотел “Царско село”.
Перфектните условия за проява от такъв ранг : конферентна
зала с мултимедия, настаняване и релакс след напрегнатата
двудневна научна програма в полите на Витоша, бяха по
достойнство оценени от участниците.
Приветствията на Михаил Касабов - вицепрезидент на
БФС, Валентин Михов – президент на ПФЛ, проф. Маргаритов с писмо от Весела Лечева – председател на ДАМС ,
свидетелстват достатъчно за подкрепата на институциите за нашите инициативи.
Конференцията бе ръководена авторитетно от проф. д-р
Петър Тивчев – президент на БОТА. Лекторите от чужбина:
Д-р Волфганг Халер и д-р Йовко Йовков /Ебесберг, Германия/, и
д-р Иван Василев /Ухинген, Германия/ и от българска страна проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Антони Георгиев, д-р Валентин
Матев и д-р Здравко Тарълов. Впечатлиха гостите ни-лекари на
национални футболни отбори – д-р Виктор Камиловски /Македония/, д-р Помпилиу Попеску /Румъния/ и д-р Левент Кьостем
/Турция/.
Тематика:
 Хондроцитна трансплантация – нов метод за лечение на
хрущялни дефекти
 Миниинвазивни методи за лечение на дискогенен болкови
синдром в лумбалния отдел на гръбначния стълб
 Лечение на хрущяла с хрущялни храни
 Спортна кокса
 Артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка
(ST/G)
 Травми и заболявяния на ахилесовото сухожилие в спорта
 Показатели на червената кръв при подрастващи
футболисти
Водещи фирми от чужбина /Бьорингер Ингелхайм, Берлин
Хеми, Екофарм, Джи Ес Евро Инструмент, Медифарм, Натурпродукт, Пфайзер, Ортошоп, Торекс Киези/ представиха актуални
медикаменти, апаратура и ортези, a презентации - Андреа
Велути /Италия/, проф. д-р Витан Влахов, проф. д-р Златимир
Коларов, проф. д-р Петър Тивчев и доц. д-р Антони Георгиев.
На финала всички получиха сертификат за участие, а лекторите и гостите от чужбина – футболна топка с автограф
на Христо Стоичков и плакaт, подписан от Борислав Михайлов
– Президент на БФС, на чиято подкрепа ще разчитаме и за в
бъдеще.
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International Conference Medicine and Football
25-26.04.2006 Sofia
The Medical Commission of the Bulgarian Football Union
held its traditional annual conference with the participation of
the doctors of the football teams of ‘A’ and ‘B’ BFG,the doctors
of the national teams of Bulgaria, the doctors of the national
football teams – doctor Viktor Kamilovski (Macedonia), doctor
Pompiliu Popesku (Romania), doctor Levent Kostem (Turkey).
The conference was competently lead by professor-doctor Petar Tivchev-president of BOTA. Lecturers at the conference were: professor-doctor Petar Tivchev, doctor Volfgang
Haller and doctor Iovko Iovkov /Ebesberg-Germany/,doctor Ivan
Vasilev /Uhingen,Germany/, associate-professor doctor Antoni
Georgiev,doctor Valentin Matev and doctor Zdravko Taralov.
Subject-matter:
 Hondrontsite Transplantation – a new method for the treatment of cartilage defects
 Mini invading methods for the treatment of the disc painful
syndrome in the lumbal part of the spinal column
 Cartilage nutrition and cartilage medication
 Sport coxae
 Arthroscopy reconstruction of ACL-ST/G
 Traumas and troubles of the Achilles tendon in sport
 Indices of the red blood with the growing up footballers
Leading foreign firms /Boehringer Ingelheim , Berlin-Chemie, Ecopharm, J.S.Evro-Bulgaria, Medipharm, Naturproduct, Pfizer,
Thuasne, Torrex Chiesi / presented topical medicines,apparatuses
and orteses/splints/. The impressionable presentations of Andrea
Veluti /Italy/, professor-doctor Vitan Vlahov, professor-doctor
Zlatomir Kolarov,professor-doctor Petar Tivchev and associateprofessor Antoni Georgiev were the best we have presented
at so far.
At the end of the conference everyone received a certificate
for participation at the conference and the lecturers and the foreign guests were given football balls signed by Hristo Stoichkov
and placards signed by Borislav Mihailov,whose support we will
rely on in future,too.
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Ne Ox – на вратата
на болката
Проф. д-р Иван Топузов д-р Таня Лефтерова

РЕЗЮМЕ
Ne Ox се представя с два препарата – крем и масло, които
имат болкоуспокояващ ефект и отлично допълващи се съставки от индийската Аюрведа. Те имат аналгезичен, противовъзпалителен, мембранно-стабилизиращ и антиоксидантен
ефект при ставно-мускулни болки. Прилагат се при мускулни
спазми, схващания, болки в гърба, ишиас, фиброзити и невралгии. Нанасят се върху кожата с лек масаж. В над 95% от
случаите няма странични ефекти.

SUMMARY
Ne Ox in the door of pain - pain reliever cream and oil are
excellent time-tested ingredients, documented in the Ayurvedic
system of medicine. They have potent analgesic, anti-inflammatory,
membrane stabilising and antioxidant effects in muscular pains.
For prompt and long - lasting relief from painful muscle spasms,
swellings, back pain, sprains, sciatica, fibrositis and neuralgia. Gently massage on the affected area to get immediate long-lasting
relief. Over 95 % of the respondents stated that there were no
side-effects.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: мускулна болка, болки в гърба, невралгия, масаж.
KEY WORDS: muscular pain, back pain, neuralgia, massage.

Б

олката е полезен сигнал за организма със защитни функции.
Усетът за болка се опосредства
от болковите рецептори (ноцицептори), които са свободни
нервни окончания, локализирани
в кожата, периоста, ставните
повърхности, кръвоносните съдове и вътрешните органи. Те
са крайни разклонения на тънките миелинизирани влакна Аd
и на немиелинизираните влакна
С. Под влияние на дразнители в
тъканите се образуват брадикинин, хистамин, левкотриени,
простагландини и др. Концентрацията на тези медиатори на
болката се увеличава при възпаление и при различни дразнения
върху тъканите, както и под
влияние на субстанция Р, която
се отделя от ноцицептивните
неврони, разположени в спиналните ганглии. От гръбначния мозък
болковата информация се изпраща към соматосетивната зона
в кората на главния мозък–тук

е сетивният хомункулус, където
болката се възприема и осъзнава,
усеща.
В организма природата е заложила и антиноцицептивна
система, която посредством
възходящи въздействия потиска
активността на структурите,
предаващи към центъра болковата информация. В нея се отделят ендогенни опиати – енкефалини и ендорфини. Те директно
въздействат върху опиатните
рецептори, разположени върху
телата на невроните в задните
рога, намаляват отделянето на
субстанция Р и така потискат
болката на входа и към главния
мозък. Този феномен се нарича
gate phenomenon (феномен на
вратата). Като потискат чрез
задържен неврон активността
на невроните в задните рога,
предаващи болковата информация, те могат да спрат или
потиснат болката на вратата
към високолежащите структури

(N. Pencheva, Iv. Topouzov et al.
2002).
КАК И КЪДЕ ДЕЙСТВА NE ОX
И двата продукта под названието Ne Оx (кремът и маслото) са произведени в Индия от
автентични тибетски билки
- наследници на хилядолетните
индийски и тибетски традиции
в областта на фитотерапията
(L. Mishra et al., 2001). Комбинациите от лечебни растения с взаимно допълващо се действие са
резултат на емпиричния опит
на системата Аюрведа и на съвременните модерни биохимични
и фармацевтични лаборатории.
Двата продукта Ne Оx са разработени в Cadila Pharmaceuticals
Limited, Ahmedabad, Gujarat State,
Индия.
Масажът с Ne Оx при спортни
травми води до подобряване на
кръвооросяването и трофиката
в засегнатите зони, намалява
Медицина и Спорт 
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отока и подпомага резорбцията
на вътретъканните хематоми.
Но основният му ефект е в това,
че бързо и трайно намалява болката. Установено бе, че при
масажиране с него се увеличава
продукцията на ендогенни опиоиди, а един от основните техни
ефекти е понижаването на чувствителността към болка. Тези
промени корелират с повишените нива на енкефалини и b-ендорфини (В. Singh et al., 1993).
Нашите лични наблюдения показват, че абсорбцията на Ne Ox
през кожата е бърза и пълна, благодарение на което и болката се
повлиява бързо-за 10-15 минути,
като ефектът продължава до
няколко часа. И двете съображения (бързо и дълготрайно действие и пълна резорбция от кожата) го правят много подходящ
за спортисти. Използването му
преди тренировка и състезание
осигурява оптимално натоварване на мускулатурата и целия
опорно-двигателен апарат, пълноценно участие в проявата и,
разбира се, очакваните спортни
постижения.
Проучванията показват, че
двата продукта, благодарение
на състава си от лечебни растения, действат поне на две места по веригата на болковото
предаване. Едното е в периферията (кожата), където Cedrus
deodara, Vitex negundo и др. осъществяват локална анестезия
на ноцицепторите. Противовъзпалителният и ревулзивен
ефект тук се дължи на обилното
оросяване на тъканите в засегнатата област, свързано с прилив на лимфоцити, сред които
са клетките килъри – убийци на
вредните клетки и микроорганизми, намиращи се във всеки
възпален участък (М. Asmawi et
al., 1993; U. Shinde et al., 1999; M.
Dharmasiri et al., 2003). Съставката Guggul (Commiphore mukul) е
с доказан противовъзпалителен
ефект при пациенти с артрити
– подвижността на ставите се
увеличава, а болката намалява (L.
Mishra, et al., 2000). Не е без значение и доказаният локален антиоксидантен ефект на Emblica
officinalis (А. Bhattacharya et al.,
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1999). Другият ефект на препаратите Ne Оx се дължи на свойството им, когато са приложени
чрез масаж да въздействат върху крайните окончания на нервните влакна от типа С, чрез
които изпращат импулси до задните рога на гръбначния мозък.
Тук те активират синтезата на
ендогенни опиати, които пък на
свой ред потискат субстанция
Р и така намаляват възходящата импулсация към сетивния хомункулус в Gyrus postcentralis (В.
Singh et al., 2001). Интересно е,
че съставката Сapsaicin, нанесена еднократно, предизвиква
увеличаването на субстанция
Р–невротрансмитерът на Свлакната. Но при повторните
апликации блокира синтезата на
тази субстанция и води до продължителна десенситизация и
обезболяване, включително при
невропатични болки. Същият
има и локално антиоксидантно
действие (M. Dharmasiri et al.
2003).
Следователно препаратът
действа на вратата на болката, като ограничава болковата
импулсация към главния мозък.
По този начин силната болка намалява, а по-слабата изчезва напълно. Това е предпоставка за успокояване на тъканите локално,
релаксация на стегнатата мускулатура и намаляване на усещането за спастичност, схващане
на ставите и мускулите, което
ограничава движенията. Така
релаксираните тъкани (вклю-

чително при наличие на контрактури) се оросяват по-добре,
което води до по-мощна лимфоцитна защита, повече енергия
и по-ефективно отнасяне на
натрупаните в изобилие метаболитни продукти. Всичко това
означава отбъбване на меките
тъкани и обезпечава оптимално за моментното състояние
- изпълнение на физиологичните
функции.
Една от съставките на Ne
Ox - Cissus quadrangularis Linn (съдържа големи количаства вит.
С, каротен, анаболни стероиди
и калций), неутрализира антианаболния ефект на стероидите
при заздравяване на фрактури.
Това води до ускоряване пролиферацията на остеобластите
и бърза минерализация на калуса
чрез съдържащите се калций, а
също фосфор и мукополизахариди. Така времето за оздравяване
на фрактурите намалява с 55–
33%. Отразява се много добре и
на минерализацията на костите
при остеопороза, предизвикана
от постменопаузата при жени
(B. Betsy et al., 2003).
В заключение двата препарата Ne Ox (крем и масло) чрез
своите обезболяващи, противовъзпалителни, антиоксидантни
и други характеристики са високоефективни при рехабилитацията на спортните макро- и микротравми, артрози, артрити и
останалите възпалителни заболявания на опорно-двигателния
апарат.
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ДОПИНГ

Генен допинг
Доц. д-р Диана Димитрова

РЕЗЮМЕ
Генният допинг представлява метод за повишаване на спортната работоспособност, базиращ се на генната терапия. Състои
се в трансфер на генетичен материал в определени клетки с
цел повишаване на ендогенната продукция на някои вещества. В
статията са разгледани 6 типа генна терапия, които могат да
се използват от спортистите за увеличаване на издръжливостта
или силата им. Генният допинг е неоткриваем с конвенционалните методи на изследване и прилагането му е свързано с редица
известни и неизвестни здравословни рискове.

SUMMARY
Gene doping
Gene doping is a method for improving the athletic performance based
on the gene therapy. This method includes transfer of genetic material
into the cells in order to raise the endogenous production of some
substances. In the article are considered 6 types of gene therapy that
have the potential to increase the athletes’ endurance or strength. Gene
doping is undetectable with conventional methods and its applying is
related to series of known and unknown health risks.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: генна терапия, генен допинг, спортна работоспособност.
KEY WORDS: gene therapy,gene doping, athletic performance.

Н

а 1 януари 2003 г. МОК за първи път
включва в списъка на забранените
методи на допингиране и генния допинг,
а през 2004 г. Световната антидопингова агенция (WADA) публикува допинг
листата, в която фигурира и този нов
метод.
Според определението на WADA
генният допинг представлява ”нетерапевтично използване на клетки, гени
и генни елементи с цел подобряване на
спортната работоспособност” (WADA,
2003). От тази дефиниция става ясно,
че методът на допингиране се основава
на постиженията на генноинженерните
технологии, създадени за лечение на някои заболявания.
През последните години генната
терапия дава много обнадеждаващи
резултати и на нея се възлагат огромни надежди за революционна промяна в
лечението на редица тежки генни и хронични заболявания като СПИН, тумори,
анемии, мускулни дистрофии и др.
Генната терапия се състои в трансфер на генетичен материал в човешките соматични клетки с цел лечение
или превенция на различни заболявания.
Като генетичен материал могат да бъдат използвани ДНК, РНК или генетично
променени клетки, които се доставят
до клетъчното ядро, за да компенсират
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липсващия или увредения ген.
Основното
предизвикателство
пред генната терапия се състои в разработването на метод за доставка на
генетичния материал в ядрото на подходящата клетка, така че той да се
репродуцира в процеса на нормалното
клетъчно делене и ефектът му да е дълготраен. Съществуват редица техники
на генна терапия, но повечето от тях
все още са в експериментална фаза. Все
пак те могат да бъдат обобщени в два
основни метода – in vivo и ex vivo генна
терапия. При ex vivo метода се взема
тъкан от пациента, изолират се клетки,
те се променят генетично и обратно се
реинжектират. При in vivo метода директно на пациента се инжектират генетично променени гени. Трансферът на
гена в клетката може да стане по метода на трансдукцията – вкарването му в
инактивиран или невирулентен вирус и
пренасянето му до клетката чрез използване способността на вируса да инфектира. След като проникне в ядрото на
клетката на гостоприемника, вирусът
използва клетъчните механизми за репликация на гените и синтеза на белтък.
При другия метод – трансфекцията, се
използва невирусен вектор за доставка
на гените в клетката. Тази роля могат
да играят липозомите (миниатюрни

мехурчета, съдържащи мазнини), които
могат да преминават през клетъчните
мембрани и така да се използват за транспорт на гени в клетките на организма.
Друг подход, използващ липозоми, наречени
химерапласти, се състои във включване на
молекули на нуклеинова киселина (химерапласти) вместо цял ген за корекция на генна
мутация, която предизвиква заболяване.
Човешкият геном се състои от около
30 000 гена, много от които могат да се
използват за лечение на редица заболявания. Тези, които имат отношение към
спортната работоспособност, също са
немалко (Rankinen T. Et al., 2001, 2002). Тук
ще бъдат разгледани само тези от тях, за
които от практическа гледна точка има

най-голяма вероятност в близкото бъдеще да бъдат използвани в спорта.
1. ЕРИТРОПОЕТИН (ЕРО)
Хормонът еритропоетин се произвежда от бъбреците и е отговорен за
продукцията на еритроцити от костния
мозък. Синтетичният еритропоетин е
създаден за лечение на тежки форми на
вродена анемия и заболявания като СПИН,
тумори, бъбречна недостатъчност и др.
През 90-те години на миналия век гръмнаха няколко сериозни скандала, свързани с
употреба на ЕРО от колоездачи, футболисти и др. Спортистите започнаха да
употребяват ЕРО поради това, че увеличеният брой еритроцити е свързан с повишаване на кислородотранспортните
функции на кръвта, по-висока кислородна
консумация на тъканите и увеличаване
на издръжливостта. Инжектирането на
синтетичен еритропоетин вече се приема за конвенционален метод на допингиране, който е широко разпространен
в спортовете, изискващи издръжливост,
като колоездене, ски-бягане, бягане на дълги дистанции и др.
Инжектираният в кръвотока еритропоетин обаче има относително
краткотрайно действие и затова през
1997-1998 г. започват първите опити за
създаване на синтетичен ЕРО ген. Използвайки аденовирус като вектор, учени
от Чикагския университет вкарват гена,
отговорен за производството на еритропоетин, в тъканни клетки на мишки и
маймуни. В резултат на това хематокритът им се увеличава до 80%. По отношение на спортната работоспособност
това означава, че се постига ефект, подобен на кръвния допинг.
Изследванията върху ЕРО гена продължават и макар че все още няма данни
за клинични изпитания на този вид генна
терапия при хора, много скоро опитите
могат да започнат и тогава този метод
ще бъде на разположение и на спортистите.
2. ИНСУЛИНОПОДОБЕН ФАКТОР
НА РАСТЕЖА (IGF-I)
Известно е, че с напредване на възрастта скелетната мускулатура на хората атрофира. Тези възрастови изменения
в мускулатурата наподобяват функционалните и морфологичните промени,
които се наблюдават при група заболявания, обединени под названието мускулна
дистрофия.
Най-честата и най-тежката форма
на това заболяване, наречена мускулна
дистрофия на Дюшен, се дължи на наследствена генна мутация, която води до
липса на белтъка дистрофин. Този белтък
предпазва миофибрилите от увреждания

вследствие усилията при обикновените
движения.
Производството на дистрофин изисква активиране на съответните гени в
ядрата на мускулните клетки, а когато
нуждите от миофибрили са големи, необходими са и допълнителни ядра, които да
подпомогнат производствения капацитет на клетките.
Отговор на това изискване могат
да дадат локалните сателитни клетки,
разположени от външната страна на
мускулните влакна. Тези мускулно-специфични стволови клетки пролиферират
чрез нормално клетъчно делене, част от
тяхното потомство се сраства с мускулните влакна и доставя допълнителни
клетъчни ядра на клетките. В регулацията на този процес са включени фактори,
които стимулират и потискат растежа.
Под влияние на инсулиноподобния растежен фактор IGF-I сателитните клетки
претърпяват голям брой клетъчни деления, докато другият растежен фактор
– миостатинът, инхибира тяхната пролиферация (Sweeney HL., 2004)
Следователно IGF-I може да служи
като фактор, който променя клетъчната функция. Дълготраен ефект от използването му обаче може да се получи само
ако в клетките се вкара неговият ген.
Подобно на генната терапия с еритропоетина и за IGF-I се използват аденовируси като вектори за доставяне на гена в
клетките. Аденовирусът се модифицира
със синтетичен ген, който да продуцира
IGF-I само в скелетната мускулатура. Инжектирането му на мишки води до увеличаване на мускулната им маса с 15-30%
над стойностите й при нормални мишки.
Увеличението на мускулатурата персистира дълго и при достигане на напреднала възраст силата на мускулатурата им
не отслабва ( Barton-Davis ЕR et al., 1998;
Anderson JL et al., 2000).
Увеличаването на локалната продукция на IGF-I дава възможност да се постигне основната цел на генната терапия,
насочена за лечение на заболяванията,
съпроводени със загуба на мускулна маса
- прекъсване на тясната връзка между използването на мускула и неговата големина. Симулирайки ефекта на физическото
натоварване върху мускулатурата, IGF-I
генната терапия става привлекателна за
елитните спортисти. Този метод може
да се прилага за увеличаването на мускулната маса в точно определена мускулна
група. За спортистите това би означавало възможност за увеличаване на мускулатурата в тези части на тялото, които
имат основно значение за спортната им
реализация.
3. МИОСТАТИН
Миостатинът е скелетен белтък,

който е отрицателен регулатор на растежа на мускулите.
През 1997 г. изследователи от университета “Джон Хопкинс” откриват
при опити с мишки, че ако отстранят
гена, отговорен за продукцията на миостатин, те стават два пъти по-мускулести от останалите. Учените ги наричат
“мишки Шварценегер”. Увеличението на
мускулатурата им обхваща цялото тяло
и се дължи както на хиперплазия, така и
на хипертрофия на мускулните влакна.
В допълнение на това намалява образуването на мастна и фиброзна тъкан в
мускула.
Още по-бързи резултати по отношение развитието на мускулна хипертрофия се очакват от създаването на
инхибитори на миостатина, които увеличават обема на мускулатурата, без да
е необходимо да се извършват каквито
и да било физически натоварвания (например фолистатин) (Bogdanovich S. et al.,
2002).
Вече са създадени препарати, съдържащи антитела срещу миостатина, с
които съвсем скоро ще започнат клинични изпитания върху пациенти с мускулна
дистрофия.
Като всички лекарствени средства,
които постъпват в системното кръвообращение, миостатин-блокиращите
препарати не могат да действат прицелно върху точно определена “мишена”
(мускулна група), както генният трансфер. Те обаче се прилагат лесно и при
желание или при необходимост приемът
им може да се преустанови.
Тези резултати дават основание да
се предположи, че спортистите в много
близко бъдеще ще могат да използват
като допинг антагонистите на миостатина.
Въпреки че все още има някои недоизяснени моменти относно действието
на миостатина, на него се възлагат надежди, че може успешно да се използва
при лечение на мускулните дистрофии,
при възстановяването на мускулите след
травми, стареене и др.
4. ЧОВЕШКИ РАСТЕЖЕН ХОРМОН (HGH)
Растежният хормон представлява
белтък, който се произвежда от хипофизата и оказва влияние върху половото
развитие, растежа, метаболизма. Действието на растежния хормон върху черния дроб води до увеличаване нивото на
кръвната захар, върху мускулите-до повишаване на мускулната маса, а върху адипоцитите-до намаляване на размерите
им и повишаване използването на мазнини като енергиен източник. Растежният хормон отключва и някои други
растежни фактори, които увеличават
големината на органите и дължината на
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костите.
Създаването на генна терапия би
позволило на децата с вроден дефицит
на растежен хормон да достигнат нормален ръст по време на пубертета.
Някои спортисти използват синтетичен растежен хормон като допинг с
цел увеличаване на големината на мускулите си и оттам и на силата. Освен
това растежният хормон ускорява възстановяването на мускулите след умора,
което позволява да се извършват по-интензивни и чести тренировъчни натоварвания.
Това дава основание да се предположи, че при създаването на генна терапия
с растежен хормон спортистите могат
да я използват.
5. СЪДОВ ЕНДОТЕЛЕН РАСТЕЖЕН
ФАКТОР (VEGF)
Съдовият ендотелен растежен фактор подпомага растежа на нови кръвоносни съдове. Генната терапия с VEGF
подпомага образуването на коронарни
байпаси при пациенти с исхемична болест, както и подобрява кръвоснабдяването на крайниците на възрастни хора
с периферна съдова болест, диабет и др.
(Losordo DW. et al., 1998; Rajagopalan S. et
al., 2003)
В цял свят се провеждат интензивни
клинични опити с този тип генна терапия, които дават много обнадеждаващи
резултати.
Генната терапия с VEGF вече е на разположение на спортистите и те могат
да се възползват от нея, за да увеличат
васкуларизацията на тъканите си. Това
ще доведе до по-добро кръвоснабдяване
и кислородна сатурация, както и до забавяне настъпването на умора.
6. ЕНДОРФИНИ, ЕНКЕФАЛИНИ
Ендорфините и енкефалините са ендогенни опиоидни субстанции, принадлежащи към групата на невротрансмитерите. Те са мощни блокери на болката,
произлизаща от мускуло-скелетната система. Наред с това стимулират имунната система, намаляват стреса, забавят
стареенето и предизвикват чувство за
еуфория.
Интензивната мускулна работа
води до натрупване на лактат в мускулите, ацидоза и болка. Премахването на
болката би забавило настъпването на
умора и би позволило на спортистите
да извършват по-интензивни и по-продължителни натоварвания. Еуфорията
вследствие отделянето на ендорфини
при физически натоварвания пък е причина за приповдигнато настроение на
спортистите, което допринася за повишаване на техните волеви качества (Lin
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CR. et al., 2002)
В спорта доста често като допингиращи субстанции се употребяват
болкоуспокояващите средства. Тяхна
алтернатива са ендорфините и енкефалините като ендогенни аналгетични
субстанции.
До този момент научните изследвания показват, че инжектирането на
гени, кодиращи тези пептиди, имат
ефект върху усещането за болка, съпровождащо възпалителния процес при опити с животни (Lin C. et al., 2002). Въпреки
това този тип генна терапия е далеч от
клинични изпитания.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ
Използването на генния допинг освен
че поставя редица въпроси от етично
естество, е свързано и със сериозен здравословен риск за спортистите.
Макар че генноинженерните технологии се развиват с много бързи темпове и генната терапия напредва, все още
има редица неизвестни моменти около
нейното приложение. Съществуват някои литературни данни, че имунната
система може да атакува клетките,
които са генно третирани. Опитите с
инжектиране на ЕРО ген на животни са
показали, че една част от тях развиват
анемия вследствие автоимунна реакция
(Gao G. et al., 2003). Има и опасения, че
вирусните вектори могат да мутират
и да станат вирулентни или пък че променените гени могат да се предадат по
наследство в поколенията.
Съществуват и рискове, свързани
със спецификата на конкретния вид лечение. Генната терапия с еритропоетин
например може да доведе до неконтролирана полицитемия с повишаване на
плътността на кръвта и опасност от
сърдечни и мозъчни инциденти (Zhou S.
et al., 1998). Инжектирането на гени на
hGH, IGF-I или VEGF може да има отношение към туморния растеж. Гените, които предизвикват увеличение на мускулатурата, могат да засегнат сърдечния
мускул и да има трудно контролируеми
последствия. Бързият мускулен растеж
освен това допълнително би натоварил
костите и сухожилията и би довел до
травми.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ГЕННИЯ ДОПИНГ
Откриването на генния допинг със
съществуващите методи на изследване
е невъзможно. Доказването на наличие на
продукт на даден ген може да стане чрез
прилагане на инвазивни методи, които
са неприемливи за спортисти. Така генният допинг става недоказуем.
В същото време молекулярната биология вече използва рутинни техники за

получаване на генетичен материал. ДНК
се произвежда лесно, бързо и в големи количества от бактерии. Създаването на
липозоми и на други химични вектори
също е лесно от биотехнологична гледна
точка. Малко по-бавно и трудно е производството на вирусните вектори.
До този момент няма убедителни
доказателства за спортисти, които да
са използвали генен допинг. Състезателите обаче са поставени пред огромен натиск за реализиране на по-високи постижения и поставяне на рекорди. В същото
време възможностите на конвенционалните средства за допингиране са почти
изчерпани. Това прави твърде вероятно
спортистите да прибягнат до генния
допинг. Някои смятат, че това ще стане на Олимпийските игри в Пекин през
2008 г., други–през 2012 г. Но независимо
от това, казаното от проф. Суиини,
един от водещите учени в областта на
генната терапия, че “тези технологии
притежават огромния потенциал да
променят спорта и нашето обществото”, е вярно и няма съмнение, че генният
допинг скоро ще бъде факт.
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