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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Мозаично автоложно костнохрущялно присаждане (OATS)
за лечение на костно-хрущялни
дефекти на коляното
Проф. д-р Аспарух Аспарухов

РЕЗЮМЕ
Третирането на пациенти с увреда на хрущяла в цялата му дебелина все още представлява труден за решаване проблем. Мозаичното автоложно костно-хрущялно присаждане (OATS) за лечение на костно-хрущялни дефекти на коляното бе предложено с
идеята за запазване на хиалинния ставен хрущял. Индикациите
са симптоматични огнища, разположени в единия от отделите
на коляното; хрущялен дефект в цялата дебелина, включително и
случаи с дисециращ остеохондрит с увреда in situ или такива с
липсващ фрагмент; големина на дефекта в границите между 1
сm2 и 4-5 сm2 и дълбочина в субхондралната кост, не по-голяма от 10 мм; нормално алиниране на колянната става без осеви
отклонения; стабилен връзков апарат на коляното. Операцията
може да се извърши артроскопски или открито. Рутинно като
донор се използва латералната, а при необходимост и медиалната периферия на facies patellaris femoris. Посоката на циркулярната
фреза за добиване на цилиндрите трябва да е ориентирана така,
че хрущялната повърхност да е перпендикулярна на надлъжната
ос на цилиндъра. Подреждането на блокчетата се извършва от
периферията към центъра по начин, че да се постигне известен
конвекситет на централно разположеното блокче, проминиране
на донорното блокче повече от 1 мм е недопустимо. При точни
индикации мозаичното автоложно костно-хрущялно присаждане
(OATS) има определено място в алгоритъма за лечение на костнохрущялните дефекти на коляното.

SUMMARY
Osteochondral Autograft Transfer System (OATS) for treatment of
osteochondral defects in the knee
The treatment of patients with chondral defects affecting the entire cartilage
is very difficult. The Osteochondral Autograft Transfer System (OATS) for
treatment of osteochondral defects in the knee has been proposed with the aim
to preserve the hyaline cartilage. The indications are: areas of inflammation
in any part of the knee; chondral defects in the entire cartilage, including
dissecting osteochondrite with in situ injury or injuries where the ligament is
absent; size of the injured area ranging between 1 cm and 4-5 cm and
depth in the subchondral bone not exceeding 10 mm; normal alignment of the
knee joint without axial divergence; stable ligamentous apparatus. The surgery
can either be open or performed arthroscopically. Routinely, the lateral or –
where necessary – the medial periphery of facies patellaris femoris is used
as a donor. The direction of the circular milling machine should be set so that
the chondral surface is perpendicular to the horizontal axis of the cylinder.
The blocks should be arranged from the periphery to the centre in a way
that allows a certain degree of convexity of the central block. Prominence of
the donor’s block exceeding 1 mm is unacceptable. In the event of accurate
indications, the Osteochondral Autograft Transfer System (OATS) has its place
in the algorithm for treatment of osteochondral defects of the knee.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: костно-хрущялен дефект, артроскопия, хондропластика.
KEY WORDS: osteochondral defects, arthroscopy, chondroplasty.

ВЪВЕДЕНИЕ
Третирането на пациенти с увреда на
хрущяла в цялата му дебелина все още
представлява труден за решаване проблем. Множество лечебни възможности
са предложени за оздравяването на тази
увреда. Процедури като абразионната
хондропластика и микрофрактурите бяха
въведени с идеята да стимулират костния мозък и да предизвикат фибрознохрущялен оздравителен отговор. Предварителните краткосрочни съобщения бяха
обнадеждаващи, но при продължително
проследяване резултатите не задоволя4
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ват (Brophy RH et al., 2009; Mithoefer K et
al.,2005; Steadman JR et al., 2003).
Мозаичното автоложно костно-хрущялно присаждане (OATS) за лечение на костнохрущялни дефекти на коляното бе предложено с идеята за запазване на хиалинния
хрущял първоначално с експериментални
проучвания върху кучета и коне (Hangody L
et al.,2001; Burks RT et al., 2006). Тези положителни резултати бяха потвърдени в експеримент върху кози през 2004 година с 86%
преживяемост на хрущяла шест месеца след
операцията (Lane JG et al., 2004). Клиничното приложение на мозаичното автоложно
костно-хрущялно присаждане започва през
1992 година с публикации в литературата

за дългосрочно проследяване при отлични
резултати (Hangody L et al., 2008; Kircher J et
al., 2009; Marcacci M et al., 2007; Solheim E et al.,
2010; Tetta C et al., 2010).
Целта на предлаганото съобщение е
да се покажат индикациите за мозаично
автоложно костно-хрущялно присаждане
(OATS) за лечение на костно-хрущялни дефекти на коляното, средствата за диагностика, оперативната процедура и постигнатите резултати с минимален срок
на проследяване 6 месеца.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от шест години /януари

2006 - март 2012/ с техниката на мозаично
автоложно костно-хрущялно присаждане
(OATS) са оперирани 23 колена с костнохрущялен дефект локализиран по медиалния бедрен кондил при пациенти на средна
възраст 38 години /от 17 до 49/. При 3
колена реконструкцията е извършена артроскопски, при останалите 20 колена –
открито.
Индикациите за мозаично автоложно костно-хрущялно присаждане (OATS) за
лечение на костно-хрущялни дефекти на
коляното определихме след обстоен преглед на съобщенията в специализираната
литература. Приехме за подходящи случаи
със симптоматични огнища, разположени
в единия от отделите на коляното /медиален или латерален/, с хрущялен дефект в
цялата дебелина /хрущялни и костно-хрущялни/, включително и случаи с дисециращ
остеохондрит с увреда in situ или такива
с липсващ фрагмент. Големината на дефекта трябва да е в границите между 1 сm2
и 4-5 сm2, а дълбочината в субхондралната
кост не бива да надвишава 10 мм. Колянната става трябва да е с нормално алиниране без осеви отклонения и със стабилен
връзков апарат.
Според информацията, получена от
пациентите за началото на оплакванията, хрущялната увреда е класифицирана
условно в две групи: такива с инцидент
на травма /n= 13/ и други с повтаряща
се микротравма /n=10/. Клиничните оплаквания са представени от болка, излив
и механична симптоматика при всички
от проследените случаи. При клиничния
преглед е акцентирано също върху осевото алиниране на крайника, походката,
крепитации и движението на пателата
/евентуално maltraking/, палпаторна болезненост върху ангажирания от увредата
участък. Съпътстваща патология като
менискални лезии или връзкови увреди са
регистрирани съответно при 8 (35%) и 5
(22%) или в комбинация 3 (13%).
Извършено е стандартно рентгеново
изследване, което включва нативни графии в а.р. и странична проекции, графия
по Rosenberg (Rosenberg TD et al., 1988) и патело-феморална проекция. В случаите, при
които на клиничния преглед е установено
осево отклонение, допълнително е напра-
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В случаите, при които на
клиничния преглед е установено осево отклонение
в колянната става, допълнително е направена рентгенография в цял ръст, т.
нар. “long standing” графия.
Валгусната деформация на
лявата колянна става е добре забележима.

Костно-хрущялен дефект на медиалния бедрен кондил при
случай с дисециращ остеохондрит /А/. Магнитно-ядреното
сканиране е най-сигурното и прецизно средство за доказване
на хрущялната лезия, като се акцентира върху Т1 мастно потиснат образ /Б/.

вена рентгенография в цял ръст, т. нар.
“long standing” графия /фиг. 1/. Магнитноядрено сканиране е проведено рутинно
при всички пациенти, като е акцентирано
върху Т1 мастно потиснат образ /фиг. 2/.
Решението за артроскопско или открито
изпълнение на мозаичната пластика е обсъждано с пациента при предварителното артроскопско изследване и в повечето
случаи е съобразено с локализацията на
лезията /фиг. 3А/.
ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Пациентът е по гръб на операционната маса с поставен пневматичен турникет. Крайникът е положен така, че да има
възможност за максимална флексия, която
да подсигури перпендикулярен достъп и в
случаите с дорзално разположени хрущялни увреди. При открита костно-хрущялна
пластика до лезия на медиалния бедрен
кондил е използван медиален парапателарен достъп, който подсигурява много
добър оглед и възможност за реконструкция /фиг. 3Б/. В случаите, при които реконструкцията е извършена артроскопски,
е използвана поставка-държач за бедрото,
която позволява подходящ подход към

А

хрущялната лезия. Точното разположение
на артроскопските достъпи /предно-латерален, предно-медиален и проксимален
латерален/ е определено чрез тестване с
инжекционна игла за перпендикулярно ориентиране на инструментите към повърхността на лезията. В три от случаите
в хода на операцията се премина от артроскопска към открита реконструкция
на дефекта.
След проникване в ставата /артроскопски или открито/ се определят размерът и дълбочината на дефекта. Със
скалпел, кюрета или шейвър границите
на лезията се изрязват перпендикулярно
спрямо повърхността на лезията, достигайки до здрав, стабилен хрущял. Дъното на дефекта е опресняван с борер или
шейвър до откриване на субхондралната
кост. Следва определяне на необходимия
брой и последващото ориентиране на
костно-хрущялните цилиндри. За целта с
циркулярна реципиентна фреза от набора
за OATS – реконструкция /Arthrex, Inc/ с
диаметър 9 и 10 mm е маркирана бъдещата карта на мозайката и е оформено
реципиентното ложе /фиг. 4/.
Рутинно като донор е използвана латералната, а при необходимост и медиалФиг. 3

Б

Костно-хрущялен дефект в натоварената
зона на медиалния бедрен кондил. Хрущялният дефект е съпътстван с увреда на медиалния мениск – състояние след резекция на
менискалната лезия непосредствено преди
костно-хрущялната пластика /А/. Хрущялният дефект е с размери приблизително 4
cm2 /Б/.
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А

Б

Фиг. 5

Схематично представяне на донорните и
реципиентните места в коляното при OATS
реконструкция на костно-хрущялни дефекти
/по McCoy B, Miniaci A, 2012/.

Фиг. 4

Дефектът се маркира и се оформя реципиентното ложе, като за целта се определят диаметърът и броят на костно-хрущялните цилиндри.
ната периферия на facies patellaris femoris.
Само в някои случаи с по-обширен дефект
костно-хрущялните цилиндри са получени
и от интеркондилната ямка /фиг. 5/. Коляното се поставя в положение на флексия
от 20-30°, което позволява леко изместване на пателата латерално и достатъчно откриване на цялата facies patellaris
femoris. При всички случаи посоката на инструмента за ръчно добиване на цилиндрите трябва да е такава, че хрущялната
му повърхност да е ориентирана перпендикулярно на надлъжната ос на цилиндъра /фиг. 6/. Получените костно-хрущялни
блокчета се съхраняват във водно-солеви
разтвор до момента на имплантирането
им /фиг. 7/.
Подреждането на блокчетата е извършено от периферията към центъра по
предварително планирания ред така, че
да се постигне известен конвекситет на
централно разположеното блокче. Посоката на въвеждане на цилиндъра обичайно
е перпендикулярна и следва посоката, зададена от борирането с реципиентната
фреза, но в някои случаи е леко косо ориентирана при необходимост от постигане
на по-добра стабилност както към периферията, така и между самите блокчета
/фиг. 8/.
Следоперативните препоръки включват отбременяване на оперирания крайник
в продължение на 6 седмици. За посочения
период коляното е обездвижено в ортеза
с шарнири при разрешен обем на движение
от 0° до 90°. На пациента са препоръчани
изометрични упражнения за m.quadriceps и
m.triceps sure, както и повдигане на крайника с разгънато коляно. Шест седмици
след операцията е направена контролна
рентгенография и след преценка състоя6
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нието на костно-хрущялните импланти
е позволено на пациента постепенно да
натоварва крайника.
РЕЗУЛТАТИ
На контролния преглед средно 39 месеца след операцията към всички пациенти /
n=23/ бе отправен въпросът как оценяват
субективно състоянието на увреденото
коляно по скалата от 1 до 10 /оценката 10
е за перфектно коляно/ преди операцията
и при последния контролен преглед. Средната предоперативна оценка е 3 /от 1 до
5/ с подобрение при последния контролен
преглед до средна оценка 7 /от 5 до 10/.
Пациентите бяха запитани още дали при
необходимост биха се съгласили да им се
извърши същата операция. Осемнадесет
от тях /78%/ отговориха утвърдително.
Трима от оперираните, които дадоха отрицателен отговор, бяха с незначително
подобрение спрямо предходното състояние.
При клиничното изследване всички пациенти имаха пълен обем на движение в
оперираното коляно. Пет колена показаха
умерен, неболезнен крепитус в обема между 50° и 110° флексия. Незначителен излив в
ставата, провокиран от натоварване, се
установи при две колена.
По International Knee Documentation
Committee /IKDC/ формата средната следоперативна оценка е 67,2 /от 37.3 до 94.1/.
Не е установена зависимост на оценката
по IKDC формата и възрастта на пациента. Най-добри резултати са постигнати
при пациентите с асептична некроза на
медиалния бедрен кондил /11 колена/, а найлоши са резултатите при пациентите с
артроза /4 колена/.

От спортуващите активно преди увредата 9 пациенти 7 са се върнали отново към спорта най-рано 10 месеца след
операцията. При 4-има от тях нивото на
спортно натоварване е възстановено до
това преди увреждането. Трима от оперираните активни спортисти /един състезател по щанги и други двама по борба/
все още са в процес на възстановяване.
Усложнения като инфекция, флеботромбоза или периферни нервни увреди,
свързани с операцията, не са наблюдавани
при никого от лекуваните. Един от пациентите с незадоволителен резултат е
загубен за по-нататъшно проследяване.
ОБСЪЖДАНЕ
Концепцията за лечение на хрущялните ставни увреди чрез заместване с костно-хрущялен трансплантат е с история
повече от 100 години, след публикациите
на Lexer (Lexer E,1908, 1925). През 1985 година Yamashita описва трансплантацията на
костно-хрущялни присадъци за лечение на
обширни лезии (Yamashita et al,1985). Тази
техника е с ограничения по отношение
морбидността в донорното място, както и трудности при възстановяване на
естествения контур на кондила (Benthien
JP et al., 2011). При съпоставяне с автоложното хондроцитно имплантиране /ACI/,
мозаичната пластика е с предимството
от извършване на процедурата на един
етап с по-малко финансови средства и с
по-кратък срок за адпатирането и ремоделирането на присадъка (Bentley G et al.,
2003; Derrett S et al., 2005; Dozin B et al.,
2005).
Костно-хрущялните присадъци трябва
да се добиват чрез ръчно манипулиране с
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Чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка и обратно костно-хрущялният цилиндър
се отстранява от донорното ложе /А/. Присадъкът е готов за трансплантиране в подготвеното преди това реципиентно ложе в мястото на дефекта /Б/.

Фиг. 6

Предпочитаното донорно място за костнохрущялните цилиндри е ненатоварената периферна зона на латералния бедрен кондил.
трепана, за да се избегне травмирането
на хондроцитите, което би се получило
при механично манипулиране (Evans PJ et
al., 2004; Thaunat M et al., 2010). В този смисъл инструментариумът на Arthrex предоставя изключителната възможност за
щадящо изрязване и отделяне на присадъка. Препоръчва се донорният дефект да
се запълни, за да се редуцира следоперативното кървене (Feczko P et al., 2003).
Идеалното донорно място трябва да
е лесно достъпно, да подсигурява подходяща във функционално отношение тъкан,
получена с минимална морбидност. Найчесто това са периферните участъци на
бедрената трохлеа, предимно латералната периферия /фиг. 5/. Междукондилната
ямка, която също се използва като източник за трансплант, има недостатъка, че
хрущялът е по-тънък от необходимото;
повъхността му е с конкавна форма, което не го прави особено подходящ като
реципиент за конвексната повърхност на
бедрените кондили (Bartz RL et al., 2001;
Ahmad CS et al., 2001 ). В този смисъл медиалната и латералната повърхност на
пателата са по-подходящи в сравнение с
междукондилната ямка. Задната част на
бедрените кондили също се препоръчва за
добиване на костно-хрущялни присадъци.
Недостатъкът на тази локализация, както
и на fossa intercondylaris е, че инструментът за получаване на транспланта трудно се насочва перпендикулярно (Diduch DR
et al., 2003; McCoy B et al., 2012; Thaunat M,
et al., 2010).
Прецизното планиране на реконструкцията ще предотврати някои от нежеланите усложнения на мозаичната пластика
(Koh JL et al., 2006). Точното оразмеряване
8
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ще подсигури допирането на присадъка
към дъното на реципиентното ложе и ще
осигури необходимия press fit за стабилност. Все повече се препоръчва имплантите да са с по-малък диаметър, като за
оптимални се посочват цилиндри от 4-6
mm. Експериментални проучвания върху
животни показаха, че цилиндрите с по-голям размер причиняват формирането на
кавитарни лезии и склерозни кисти, които след колабирането им предизвикват
развитието на артроза (Hurtig MB et al.,
1999; McCoy B et al., 2012). Присадъците с
диаметър по-малък от 3 mm също не се
препоръчват, защото са по-крехки, трудно се съхраняват и крият риск от счупване при имплантирането им (Hangody L, et
al., 2003; McCoy B et al., 2012).
При реконструиране на хрущялната
лезия подреждането на костно-хрущялните цилиндри трябва да започва от периферията към центъра по начин, че да
се постигне необходимият конвекситет
в центъра на лезията. Подреждането на
присадъците в една равнина предизвиква
развитието на фиброза с последващо увреждане на хиалинния хрущял върху трансплантираните блокчета. Въвеждането на
присадъците в реципиентните отвори
трябва да става много винимателно без
каквото и да било механично усилие, за
да се съхрани хрущялът (Patil S et al., 2008;
Pylawka TK et al., 2007).
Изравняване нивото на хрущялната повърхност на присадъка с това на нативния
хрущял по периферията около дефекта е
ключов момент от реконструкцията. Хрущялната повърхност на присадъка не бива
да изпъква в никакъв случай над нивото на
хрущяла около реципиентния участък. За

целта дълбочината на цилиндрите и на реципиентния тунел трябва да се съобразява
индивидуално и в повечето случаи е еднаква
(Kock NB et al.,2006; Pennock AT et al., 2006).
При случаи с костен дефект дълбочината
на дефекта трябва да се предвиди при реконструкцията. Проминирането на хрущяла
на присадъка с 2 mm над околния хрущял ще
причини във всички случаи некроза на хрущяла (Huang FS et al., 2004).
Стабилното позициониране на цилиндрите към периферията на дефекта, както и между тях самите чрез достатъчен
press fit ще елиминира подвижността им,
което евентуално би предизвикало синовиална комуникация – най-честата причина за кавитарни лезии и склерозни кисти,
които след колабирането им предизвикват развитието на артроза (Hurtig MB et
al., 1999; Kordás G et al., 2005; Kordás G et al.,
2006; McCoy B et al., 2012).
При прегледа на литературата от
последните години могат да се открият редица съобщения, потвърждаващи
добрите средносрочни и дългосрочни резултати от мозаичната костно-хрущялна
пластика (Muller S et al., 2010; Lahav A et
al., 2006; Oztürk A et al., 2006; Marcacci M
et al., 2005; McCoy B et al., 2012). В една
от най-голямите съобщени серии досега,
включваща 831 пациенти при средносрочно проследяване, добри до отлични резултати се представят за талуса в 94%,
за бедрения кондил в 92%, за тибията
в 87% и в 79% за лезии по пателата и
facies patellaris (Hangody L, Füles P., 2003).
При проследяване на същия материал 9.6
години резултатите са с незначително
влошаване: за талуса до 92%, за бедрения
кондил - до 91%, за тибията - 86%, и 74%

А

Б
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Дефектът в хрущяла се покрива с различен брой костно-хрущялни цилиндъра според размерите на увредата.
за патело-феморалните лезии (Hangody L,
et al., 2010). Solheim и съавт. отбелязват
понижаване на обективните резултати
между първата и петата до деветата
година от мозаичната пластика (Solheim
E, et al., 2010). Paul и съавт. посочват, че
възрастта, броят и размерът на присадъците не са статистически значими за
резултатите, но BMI има отношение към
морбидността на донорното място при
използване на костно-хрущялни присадъци
от здраво коляно за реконструкция на дефекти, разположени върху талуса (Paul J, et
al., 2009). Hangody и съавт. наблюдават директно при контролно артроскопско изследване на 81 от 98 пациенти след мозаична пластика и констатират заглаждане
на хрущялната повърхност на присадъка
спрямо околния здрав хрущял (Hangody L,
et al., 2001). За подобна отлична конгруентност и преживяване на хиалинния хрущял
на присадъците със запълване на участъците между тях с влакнест хрущял съобщават също Rădulescu и съавт (Rădulescu
RA et al., 2010).
В проучването на Kish и съавт. се съобщава за 100% добри и отлични HSS knee
score - резултати от мозаична пластика при
52-ма спортисти със среден срок на проследяване 26 месеца (Kish G et al., 1999). От тях
обаче само 63% са се върнали отново към
активна състезателна дейност. Възстановяването на спортната активност е била
тясно свързана с възрастта – 90% от тези
с възраст под 30 години спортуват отново
и само 23% от тези с възраст над 30 години.
Marcacci и съавт. съобщават за намаляване
на спортната активност 2 до 7 години след
извършена мозаична пластика (Marcacci M et
al., 2005). Въпреки това 88% от оперираните заявяват, че при необходимост отново биха се оперирали с мозаична пластика
(Marcacci M et al., 2007). Gudas и съавт. също

установяват мозаичната пластика като поудачна за възстановяване на хрущялни дефекти при млади спортисти в сравнение
с микрофрактурите, особено при размери
на дефекта, по-големи от 2 cm2 (Gudas R et
al, 2005). В друго рандомизирано контролно
проучване Gudas и съавт. отбелязват, че
младите спортисти след мозаична пластика са се върнали в активния спорт при 92%
до нивото на активност преди увредата, в
сравнение с 52% при микрофрактурирането
(Gudas R, еt al., 2009).
През последните 20 години се появиха фундаментални експериментални и
клинични проучвания за реконструкция на
дефекта с пресни костно-хрущялни алоприсадъци с окуражаващи резултати и
нарастваща популярност (Emmerson BC et
al., 2007; Görtz S et al., 2006; Sgaglione NA et
al., 2010). Приложението на пресни костнохрущялни ало-присадъци започва през 60те години на миналия век със серия експериментални проучвания върху животни,
които доказват преживяемостта на присадъка (Campbell CJ et al., 1963; Craigmyle
MBL, 1958; Depalma AF et al., 1963). През 80те години Meyers развива концепцията
за „shell-shaped graft”, като я прилага при
случаи със специфична хрущялна патология като хондромалация, остеонекроза,
артроза (Meyers MH, et al., 1989). Garrett
съобщава серия от случаи с дисециращ остеохондрит, лекувани с костно-хрущялен
алографт (Garrett JC. et al., 1994).
Дългосрочните клинични разултати с
пресни ало-присадъци са с успеваемост от
50 до 95% (Görtz S et al., 2006; Bugbee WD
et al., 1999; Gross AE et al., 2005; Shasha N et
al., 2003; Flynn JM et al., 1994; Görtz S et al.,
2010; Bugbee WD et al, 1999; Bugbee WD et
al., 2012). Bugbee и съавт. предупреждават
за по-висок теоретичен риск от имунологична реакция и инфекция при алоприс-

адъците (Bugbee WD et al,1999; Bugbee WD
et al.,2012).
Огромен е опитът на клиниката в
San Diego през последните 30 години с
реконструкция на хрущялния дефект чрез
алографт при 576 колена на 515 пациенти
(Bugbee WD et al., 2012). В тази серия 96%
от пациентите съобщават субективно, че
са доволни, като 73% са изключително доволни. Преживяемостта на петата година
е била 82%, 72% на десетата и 70% след
25 години. 72 от колената /20%/ са реоперирани, като при 41 е извършена тотална
колянна артропластика, при 4 частична артропластика, при 23 - ревизия на алографта. Най-добри резултати са постигнати
при случаите с остеонекроза, а най-лоши
при тези с артроза - 46% неуспех.
Успешните резултати с преживяемост
на присадъка наложиха пресния костно-хрущялен алографт като една от утвърдените техники /“cartilage repair paradigm”/ за
лечение на хрущялните и костно-хрущялни
лезии на коляното (Emmerson BC et al., 2007;
Görtz S et al., 2006; Sgaglione NA et al., 2010;
Bugbee WD et al, 2012).
Koulalis и съавт. съобщават за оптимизиране на резултатите от мозаичната
пластика чрез компютърно-асистирано получаване на присадъците, както и ориенирането им при реконструкцията (Koulalis
D et al., 2009).
ИЗВОДИ
1.
При точни индикации мозаичното автоложно костно-хрущялно присаждане (OATS) има определено място в алгоритъма за лечение на костно-хрущялните
дефекти на коляното.
2.
При млади, занимаващи се активно със спорт пациенти, при които
е установен костно-хрущялен дефект с
размер, ненадвишаващ 4-5 cm2, OATS е с
доказано по-добри дългосрочни резултати
от микрофрактурирането.
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Колянно ендопротезиране при
млади пациенти

Д-р Владимир Стефанов

РЕЗЮМЕ
Колянното ендопротезиране е една от най-честите интервенции в ортопедичната хирургия. Нейната популярност се увеличава значително
след 70-те години на ХХ век след въвеждане на нови, усъвършенствани
модели ендопротези и на по-малко травматични оперативни техники
за имплантиране на изкуствените стави. Наред с безспорния успех на
протезирането на колянната става при по-възрастни, на дневен ред
излиза и проблемът с младите пациенти. Почти всички изследователи установяват по-лоши резултати от протезирането на колянната
става при млади, активни пациенти в сравнение с по-възрастни контролни групи. Подмладяването на някои заболявания не подминава и
артрозните промени в коляното. Основните кандидати за ранно ендопротезиране на коляното са пациентите с ревматоиден артрит и
с посттравматична артроза, засягащи ставата. Настоящата публикация третира начините и техниките за подобряване на резултатите
след колянно протезиране на млади и активни пациенти.

SUMMARY
Knee arthroplasty in young patients
Total knee arthroplasty is one of the most frequent orthopedic procedures.
Its popularity increased significantly after the 70s of the 20th century after
introduction of new and improved models of endoprostheses and less
traumatic surgical techniques for implantation of artificial joints.
Along with the undeniable success of knee replacement surgery in older
adults, more interesting becomes the problem with younger patients. Almost
all researchers find inferior results of knee replacement surgery in young,
active patients compared with older control groups.
Rejuvenation of some diseases affects also arthritic changes in the knee.
The main candidates for early knee replacement surgery are patients with
rheumatoid arthritis and posttraumatic arthritis affecting the joint. This
publication deals with methods and techniques to improve outcomes after
knee replacement surgery in young and active adults.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: колянно протезиране, млади пациенти, хирургични техники.
KEY WORDS: knee replacement, young patients, surgical techniques.

През последните две десетилетия обемът на колянното ендопротезиране в световен мащаб е
нараснал драматично и също така
относителният дял на младите и
активни пациенти, индицирани за
колянна ендопротеза. Множество
проучвания третират историята
на протезирането, причините за
ранни и късни усложнения, оперативните достъпи, видовете импланти, различните материали при
изработването на ендопротези
и други фактори, играещи роля за
преживяемостта на имплантите.
Целта на настоящето съобщение е
да обобщи възможностите и бъдещите преспективи, които следва
да се вземат предвид при ендопротезиране на млади и активни пациенти.
Не само пациентите, на които
се имплантират изкуствени стави,
10
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стават все по-млади, но и техните
очаквания от операцията се повишават. Наред с повишаването на
честотата на тоталното колянно
ендопротезиране намалява честотата на коригиращите остеотомии около коляното, тоест на значителен брой пациенти с очаквана
продължителност на живота над 30
години се имплантира изкуствена
става. Следните състояния са сред
водещите причини за развитие на
"ранна" артроза на коляното: ревматоиден артрит, скелетна дисплазия, посттравматична артроза,
инфекции, реконструкции на коленните връзки, особено в съчетанието им с менисцектомия.
ИМПЛАНТИ ЗА МЛАДИ И АКТИВНИ
ПАЦИЕНТИ
Причините за ревизии и неуспех

след имплантиране на колянна става при млади пациенти най-често
се дължат на следните причини:
пателофеморални проблеми, износване на полиетилена, ограничен
следоперативен обем на движение
в ставата, остеолиза и асептично
разхлабване. Поради това при тази
група пациенти с повишени изисквания към имплантите са разработени системи за ендопротезиране,
които да бъдат с повишена механична устойчивост, по-надеждна
фиксация към костта и подобрена
кинематика.
MOBILE BEARING ДИЗАЙН
Предизвикателствата пред дизайнерите на коленните протези
се изразяват в създаване на изкуствени стави, които да наподобяват
в максимална степен нормалната

Медицина и Спорт
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кинематика на колянната става,
да имат намалено износване на полиетилена и да имат максимален
живот след имплантирането им.
Концепцията "mobile bearing" - подвижна тибиална платформа, изпълнява до голяма степен горепосочените критерии. Тази концепция
не е нова - разработките водят
началото си от седемдесетте години на миналия век със създаването на LCS протезата от Buechel и
Pappas в New Jersey. Ротационните
движения на нормалното коляно са
зависими от степента на флексия
и екстензия на ставата. С увеличаване на флексията при тибията
се наблюдава вътрешна ротация
по отношение на бедрото, която
при нормална походка е в размер
на 4.4°, докато при дълбока флексия достига до 19.4°. При спортни
занимания ротационните изисквания към коляното са дори по-големи - при игра на голф вътрешната
ротация е до 50°. При ендопротезиране на колянната става обикновено се намалява обемът на
ротация на ставата в различна
степен. При ендопротезите с ротираща се тибиална компонента
- mobile bearing дизайн, самата
ендопротезна система позволява
известна ротация на тибиалната
по отношение на феморалната
компонента. Степента й зависи в
най-голяма степен от типа на мобилната колянна система. Walker и
Sathasivam разделят ендопротезите с мобилна платформа на следните типове:
 чиста ротация около централно разположен пост;
 ротация около медиално
разположен пост, позволяващ подобро симулиране на нормалната
колянна кинематика - medial pivot;
 свободнда ротация, комбинирана с предно-задна транслация;
 системи, при които ротацията и транслацията се водят
от централно разположен пост.
Във всички случаи обаче принципният постулат, че степента
на износване на полиетилена намалява с увеличаване на контактната повърност, важи за всички
системи с мобилна тибиална платформа. Движението между конгруентни компоненти е предимно
хлъзгане с нисък контактен стрес
върху полиетилена, докато движението между неконгруентни повърхнини е комбинация от хлъзгане
12
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Фиг. 2

Колянна ендопротеза с мобилна тибиална
платформ модел F.I.R.S.T, Symbios Orthopedie
S.A., Yverdon-les-Bains, Switzerland

Фиг. 3

Следоперативна рентгенография на 57-годишна пациентка с имплантирана колянна
протеза с мобилна платформа

и търкаляне, което създава условия
за по-бързо износване на полиетилена при многократно повтарящи
се цикли. Дизайнът на протезите с
мобилна платформа е в по-голяма
степен конгруентен от този на
системите с фиксирана платформа.
Поради това mobile bearing
системите се характеризират с
по-малко като обем и количество
полиетиленови частици и са индицирани за пациенти, които имат
по-високи изиксвания към имплантите. Сред проблемите на коленните протези с мобилна платформа е възможността за сублуксация
или пълна луксация на мобилния

тибиален инлей или мекотъкания
импиндмънт в подвижната конструкция. Ето защо тези системи
са относително противопоказани
при пациенти, при които интраоперативният баланс на ставата не може да бъде постигнат в
задоволителна степен. От друга
страна възможността за "самонапасване" на тибиалната към феморалната компонента позволява
известен толеранс на системата
към малротация на тибиалната
компонента, една от най-честите
интраоперативни грешки при колянното ендопротезиране.
БЕЗЦИМЕНТНИ ИМПЛАНТИ
Циментната фиксация при колянното протезиране е златен
стандарт и метод, показващ отлични краткосрочни и дългосрочни резултати. Поради факта, че
безциментната фиксация е по-биологичният метод на фиксиране
на компонентите към костта и
увеличения интерес към безциментното тазобедрено енднопротезиране, все по-голям интерес
представлява и този метод на
фиксация към колянното протезиране.
В края на 80-те години на ХХ век
започва имплантирането на коленни ендопротези с безциментна
фиксация. Тези опити са продиктувани от наблюдаваните до този
момент проблеми с надеждността на циментната фиксация и отделянето на циментен дебрис, водещ до асептично разхлабване на
компонентите. Първите системи
за безциментна фиксация са базирани на покритие на компоненти-

Фиг. 4

Циментна (вляво) и безциментна (вдясно)
колянна ендопротеза модел Miller - Galante
/ Zimmer Corp, Warsaw, IN

Фиг. 0

Керамична бедрена компонента, изработена от Biolox® Delta, CeramTec S.A. Italia

та първична стабилизация на тибиалната компонента с винтове.
Съвременната концепция за
безциментна фиксация включва
допълнително покритие на компонентите с хидроксиапатит, което осигурява подобрена първична стабилност на имплантите и
стимулира костното врастване и
оптимизира фиксацията на ендопротезата към костта.
Безциментната фиксация изглежда метод, които ще увеличава своето място в колянното
протезиране. По-ниската честота на инфекциите, подобрената
биомеханична фиксация и биологично стастване на костта към
импланта са сериозни аргументи
в полза на имплантирането на безциментни протези на пациенти,
искащи да запазят физическата си
активност след реконструкцията
на ставата.

ИМПЛАНТИ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА
ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА

Фиг. 1

Бедрена компонента от материала
OXINIUM® (оксидиран цирконий) (Smith
& Nephew, Inc., Memphis, TN). Материалът
комбинира абразивната устойчивост на
керамиката и здравината на стоманата.

те с титаниева мрежа, в която
настъпва врастване на костта процес, започващ още от десетия
ден след имплантацията. След пълното костно врастване налице е
по-равномерно разпределение на
силите на натоварване в средата кост - имплант в сравнение с
циментната фиксация. При тази
форма на безциментна фиксация
препоръчителна е допълнителна-

Задната кръстна връзка е найздравата в колянната става и има
основен принос в стабилизацията
и баланса на ставата във флексия.
В нормалното коляно задната
кръстна връзка предпазва задната
транслация на тибията по отношение на бедрото и също така
има съществени функции по отношение на проприорецепцията. При
колянно ендопротезиране тази
функция се поема от специфичния
дизайн на ендопротезите с така
наречение post-cam механизъм.
При ендопротезните системи със
запазване на задната връзка поради по-близката до нормалната
кинематика на ставата и запазения бедрен roll-back проучванията
показват подобрена флексия. При
флексия над 90o задната кръстна
връзка е основен рестриктор на
задната транслация на тибията,
което подобрява биомеханичните
предпоставки за по-добра флексия
след имплантиране на колянна
става.
Запазването на задната кръстна връзка при имплантиране на колянна става осигурява запазване на
максимално количество кост при
обработката на дисталното бедро, което не на последно място
би улеснило една бъдеща ревизия
на бедрената компонента.

КЕРАМИЧНИ ИМПЛАНТИ, ОКСИДИРАН ЦИРКОНИЙ (OXINIUM )
В тазобедреното ендопротезиране керамичните компоненти
имат относително прост дизайн и форма - сфера или конус, с
оптимални контактни условия
едни спрямо други. Поради това
използването на керамични компоненти е рутинна практика и теоретично е "идеалният" материал
при изработване на тазобедрени
ендопротези. При колянната ендопротеза и особено бедрената
й компонента, с наличието на
големи различия в радиуса на компонентите и възможността за
свободни движения в различни
равнини между бедрото и тибията, създават условия за увеличен
механичен стрес и дори фрактура на керамичните детайли. Тези
предпоставки предполагат изработването на по-дебели импланти и съответно по-големи костни резекции за имплантирането
им. Въпреки това предлагането
на нови генерации керамика предлагат възможността за развитие
на керамичните импланти в колянното ендопротезиране поради
значително по-високата устойчивост на артикулацията керамика/
полиетилен в сравнение със стомана/полиетилен. Деламинацията
и износването на полиетилена е
една от основните причини за
късно разхлабване и необходимостта от ревизионна хирургия
при млади и активни пациенти с
имплантирани коленни стави. Наред с подобрената технология за
призводство и стерилизация на
полиетилена, предпазваща го от
оксидиране, комбинирането му с
бедрена компонента, изработена
от керамика, подобрява трибологичните качества на артикулацията и е показана за пациенти с
високи изисквания по отношение
устойчивостта на колянната ендопротеза.
Предимствата на оксидираните керамични материали по отношение на тяхната устойчивост
за изработване на компоненти на
колянна ендопротеза са неоспорими. Оксидираната повърхност
на циркониевата сплав има характеристиките на керамиката
като здравина и намалено триене
и образуване на полиетиленови
Медицина и Спорт
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частици. Липсата на отделяне на
метални йони от оксидираните
сплави също е аргумент в полза на
употребата им като материал в
колянното протезиране. Материалът Oxinium® е крачка напред в
създаването на сплав, съчетаваща
устойчивостта на керамиката и
здравината на стоманата при колянното протезиране.
СПОРТ СЛЕД КОЛЯННО
ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ
Все по-често желанието на
пациентите след колянно протезиране за подобрение на функцията след имплантиране на колянна става включва и спортни
занимания. Сред медицинските
специалисти се наблюдава сериозен дебат за дългосрочните ефекти от спорт с колянна става с
оглед преждевременно износване,
асептично разхлабване и повишен
риск от повторна операция. След
колянно ендопротезиране пациентите обикновено се чувстват подобре и имат повишена физическа
активност. За практикуване на
спорт след колянно ендопротезиране необходимите условия са
да има добър обем на движение
в ставата, липса на болка и наличие на стабилност във флексия и
екстензия. Максималният обем
на движение на коляното след ендопротезиране е многофакторна
функция от добра хирургична техника, правилен избор на имплантите и адекватна и активна рехабилитация. Предоперативната
контрактура и тежката деформация обикновено са основните
фактори, които могат да окажат
отрицателно влияние върху следоперативния обем на движение в
ставата. Няколко фактора могат
да подобрят обема на движение
по време на операция. Те включват отстраняването на остеофитите по задната повърхност на
бедрото и тибията, освобождаване на срастванията на задната
капсула, максимално възстановяване на предно-задния феморален
офсет чрез коректно поставяне
на точен размер бедрена компонента, задаване на външна ротация на бедрената компонента и
възстановяване на предно-задния
наклон на тибиалното плато. Индустрията е създала и импланти
със специален дизайн за увеличава14
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Tабл. 1

Препоръки на Knee Society за спорт след колянно ендопротезиране

не на флексията на компонентите
един спрямо друг. Основно това се
постига чрез увеличаване на задния фемуро-тибиален офсет чрез
по-дебела задна част на бедрената
компонента, както и чрез задълбочаване на трохлеарната бразда на
бедрената компонента за намаляване на пателарния стрес при дълбока флексия.
През 1999 г. след проучването
на Knee Society върху спортните
активности след колянно ендопротезиране са формулирани препоръки за спорт, разделени в 4 групи препоръчителни, препоръчителни
при предишен опит, непрепоръчителни и неопределени.
Основно контактните спортове са изключени от препоръките
за спорт след колянно ендопротезиране поради високите стресови
сили, които предизвикват в средата кост-имплант и високата степен на натоварване на полиетилена, създаващи предпоставки за
ранно разхлабване на протезата.
БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД
КОЛЯННОТО ПРОТЕЗИРАНЕ

ендопротезиране. Настъпват "парадоксални" движения в ставата
като например предна транслация на бедрото по отношение на
тибията. Този модел на движение
е обратен на нормалната колянна
кинематка, при която бедрото
се премества назад при флексия в
ставата. Въпреки това усилията
в миналото да се запазят и двете
кръстни връзки по време на колянно ендопротезиране са довели до
лоши клинични резултати, свързани с постоперативна контрактура на ставата и ранно разхлабване
на компонентите. Подобрението
на фиксацията на компонентите
при съвременните системи за колянно ендопротезиране, както и
материалите, от които са изработени, в бъдеще вероятно ще се съчетаят такива промени в дизайна
им, които да позволят максимално
наподобяване на нормалната кинематика на колянната става след
ендопротезиране. По този начин
могат да бъдат посрещнати и повишените очаквания на пациентите за активен живот с изкуствена
колянна става.
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Раменна скованост –
причини и начини на лечение

Д-р Николай Димитров

РЕЗЮМЕ
Раменната скованост е състояние, при което ограничението на пасивните движения се съчетава с болка както в крайните им фази, така
и по време на сън. Това повлиява и активните движения, които също се
редуцират. „Втвърдяването” на рамото е за сметка на органичната
компонента и то трябва да се различава както от функционалните
нарушения като мускулните контрактури, така и от субакромиалния
конфликт.
Според причините заболяването се разделя на три групи:
- идиопатична скованост (първична, замръзнало рамо, адхезивен капсулит);
- вторична, посттравматична скованост;
- вторична, постоперативна скованост.
Целта ни е да представим нашите резултати след артроскопска адхезиолиза, капсулотомия и синовектомия при 44-ма пациенти, от които
12 - с идиопатчно „замръзнало рамо”; 28 - с вторична, постравматична
раменна скованост; 4-ма - с вторична постоперативна раменна скованост, след отворена частична резекция на акромиона при impingement
sindrom. Артроскопското лечение се извърши средно след четвъртия
месец от началото на заболяването при идиопатичната скованост и
веднага след диагностициране на вторична раменна скованост.
Интраоперативно се направи прецизна трансверзална и лонгитудинална капсулотомия; тенолиза и дебридман на bursa subscapularis и сухожилието на m. subscapularis;. задна и долна капсулотомия с адхезиолиза на
долния рецесус; субакромиална декомпресия
Периодът на проследяване е между 6м. и 8 г.- средно – 4 г. и 5 м. Резултатите се оценяват по клинични белези и функционално.
Отчитайки крайните резултати, смятаме, че те са по-добри при първичната, отколкото при вторичната скованост. Възстановяването
на работния капацитет при пациентите с идиопатчното „замръзнало
рамо” е по-бързо отколкото при посттравматичните рамена.
Въпреки че пациентите с първична идиопатчна раменна скованост
се радват на най-добри резултати от артроскопското лечение, то е
метод на избор и при вторичната посттравматична раменна скованост поради по-слабите възможности на кинезитерапията при тези
случаи.

SUMMARY
Shoulder stiffness - causes and treatment
Shoulder stiffness is a condition in which the restriction of passive movements
combined with pain, both in their final stages and during sleep. This affects
active movements, which are also reduced. "Hardening" of the shoulder is
because of the organic component and must be distinguished from functional
disorders such as muscle contractures and subacromial conflict.
According to the reasons, the disease is divided into three groups:
- Idiopathic stiffness (primary, frozen shoulder, adhesive capsulitis);
- Secondary, post-traumatic stiffness;
- Secondary, postoperative stiffness.
Our goal is to present our results after arthroscopic adhaesiolysis,
synovaektomy and capsulotomy in 44 patients, of which: 12 - with idiopathic
"frozen shoulder", 28 - with secondary, posttraumatic shoulder stiffness, 4 with secondary postoperative shoulder stiffness after open partial resection
of the acromion with impingement sindrom. Arthroscopic treatment was
performed after an average of four months history of the disease onset in
idiopathic stiffness and immediately after the diagnosis of secondary shoulder
stiffness.
Intraoperatively was done: accurate transverse and longitudinal capsulotomy;
tenolysis and debridement of the bursa subscapularis and the tendon of m.
subscapularis;. posterior and lower capsulotomy with adhaesiolysis of the
lower recesus; subacromial decompression
Follow-up period is between 6m and 8 years - on average – 4 years and 5m.
The results are evaluated by clinical signs and functionally.
Considering the final results, we think, they are better in primary than in
secondary stiffness. Restoration of work capacity in patients with idiopathic
"frozen shoulder" is faster than in those with post-traumatic shoulders.
Although patients with primary shoulder stiffness enjoy the best results after
arthroscopic treatment, it is a method of choice for secondary posttraumatic
shoulder stiffness due to the weak capacity of the kinesitherapy in these
cases.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: раменната скованост, артроскопска адхезиолиза, тенолиза на m. Subscapularis.
KEY WORDS: shoulder stiffness, arthroscopic adhaesiolysis, tenolysis of m. Subscapularis.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Раменната скованост е състояние, при което ограничението на пасивните движения се
съчетава с болка както в край16
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ните им фази, така и по време
на сън върху засегнатата страна. Намаляването на обема на
пасивните движения, особено на
външната ротация, флексията и
абдукцията, повлиява и активните движения. Те също се редуци-

рат. „Втвърдяването” на рамото е за сметка на органичната
компонента и то трябва да се
различава от функционалните
нарушения като мускулните контрактури и от субакромиалния
конфликт.
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Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 4

II. КЛАСИФИКАЦИЯ
Според причините заболяването се разделя на три групи:
 идиопатична
скованост
(първична, замръзнало рамо, адхезивен капсулит);
 вторична, посттравматична скованост;
 вторична, постоперативна
скованост.
Трите групи се различават и в
прогностично отношение.
А. Идиопатична, пъвична скованост
1. Хистологично се касае за:
 плътен матрикс от колаген
тип III;
 пролиферация на фибробласти и контрактилни миофибробласти;
 картина близка до заболяването на Dupuytren, причина за капсулната контрактурa
 хиперваскуларизация на синовията, без тя да е променена, с
подобна на диабета микроангиопатия;
 няма възпалителни промени.
2. Патоанатомия
Промените обхващат най-вече:
 lig.coracohumerale
18
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-

меж-

ду proc. coracoideus и area
intertubercularis на хумеруса (фиг.
1);
 ротаторния интервал –
част от капсулата между предния ръб на сухужилието на м.
supraspinatus и горния ръб на м.
subscapularis и образуващия се
recessus subscapularis, простиращ
се чак под proc. coracoideus (фиг. 2
и фиг. 3).
Именно фиброзната контрактура на lig. coracohumerale и ротаторния интервал се счита от
повечето автори за основната
причина за ограничените гленохумерални движения - особено външната ротация и флексията. Това
определя и основните насоки при
лечението.
 капсулата - фиброзни отлагания около средния и долния гленохумерални лигаменти, запълнен
долен рецесус.
3. Заболяването преминава
през три фази:
 болезнена фаза - комбинирана с начално ограничение на движенията - от няколко седмици до
няколко месеца (фиг. 4)
 рестриктивна фаза – прогресивно и бързо намаляване на
обема на движенията, вторична
мускулна хипотрофия и отслабване на болката – от 3 - 4 до 12
месеца (фиг. 5).
 фаза на отпускане – небо-

лезнена, бавно възвръщане на движенията до различна степен – до
няколко години.
Б. Вторична посттравматична скованост вследствие на:
 фрактури - луксации;
 фрактури на проксималния
хумерус с различен брой на фрагментите и различна степен на
разместване;
 фрактури на tuberculum
majus – особено разместени;
 фрактури на гленоида и лопатката;
 руптури на ротаторния
маншон (1);
 травматични луксации на
ставата (1);
 руптури и луксации на сухожилието на caput long. m. bicipitis
brachii (1);
 минимален
травматизъм
и контузии на рамото и неразместени фрактури на tuberculum
majus.
В. Вторична постхирургична
скованост след хирургия на ставата и субакромиалното пространство
При двете групи – патоанатомично може да са засегнати както
горно–предната част на ставата
( 12), така и:
 долният рецесус – често запълнен с фиброза и ограничаващ

силно абдукцията;
 задната капсула – скъсена
и ретрахирана – влияеща силно
върху вътрешната ротация.
III. АРТРОСКОПСКИ ОПЕРАТИВНИ
ТЕХНИКИ
1. Артроскопска диагноза
 странично положение на болния – стандартни артроскопски
достъпи – заден, преден, предно–
горен
 инспекция на предно–горния отдел на ставата:

 при идиопатичната раменна скованост
 стеснено ставно пространство ( фиг. 6)
 ротаторен интервал - разрасналата синовия, произлизаща
от бурсата, го покрива и често
се е превърнала в твърда съединителна тъкан, която покрива и сухожилието на m. subscapularis(12),
без самото то да страда особено. Тези промени са патогномонични за това състояние (фиг. 7 и
фиг. 8).
 bursa subscapularis – вилоно-

дуларен синовиит, изразена васкуларизация, особено при случаите
с по-малка история на заболяването и изразена фиброза - при попротрахираните случаи (фиг. 9)
 сухожилието на caput long.
m. bicipitis brachii - петехиални хеморагии в неговата основа и на
входа на неговия тунел (фиг. 10)
 при вторичната раменна скованост – в зависимост от
причините промените се допълват от:
 ретрахирана предна и предно-долна капсула ( 12)

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 14

Фиг. 15

Фиг. 16

Фиг. 17

Фиг. 18
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Фиг. 19

Фиг. 22

 интимно обхванати от ръбцова тъкан среден и долен гленохумерални лигаменти ( фиг. 11)
 силно стеснен и намален долен рецесус (фиг. 12)
 задебелена задна капсула
(фиг. 13)
 субакромиален конфликт и
бурсит (фиг. 14)
2. Дебридман на фиброзните

20

Фиг. 20

Фиг. 21

тъкани и синовектомия (фиг. 15).
3. Капсулотомия:
 трансверзална – успоредно
на cavitas glenoidalis – пресичаща
горния гленохумерален и коракохумералния лигаменти, както и
продължаваща до 6 – 7 ч, в зависимост от патологията, през
средния и долния гленохумерален
лигамент (фиг. 16 и фиг. 17);
 лонгитудинална – успоредно на ротаторния интервал (фиг.
18).
4. Тенолиза и дебридман на
bursa subscapularis и сухожилието
на m. Subscapularis (фиг.19).
Това са елементи, увеличаващи външната ротация.
5. След смяна на достъпите
– задна и долна капсулотомия,
особено при посттравматичните случаи – за увеличаване на
вътрешната ротация (фиг. 20 и
фиг. 21).

Фиг. 23

Фиг. 24

Фиг. 25

Фиг. 26
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6. Адхезиолиза на долния рецесус за увеличаване на абдукцията
.
7. Субакромиална декомпресия
и бурсектомия с резекция на коракоакромиалния лигамент, когато
е ангажирано субакромиалното
пространство, с акромиопластика или без прилагането и – при
идиопатичните „замръзнали рамена”, поради опастност от ускорение на процеса (фиг.22).
IV. ПОСТОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
 интензивна кинезитерапия
от първия следоперативен ден;
 упражненията се изпълняват в безболезнен обем.
V. ЛЕЧЕНИЕ
1. Идиопатична раменна скованост

 консервативно лечение до
3 - 4 месец от началото на заболяването;
 релаксация – купиране на
болката;
 стречинг – увеличване обема на движение, особено във втората фаза;
 артроскопска адхезиолиза,
капсулотомия и синовектомия
след четвъртия месец при препоръчвани срокове от различните
автори от 3 до 6 месеца.
2. Вторична раменна скованост
 кинезитерапия – 10 – 15
дни, като предоперативна подготовка;
 артроскопска артролиза.
VI. ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
За периода 2004 – 2011 г. бяха
оперирани:
 44 пациенти със 44 рамена;
 32 жени и 12 мъже;
 на възраст между 43 и 57
години, средна възраст – 49 години;
 12 с идиопатчно „замръзнало рамо”;
 28 с вторична постравматична раменна скованост;
 4 с вторична постоперативна раменна скованост – след
отворена
частична
резекция
на акромиона при impingement
sindrom;
 период на проследяване –
между 6 месеца и 8 г.- средно – 4
г. и 5 мес.

 средна стойност – 5 т.
(при максимална стойност – 15
т. – при липса на болка)
4. Рьо-графии
 при първична раменна скованост – без промени;
 при вторична раменна скованост – в зависимост от травмата

по-слабите възможности на кинезитерапията при тези случаи.

VIII. РЕЗУЛТАТИ

t re atm e n t . Or t h op e d i c s . 19 8 8 ; 1 1 ( 1 ) : 153–

 обемът на движенията се
променяше както следва:
Възстановяване на абдукцията (фиг. 23)
Възстановяване на флексията
(фиг. 24)
Възстановяване на външната
ротация (фиг. 25)
 Constant Murley Score се променяше както следва (фиг. 26):
 след 1 г. всички се бяха завърнали окончателно на работа.
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IX. ДИСКУСИЯ
При пациентите с ограничени
движения и намален мускулен обем
на рамото е важно да бъдат определени причините за това - дали
се касае за директна органична
компонента или вторични функционални смущения. Така се определя терапевтичната схема:
 при първична раменна скованост - в началото - кинезитерапия, при неуспех – артроскопска
артролиза;
 при вторичната хирургичното артроскопско лечение се налага много по-рано.

VII. КЛИНИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
1. Обем на движения – предоперативно:
 при първична раменна скованост
 средна абдукция 85 0
 средна флексия 90 0
 средна външна ротация 8 0
 при вторична раменна скованост
 средна абдукция 73 0
 средна флексия 810
 средна външна ротация 5 0
2. Constant Murley score:
 при първична раменна скованост – 38%
 при вторична раменна скованост – 21%
3. Болка
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терапевтични
резултати са по-добри при първичната, отколкото при вторичната скованост. Възстановяването на работния капацитет при
пациентите с идиопатичното
„замръзнало рамо” е по-бързо отколкото при посттравматичните рамена.
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Въпреки че пациентите с първична идиопатична раменна скованост се радват на най-добри
резултати от артроскопското
лечение, то е метод на избор и
при вторичната посттравматична раменна скованост поради

А ДРЕС ЗА КОНТАК ТИ
Д-р Николай Димитров
УСБА ЛО „Проф. Б. Бойчев” , бул . „ Н.
Петков” 56, София
e - m a i l : n _ d i m i t rov @ d ke r. b g
; 0887314048

Медицина и Спорт



21

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Владимир Русимов

Артроскопска раменна
стабилизация: новият „златен
стандарт“.
Нужни ли са все още откритите
техники?

РЕЗЮМЕ
Последните проучвания показват изравняване на резултатите от
артроскопските и открититите техники за реконструкция на раменната нестабилност по отношение на следоперативната стабилност.
Напредъкът в развитието на техническите средства и растящият
хирургичен опит през последните 15 години години водят до постоянно разширяване на показанията за артроскопия. Универсалното приложение на артроскопската техника в раменната хирургия поставя логичния въпрос: необходими ли са все още откритите техники за стабилизация на раменната става? Отговорът на този въпрос включва
познанията върху нормалната раменна анатомия и патологичните
промени, които съпътстват рецидивиращата нестабилност във всеки отделен случай. Следва преценката на хирурга за избор на открита
или артроскопска техника като най-подходяща за конкретния пациент.
Артроскопската стабилизация, в сравнение с откритата, притежава
съществени предимства като намалена периоперативна морбидност
и по-бързо възстановяване на близък до нормалния обем на движение.
Независимо от това, съществува патология при предната рецидивираща луксация, която доскоро бе противопоказана за артроскопско
лечение поради ограничен инструментариум и хирургичен опит. Според
нас в момента единствено големият костен дефект на предното гленоидално ставно лице е реално противопоказание на артроскопска техника. С въвеждането на артроскопски техники за костна аугментация
и това наше твърдение е в процес на ревизия.
Целта на съобщението е да даде отговор на поставения въпрос чрез
дефиниране на настоящите противопоказания за изцяло артроскопска
раменна стабилизация. Ние считаме, че противопоказанията за изцяло артроскопска стабилизация на рамото намаляват с всеки изминал
ден.

SUMMARY
Arthroscopic Shoulder Stabilization as the New ‘Golden Standard’: Are
Open Surgical Techniques Still Necessary
Latest research has shown equal success of the arthroscopic and open
surgical techniques for reconstruction of shoulder instability in relation to
post-surgical stability. The advanced technological means and extensive
surgical experience of the last 15 years have led to a continuous increase in
the indications for application of arthroscopic techniques.
The universal application of arthroscopic techniques in shoulder surgery
poses a logical question: are the open surgical techniques for shoulder joint
stabilization necessary at all? The answer to this question requires extensive
knowledge of the anatomy of the shoulder as well as of the pathological
changes that accompany recurrent instability in each individual case. Then
comes the surgeon’s assessment which technique – the open or arthroscopic
– would be the most suitable for the patient. Arthroscopic stabilization,
compared to open surgical stabilization, has significant advantages such
as reduced perioperative morbidity and faster recovery of movement.
Nonetheless, there is one particular kind of pathology of the anterior recurrent
luxation, which, until recently, was regarded as unsuitable for arthroscopic
treatment due to the limited instrumentation and surgical experience. It is
believed nowadays that the osseous defect of the anterior glenohumeral joint
is the only contraindication for the application of arthroscopic techniques. But
it seems the introduction of arthroscopic techniques for bone augmentation is
about to change this belief.
The aim of this communication is to answer the above question by determining
the existing contraindications for arthroscopic stabilization of the shoulder. The
author believes that the number of contraindications for shoulder stabilization
by application of arthroscopic methods decreases.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Артроскопска раменна стабилизация, артроскопската техника.
KEY WORDS: Arthroscopic Shoulder Stabilization, arthroscopic techniques.

Артроскопската
стабилизация
с анкерни системи при травматична нестабилност на раменна става
навлезе широко в ортопедичната
практика. Популярността на тази
оперативна техника се дължи на
намалената периоперативна морбидност и възстановяването на оптимален следоперативен обем на
движение, близък до този на здравите рамена.14. Независимо от тези
предимства, първоначалните резултати са свързани с голям процент
на следоперативни рецидиви. 12, 37,
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38. Това се дължи на използването на
„стари“ средства за гленолабрална
фиксация като метални лигаментни скоби, резорбируеми гвоздеи и
трансгленоиден шев, поради което
откритата хирургия продължава да
бъде „златен стандарт“. По-новите
изследвания, в които се включват
клинични серии с използване на артроскопска фиксация с анкерни системи, показват изравняване на резултатите с откритите техники
по отношение на следоперативната
стабилност. 4, 10, 11. Съвременните

възможности на анкерната фиксация с допълнителни изцяло артроскопски процедури като ремплисаж
и транспозиция на proc. coracoideus
разширяват индикациите на артроскопската стабилизация и поставят
въпроса: нужни ли са все още откритите техники?
Целта на съобщението е да даде
отговор на поставения въпрос чрез
дефиниране на настоящите противопоказания за изцяло артроскопска
раменна стабилизация.
Травматичната раменна неста-

    
Изглежда като нова идея, но кинезиологичната лента
съществува от 1970 г. Д-р Кензо Касе споделя, че е измислил
дизайна, защото намира стандартните техники за поставяне на
конвенционална лента твърде рестриктивни за своите пациенти.
Кинезиологичната лента е различна, казва той, защото повдига
кожата с цел подпомагане на лимфния поток, което от своя
страна намалява болката и отока. Така лечебният процес се
изразява в ограничаване потока на възпалителни течности под кожата.
Хората използва кинезиологични ленти с успех повече от 30 години.
Как работи?
Кинезиологичната лента не съдържа лекарствени или
болкоуспокояващи препарати. Дълбокия ефект, който има
върху болката, възпаленията и постиженията се дължи
единствено на нейното физическо взаимодействие с кожата и
с нервно-сензорните рецепторите на кожата.
Нестабилно рамо,
Уникалните свойства на кинезиологичната лента в
Синдром на притискане, комбинация с техниките на поставяне и позволяват
Замръзнало рамо,
да въздейства на тялото по начин, който не може да
Контузии в рамото.
се постигне с никой друг вид лента.

X тип

Мускули и
сухожилия
на гърба

Готови апликации
Специално изрязани форми,
съобразени с различни части на тялото.
- Бързо и лесно поставяне на точното място в точния
момент.

KP

K

Lateral Epicondylitis
(Тенис Лакът),
Medial Epicondylitis
(Голф Лакът),
Bursitis Olecrani
(Миньорски Лакът)

Стандартна лента
Изработена в
комбинация от
памучни нишки
и свободно от
латекс покритие, което
позволява залепващото
действие.
Използва се за предотвратяване на контузии,
контролиране на отока, успокояване на болката.
Неразтеглива лента за фиксиращи превръзки

Алгодистрофия,
Тендинит

Ахилес,
Разкъсване
на мускулите
на прасеца,
Схващане на
прасеца

Хондреопатия,
Износване на
Менискус,
Разскъсване на
Кръстни Връзки,
Jumpers-Knee,
Нестабилна Патела,
Отслабване на Коляното и др.

W
Умора на ходилото,
неустойчивост на
пръстите,
лошо равновесие.

Неразтегливата спортна лента е
изработена от памучни нишки. Има лепилен
слой, който позволява плътно прилепване.
Лесно се къса по ширина и дължина
без да е нужна употреба на ножици. Използва
се при всички спортни превръзки.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
билност включва широк спектър
от патология. Bankart лезията е
най-честа, но освен нея може да е
налице капсулно скъсване или дистензия, допълнителни лабрални увреди,
включващи SLAP, авулзия на гленохумералните лигаменти от хумеруса,
скъсване на ротаторния маншон и
костни дефекти на гленоидалното
ставно лице и главата на хумеруса.
Успешният резултат от лечението
зависи от възможността да бъдат
установени и лекувани всички увреди, които биха довели до рецидивиране на нестабилността. Ранните
резултати от артроскопската техника ясно демонстрират значението
на този принцип, защото високите
стойности на следоперативно рецидивиране най-често се дължат на невъзможността да се преодолее капсулната дистензия с метални скоби
и трансгленоидни шевове.11. По тази
причина основното правило е, че показани за открита хирургия са всички
пациенти, чиято патология не може
да се възстанови чрез артроскопска
техника. Според Kropf и сътр. значителен костен дефект на предния гленоидален ръб е единственото реално
противопоказание за артроскопска
стабилизация.23. Същевременно и
други патологични състояния са поставени като противопоказание за
артроскопска техника, включително
капсулната слабост или дистензия,
хумералната авулзия на гленохумералните лигаменти (HAGL), провалена
предшестваща стабилизация и нестабилност при спортисти от контактни и бойни спортове.31, 42 Факторите, които биха довели до провал
в стабилизацията, трябва да бъдат
разпознавани и взети под внимание
при планиране на оперативното лечение – открито или артроскопско.
Независимо от всичко, нито един от
тези фактори, взет самостоятелно,
не е абсолютна контраиндикация за
артроскопска стабилизация.
КОСТНИ ДЕФЕКТИ
Костните увреди на гленоидалната ямка или главата на хумеруса (или
и двете) често се установяват след
травматична предна луксация. Според изследванията компресионната
фрактура в задно-горния квадрант
на хумералната глава се установява
при 32% до 51% от случаите с първа
луксация, а първичната костна гленоидална лезия достига 22%. 6, 11, 33
Честотата на костните лезии може
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да достигне 100% в случаите с рецидивираща предна луксация. 1, 5, 6, 13,
34. Много автори отдават важна
роля на костните дефекти в рецидивирането на нестаблиността. 5,
13, 34, 45. Burkhart и DeBeer съобщават за честота на следоперативно
рецидивиране от 67% при пациенти
със значителен костен дефект на
гленоида или главата, в сравнение с
4% при пациенти без дефект.5. Артроскопската техника, насочена към
преодоляване на костния дефект,
продължава да се развива. Размерът
и ориентацията на дефекта често
варира в широки граници, което прави трудно точното предоперативно дефиниране на „значителен“ костен дефект. Според някои автори за
„значителни“ могат да се определят
костните лезии над 20% от предния
гленоидален ръб и Hill-Sachs лезии от
12.5% до 20% или повече от диаметъра на хумералната глава. Те са гранични при съображенията за открита
техника и костна аугментация. 23.
КОСТЕН ДЕФЕКТ НА ПРЕДЕН
ГЛЕНОИДАЛЕН РЪБ
Предно-долният костен дефект
на гленоида е сигурна причина за
развитие на рецидивираща предна
луксация. През 1984 г. Rowe и сътр. съобщават, че лезия, заемаща над 30%
от предния ръб на гленоида, е противопоказание за използване на Bankart
техника.34. Burkhart и DeBeer съобщават за изключително високи стойности на рецидивиране в случаите,
когато предно-задният диаметър
на дисталната гленоидална половина е по-малък от този на проксималната половина, т. нар. състояние
тип „обърната круша“ (inverted-pear
glenoid).5. В наша серия пациенти с
подобна увреда и приложена традиционна артроскопска Банкарт техника без допълнителни процедури рецидивирането достига 62% (5 от 8)
1 Според Itoi и сътр. рамена с гленоидален дефект над 21% от тоталната
гленоидална дължина (разстоянието
от супрагленоидалния до инфрагленоидалния туберкул) са изложени на
висок риск от рецидивираща луксация. 19 По-ново изследване показва,
че костният присадък възстановява
ставната конгруентност. 27. Gerber
и Nyffeler установяват, че преднодолен дефект на гленоида с тотална
дължина, по-голяма от половината
от максималния предно-заден диаметър, намалява резистентността към

луксация с 30%. 13. Авторите предлагат костна реконструкция в тези
случаи. Ние поддържаме мнението
на Kropf и сътр, че дефект над 30% е
абсолютно противопоказание за мекотъканна артроскопска стабилизация и съответно чисто показание за
открита костна техника, но по-малките дефекти (около 20%) трябва да
се подлагат на критична преоценка,
вземайки се предвид останалата патология и индивидуалните характеристики на пациента. 1, 23.
ДЕФЕКТ НА ГЛАВАТА НА ХУМЕРУСА
През 1940 г. Hill и Sachs описват
компресионната фрактура на хумералната глава, която често се установява след травматична предна
луксация на гленохумералната става. 16 Този дефект е често срещан
и може да е причина за висок процент рецидиви след капсуло-лабрална реконструкция. 6, 34 Независимо
от това, че при рецидивиращата
предна луксация честотата на дефекта достига 100%, рядко се препоръчва оперативното му лечение,
тъй като в повечето случаи е малък
и „незначителен“. Дефинирането на
„значителен“ костен дефект изисква изясняване и разбиране на концепцията за „заклещваща“ и „незаклещваща“ се костна лезия. Burkhart
и DeBeer описват „заклещващата
се Hill-Sachs лезия“ като задно-горнолатерален дефект на хумералната
глава, който във функционална позиция на абдукция и външна ротация
се „заклещва“ в предния гленоидален
ръб, предизвиквайки предна луксация.
„Незаклещващ“ дефект съществува
в две форми: 1. дефект, при който
надлъжната му ос не е успоредна на
предния гленоидален ръб; 2. дефект,
който се заклещва при нефункционална позиция на раменната става като
екстензия или пълна външна ротация
при минимална абдукция.5. Според
Kropf и сътр. дефект, включващ над
12.5% от диаметъра на главата на хумеруса, трябва да се приема като потенциално значим. Ако артроскопски
се подтвърди, че дефект с такава
големина се заклещва във функционална позиция, авторите предлагат открита реконструкция с алографт. 8,
23, 24. В тези случаи ние използваме
предложената през 2004 г. от Wolf и
сътр. артроскопска техника за задна
капсуло-тенодеза или ремплисаж (фр.
remplissage - запълване). 49.
При нея един или два спонгиозни ан-

следоперативно рецидивиране на артроскопската в сравнение с откритата техника.
Фиг. 1

А

Ремплисаж
техника:
а) Hill-Sachs
дефект,
„заклещен“ в
предния гленоидален ръб; б)
анкерни конци, прошити
през задната
капсула и
сухожилието на m.
infraspinatus;
в) финален
вид на задната капсуло-тенодеза
(remplissage).

Б

В

кера, заредени с по два конеца, се инсерират в дефекта. С многоточково
прошиване през задната капсула и
сухожилието на m. infraspinatus се
извършва запълване на дефекта. Конците се затягат есктраартикуларно
(фиг. 1). Boileau и сътр. доказват, че
ремплисажът е с висок процент на
срастване, не ограничава значително външната ротация и е метод на
избор при липса на голям костен дефект на гленоида. В нашата серия
пациенти с рецидивираща предна

луксация техниката е приложена при
14, които са проследени над две години. Не се наблюдават рецидиви на
нестабилност, а средното ограничение във външната ротация е под 8°.
1. Ние считаме, че намалената морбидност, избягването на делтоидопекторалния достъп, съхраняването
на сухожилието на m. subscapularis
и предната 1/3 на m. deltoideus при
използване на артроскопска стабилизация води до по-добри функционални
резултати. Изравнено е нивото на

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Развитието на артроскопския инструментариум, анкерни системи и
усъвършенстване на оперативната
техника доведоха до ревизиране на
някои от противопоказанията за изцяло артроскопска стабилизация. 28,
44. В момента атенюираната капсула, HAGL, ревизията на провалена
стабилизация и нестабилността при
спортисти от бойните спортове,
по-скоро са предизвикателство за
хирурга, отколкото абсолютни противопоказания за артроскопска стабилизация. 41
КАПСУЛЕН ЛАКСИТЕТ И ДИСТЕНЗИЯ
Според Habermeyer и сътр. и
Urayama и сътр. при пациенти с два
и повече рецидива на предна луксация
се установява дистензия на предната капсула, увеличение на общия
вътреставен обем и елонгация на
предната капсула с приблизително
19% или около 10 mm. 15, 43, В проучвания от 2011 година на Tisher и сътр.
се подтвърждава фактът, че при
пациенти с множество рецидиви на
луксация или съпътстващ хиперлакситет е възможна увреда на заднодолната капсула в областта на задния сноп на ДГХЛ или в областта на
лабрума. 40 За постигането на добри
клинични резултати са важни няколко
основни фактора: прецизна селекция
на пациенти, щателна мобилизация
на предния капсуло-лабрален комплекс
и сигурната му фиксация по гленоидалния ръб, както и идентификация
и интервенция върху съпътсващи
капсуло-лигаментарни увреди. Неразпознаните мекотъканни увреди, извън Bankart лезията, като капсулната
руптура с повърхностна цикатризация и лигаментарна дистензия, са
основна причина за високия процент
рецидиви при традиционната артроскопска техника. 47. Модерната
артроскопска техника продължава да
се развива, а предната стабилизация
с анкери в комбинация с капсулен шев
и плисиране се превръща в „златен
артроскопски стандарт“, тъй като
фиксацията е стабилна, намалява се
лигаментарната дистензия, възстановява се изометрията на капсулата
Медицина и Спорт
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и се подобрява проприоцепцията.
Този оперативен модел даде предимство на артроскопските техники
пред откритите, особено през последните десет години. 30, 41, 46.
Ролята на задно-долното капсулно плисиране при пациенти с клинично изявена предна раменна нестабилност е в процес на изясняване на
индикациите за приложение. Според
Westerheide и сътр., базирайки се
на дългогодишния си опит в артроскопското лечение, установяват,
че в част от пациентите е налице
различна степен на заден лакситет
и прилагат задно плисиране в тези
случаи. 46. Най-важен в тези случаи
е индивидуалният подход и интраоперативната преценка на хирурга,
която е в допълнение на клиничната и образната диагностика, както
и на тестуването под анестезия. В
нашия интраоперативен алгоритъм
е включено и задно-долно капсулно
плисиране в допълнение към предното плисиране при пациенти с изразен
„sulcus sign“ или задна капсуло-лабрална увреда (лезия на Kim или положителен Jerk test). 1 От 9 пациенти със
задно капсулно плисиране при трима
сме използвали анкерна фиксация поради лабрална увреда, а при 6-има
сме приложили транслабрален шеф. В
тази група не се наблюдава рецидив
на нестабилност на втората следоперативна година. Ограничението
на вътрешната ротация е от 9.9°,
което до известна степен свързваме и с по-висок сбор точки по WOSI.
Всички пациенти са се завърнали към
преморбидното ниво на физическа
активност. 1 Капсулно плисиране сме
приложили при общо 32-ама пациенти с рецидивираща предна луксация
с установена капсулна дистензия.
Наблюдаван е един (3.1%) рецидив на
сублуксация.
Използването на артроскопска
техника за капсулно плисиране дава
възможност за контролирано намаляване на вътреставния обем и елиминира нуждата от открити техники за стесняване на капсулата.
HAGL ЛЕЗИИ
Този тип увреди за щастие са
редки, но предизвикват сериозна
морбидност. 48. Определят се като
най-трудните, от техническа гледна
точка, за артроскопска реконструкция. Въпреки това някои автори съобщават за успешно артроскопско
HAGL възстановяване. 22, 32. Необхо26
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димо е използване на 70° артроскоп
за визуализиране на анатомичната
инсерция на лигаментите към хумеруса и портал на Davidson за отпрепариране на главата и инсериране
на анкер. След прошиването следва
реинсерция под директен визуален
контрол.
РЕВИЗИОННА ХИРУРГИЯ
Задължителен е критичният анализ на случаите, подложени на ревизия. Когато се установи причината за
провалената стабилизация, хирургът
трябва да вземе решение за открита
или артроскопска стобилизация. Ако
рецидивът се дължи на значителен
костен дефект, са налице показания
за открита техника с костна аугментация. В голяма част от случаите
обаче причината е в грешна оперативната техника или нова травма.
При тях ревизионната артроскопска
техника е приложима при добре селектирани случаи. 9, 20. С развитието на новите артроскопски техники
за костна аугментация на предния
гленоидален ръб като артроскопското Laterjet на Laffosse, артроскопски
Bristow на Boileau и артроскопската
техниката на Taverna с костен автоложен присадък от crista iliaca твърдението на Kropf и сътр., към което се
придържаме и ние, подлежи на ревизия. 2, 25, 39. Тези техники показват
обнадеждаващо добри първоначални
резултати при пациенти с голям костен дефект, HAGL или ревизия, но изискват продължителна учебна крива
и артроскопски опит поради техническата си сложност. Необходими са
далгосрочни резултати за доказване
на техните предимства. Независимо
от това, развитието им би довело
до окончателно отстъпление на откритите техники пред артроскопските при лечение на раменната нестабилност.
КОНТАКТНИ И БОЙНИ СПОРТОВЕ
Пациентите от тази група (ръгби, борба, бокс, карате и др.) с нестабилност са подложени на хроничен
микротравматизъм, съчетан с чести епизоди на макротравматизъм,
поради което са предизвикателство
за избор на оперативна техника и
запазване на следоперативната стабилност. Те са с потенциален висок
риск от рецидивиране 9, 31, 42. Въпреки това някои автори съобщават
за отлични резултати от артро-

скопската стабилизация в тази група,
което съвпада и с нашите наблюдения. 1, 7, 26. Когато не е възможно
приложение на артроскопска костна
аугментация, наличието на гленоидален костен дефект над 25-27% е все
още единственото противопоказание за артроскопска стабилизация и
в тази група пациенти.
Ние считаме, че в случаите на пациенти с първа травматична луксация, попадащи в тази високорискова
група, трябва да се предприеме първична артроскопска стабилизация, за
да се предотврати бъдещо рецидивиране и необратими вътреставни
увреди.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните технически възможности и растящият опит в
раменната артроскопия разшириха значително приложението на
артроскопската стабилизация на
раменната нестабилност. Множество проучвания затвърждават
предимствата на артроскопските
техники пред откритите. 4, 6, 17,
30, 41. Сигурно е, че локалните противопоказания за изцяло артроскопска техника постоянно намаляват. В момента все още истинска
контраиндикация за артроскопска
стабилизация е значителен (над
27%) дефект на предното гленоидално ставно лице, при условие че
не е възможно приложение на артроскопска костна аугментация
(липса на хирургичен опит и техническо оборудване). Капсулната слабост, HAGL, ревизионните случаи и
травматичната нестабилност при
рисковите атлети са предизвикателство пред опита на хирурга и
техническите възможности, а не са
противопоказание за използване на
артроскопска техника. Според нас
с възможностите на модерната
артроскопска хирургия вече не съществуват абсолютни и безусловни противопоказания за нейното
приложение при лечение на нестабилната гленохумерална става.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Плазмотерапия при перкутанна
фиксация на ахилесовото
сухожилие
Д-р Мартин Бърнев

РЕЗЮМЕ
Platelet–rich Plasma (PRP) и тромбоцитите в нея съдържат растежни
фактори, като например тромбоцитния растежен фактор, съдовия
ендотелен растежен фактор и инсулиноподобен растежен фактор-I.
Тези фактори на растежа ускоряват зарастването на тъканите след
оперативно лечение. Целта на PRP терапия е да се стимулира образуването на нови тъкани в областта на руптурата чрез въвеждане на
високи концентрации на растежни фактори.

SUMMARY
Platelet-rich plasma therapy following percutaneous fixation of the Achilles
tendon
Platelet-rich plasma (PRP) contains growth factors such as the platelet derived
growth factor, vascular endothelial growth factor and insulin-like growth factor-1.
These growth factors accelerate the recovery of tissue following surgical treatment.
The aim of PRP therapy is to stimulate the formation of new tissue in the area of
the rupture by infusing high concentrations of growth factors.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: PRP - плазма, разтежни фактори.
KEY WORDS: Platelet-rich plasma, growth factor.

УВОД
Богатата на тромбоцити и фибрин
плазма отделя сложна смес от биологични
медиатори (трансформиращ растежен фактор-PI (TGF-PL), тромбоцитния растежен
фактор(PDGF), съдов ендотелен растежен
фактор (VEGF),епителен растежен фактор
(EOF), хепатоцитен растежен фактор (HGF),
инсулино подобен растежен фактор (IGF).Тези
фактори на растежа играят важна роля в зарастването на сухожилието /2, 4/. През 2010 г.
извършихме оперативно лечение на разкъсани
ахилесови сухожилия с перкутанна фиксация и
автоложна PRP терапия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Като показани за терапия с PRP приехме разкъсвания на АС до 48 ч. на ниво средна
трета. Диагнозата поставихме на базата на
клиничите тестове Tompson, Copland, Malles,
O’Brain, травматична бразда, оток, намалена
или невъзможна плантарна флексия. Образни
изследвания – рентген, ултразвук, резонанс.
Като противопоказани за терапия с PRP приехме болни с thrombocytopenia или други нарушения в кръвосъсирването или злокачествени
заболявания и кожна патология в мястото на
инжектиране.
За периода май 2010 - май 2011 г. в Кли28
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никата по ортопедия и травматология при
МБАЛ „Света Анна” – Варна, са лекувани общо
10 пациенти - мъже на средна възраст (33.7 ±
5.2). Всички са получили руптурите по време
на спортна дейност - футбол 6-има, баскетбол – двама, волейбол – 2-ма, и са оперирани
до 48 ч. след травмата. Постоперативно за
обезболяване са назначени аулин или диколфенак еднократно за 5 дена.
Цялата оперативна процедура се изпълнява в едно оперативно време, като преминава през три етапа:
 предоперативно приготвяне на плазмен разтвор;
 перкутанен шев на АС;
 инжектиране на плазма, обогатена с
калций в мястото на руптурата и подкожно.
За получаването на плазмен разтвор е
необходим набор за процедурата (комплект,
съдържащ спринцовки, игли, антикоагулант) и
проба за центрофугата, както и самата цен-

A
Фиг. 1

Б

трофуга. Около 3 мл на антикоагулантен разтвор (ACD-A) е поставен в 20 мл спринцовка.
Взема се кръв от кубиталната вена. Изтеглят
се около 20 мл към тях се прибавя 2 мл, ACD-A.
Целият обем се прехвърля в контейнер, който
се поставя в центрофугата и се балансира с
противотежест. Центрофугата работи 10-15
минути на 3000 об./мин. В получената проба
най-ниско е кръвта с формените елементи.
Плазмата се изтегля в спринцовка. Обикновено 3 мл PRP се получават от 20 мл кръв (1). За
перкутанната фиксация полето се обработва
с антисептичен разтвор и се поставя локална
анестезия. Позицията на болния е по корем с
крайник в екстензия на коляното и плантарна
флексия на ходилото. Като шевен материал
използваме DEXON I или Assucryl I и два водача
с диаметър по 1 мм и дължина 8 см. Техниката представлява модификация на перкутанен
шев на два етажа през 10 кожни мини (1 мм)
отвърстия по медиалната и латералната

В

1А-въвеждане на водачите на нивото руптурата, 1Б-преминаване на водачите през сухожилието, 1В-прекарване на конците през водачите

A

Б

Фиг. 2

2А- завършен перкутанен шев на сухожилието, 2Б- ехографско определяне на
хематома, 2В-въвеждането на плазмата под ехографски контрол

зона на ахила – по 2 над и по 2 под зоната на
увредата. След определяне нивото на руптурата през две входящи инцизии прекарваме
водачите дистално и после проксимално. През
тях подкожно преминават възлите от двете
страни на ахилесовото сухожилие (фиг. 1 А, Б,
В). В нашата практика използваме 2 инжекции
PRP – първата поставяме интраоперативно в
първичния хематом подкожно и втората на
4-та седмица след операцията (фиг. 2 А, Б, В).
Под ултразвуков контрол следим въвеждането на иглата в първичния хематом. Сондата
прецизира инжектирането PRP в мястото на
руптурата (фиг. 3 А, Б). Инжектира се на няколко места и в увредените тъкани. Винаги
PRP може да бъде инжектирана в пълен обем,
за разлика от tendinopathy, защото сухожилието е разкъсано, с дистракция на сухожилните
краища - има минимално съпротивление и
свободно пространство.
СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Следва имобилизация в гипсов ботуш и
неутрална позиция на ходилото за 4 седмици. През този период може велоергометър
по 20 мин след 14-ти ден. От 4-6-а седмица
активна рехабилитация,а от 6-8-ма седмица
- повдигане на петата с частично натоварване и походка с една патерица. Контролни
ехографии за обективна оценка на лечението
правим на втора и четвърта седмица. Физиологично това корелира с времето за синтеза
на колаген и ремоделиране на сухожилието.
Морфологични промени могат да се видят
сонографски като по-малко хипоехогенна зона.
УЛТРАЗВУКОВО СКАНИРАНЕ
Всички пациенти се проследяват ехографски на 2-ра и 4-та седмица и на 3-ти, 6-и и 9-и
месец (фиг. 4). Интервалите между изследва-

A
Фиг. 2

В

нията са достатъчно дълги, за да се визуализират промените. Размерът на напречното
сечение на зарасналото АС е основният белег,
който се контролира и се изчислява като процентно увеличение. Напречното сечение на
оперираното сухожилие е значително по-голямо от това на контралатералния крайник.
Средното увеличение на напречното сечение
е 4 до 5 см.
РЕЗУЛТАТИ
Критериите за оценка на PRP са интензитетът на болката или нейната липса,
както и по-краткото време за функционално възстановяване. Въз основа на клиничния
преглед и контролната ехография може да
се направи втора PRP инжекция след 28-ми
постоперативен ден. Ако няма никакво подобрение, предлагаме до две допълнителни
инжекции PRP, всяка на около четири седмици. Пациентите, които показват умерено
до значително подобрение на симптомите,
започват физикална програма за подобряване якостта на опън на сухожилието. Все
още няма големи рандомизирани контролирани проучвания, сравняващи лечението
с PRP с други такива при АС. През 2010 г.
De Voss et al (2) публикува проучване на 54има пациенти с хронична тендопатия на
АС и инжекционно приложение на PRP. Ние
проследяваме пациентите на 1-вия - 2-рия
и 6-ия- 9-ия месец. Оценката на резултатите се основава на достигане пълния обем
движения в ставата, сравнен със здравата,
и времето, необходимо за възобновяване
на спортната активност. Установяваме
по-бързо функционално възстановяване на
оперираните болни с инжектирана богата на растежни фактори (PRP) плазма при
съответна рехабилитационна програма средно с 2-4 седмици нормално периодът

Б
3А-вземане на пробата 3Б-инжектиране в хематома и подкожието

Фиг. 4

контролна
ехография

е 8-10седмици. Възобновяване на спортна
активност след 14-ата седмица (диапазон
+/- 2седмици).
Резултатите определяме като отлични
-при 9 пациенти /90%/ – без болка, оток, скованост, накуцване без намалена активност и
много добри – при 1 пациент /10% / - слаба
болка, незначителен дефицит. Не сме наблюдавали раневи и нервни усложнения.
УСЛОЖНЕНИЯ
1. Както при всяко инжектиране има малък риск от кървене или инфекция, която се
съобщава на 1:50000. Ние не сме наблюдавали
в нашата серия.
2. Има теоретичен риск от скъсване на
сухожилие след инжектирането, но при руптури то е налице.
3. Постинжекционната болка е най-често
съобщаваното усложнение, но при пациентите с руптура на АС я има и преди манипулацията.
ИЗВОДИ
Основен недостатък на плазмотерапията е липсата на стандартна процедура.
Най-разпространена е схемата с 2-3 инжекции
PRP, разпределени на 3-4 седмични интервали.
Други автори прилагат само една инжекция.
(Mayo Clinic (5)). Някои използват активиращ
агент (калциев хлорид или тромбин), за да се
ограничи разпространението на PRP в мястото на инжектиране (3'5). Някои инжектират
локално лидокаин, а други добавят лидокаин
в PRP. Понастоящем няма стандартизирана
схема на терапия, която да определи началото и продължителността на физическите
упражнения след процедурата, както и колко
дълго да продължи терапията. Необходими са допълнителни клинични проучвания за
стандартизиране PRP методиката, както и
по-окончателни данни, определящи неговата
ефикасност.
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Р ЕХАБИЛИТАЦИЯ

Възможна ли е
рехабилитацията при
аневризма на възходящата
аорта?
Доц. д-р Тройчо Троев, дмн

РЕЗЮМЕ
Аортната аневризма е сериозно заболяване, което налага обстойно
и периодично мониториране, както и промени в начина на живот.
Честотата на аортната аневризма достига 3-4%. Смъртта в резултат на аневризмална руптура е между 15-те най-чести причини
за летален изход.
При наличието на сериозни придружаващи заболявания пациентът
трябва да се разглежда не като сбор от отделни болестни единици,
а като едно цяло (както и да се обръща внимание на психичното
състояние). Нашето мнение е, че при провеждане на строго индивидуална и добре прецизирана терапия за всеки отделен пациент
без следване на предварително готови схеми и при третиране на
всички синдроми на болния (основни и придружаващи) се постига
оптимален ефект.

SUMMARY
Is Rehabilitation of Aneurysm of The Ascending Aorta Possible
Aortic aneurysm is a serious disease that requires comprehensive and periodic
monitoring and changes in lifestyle.
The frequency of the aortic aneurism reaches 3-4%. Death due to a rupture of the
aneurism is amongst the 15 most common causes of the lethal end.
In the presence of serious underlying disease, patients should not be seen as a
collection of separate disease entities, but as a whole. ( It is also important that
attention should be paid to the mental state). Our opinion is that when conducting
rigorous and well-refined individual therapy for each patient without a trace of
pre-prepared schemes and when treating all syndromes of the patient (main and
supporting) optimal effect can be achieved.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Аортна аневризма, физиотерапевтично и рехабилитационно лечение, функционален капацитет, начин на живот.
KEY WORDS: Aortic aneurysm, physiotherapy and rehabilitation treatment, functional capacity, lifestyle.

Аневризмата по дефиниция е локализирана или дифузна дилатация на
съда, с диаметър най-малко 50% поголям от нормалния размер. Аортните аневризми могат да ангажират
отделни части на аортата: асцендента аорта, аневризми на гръдна и
абдоминална аорта, както и изолирани аневризми на аортната дъга.
Най-често се срещат абдоминалните аневризми. Аортните аневризми
обикновено са асимптоматични и
най-честото им животозастрашаващо усложнение е руптура. Аневризмалните дегенерации на торакалната аорта се разделят на три групи
според локацията си: на асцендента
аорта, аортна дъга и десцендентна
торакална аорта.
Най-честите етиологични причини са:
 атеросклероза – предимно за
абдоминална аневризма
 състояния с невъзпалителна
цистична дегенерация на медията около 20%
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 възраст – настъпват изменения в колагена и еластина с увеличаване на възрастта, които водят до
отслабване на аортната стена и
аневризмална дилатация. Според закона на Лаплас дилатацията води до
нарастващо напрежение в стената
на съда и порочен цикъл с увеличаване на дилатацията. Патологична последица от възрастовите изменения
са фрагментация на еластичните
влакна и цистична некроза на медията.
 сифилитичен аортит
 невъзпалителни аортити –
анкилозиращ спондилит, болест на
Райтер, гигантоклетъчен артериит
 инфекциозни аортити
 травми
 генетични изменения – фамилност има главно при абдоминалните
аневризми (намалено съдържание на
колаген тип 3 спрямо тип 1)
 Синдорм на Марфан – потенциално летално заболяване на съединителната тъкан, характеризиращо

се със скелетни и очни изменения и
промени в сърдечните клапи. Болните имат висок риск от аневризмална
дегенерация, особено на торакалната аорта. Синдромът е автозомно
доминантно генетично заболяване,
при което се наблюдава абнормен
фибрилин (структурен протеин на
човешката аорта).
Type 4 Ehlers–Danlos–синдром:
характеризира се с дефицит в продукцията на колаген тип 3 и при индивиди с това заболяване може да се
прояви аневризмът на аортата във
всяка нейна част.
Етиологията на аортната аневризма най-верятно е мултифакторна и състоянието настъпва при индивиди с множество рискови фактори.
Те включват тютюнопушене, ХОББ,
хипертония, атеросклероза, мъжки
пол, възраст, висок ИТМ, генетични
нарушения и фамилна анамнеза.
Медийният слой на аортата е
отговорен за нейната здравина и
еластицитет. Основна характерис-
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тика на заболяването е слабостта
на медийния слой. Фрагментацията и загубата на еластични влакна
с дегенерация на медията водят до
слабост на аортната стена, загуба
на еластицитет и последваща дилатация.
Хемодинамичните
фактори
също играят роля за формирането
на аортна аневризма. Тежестта на
промените се усложнява още повече
при артериална хипертония и при
рязко повишаване на артериалното
налягане. Започнал веднъж, процесът
на дилатация има прогресивен ход.
Честотата на аортната аневризма достига 3-4% при индивиди
над 65-годишна възраст. Смъртта в
резултат на аневризмална руптура е
между 15-те най-чести причини за летален изход. Честотата на торакалните аневризми е 6/100 000 годишно.
Съотношнието мъже:жени е 3-10:1.
Като усложнения повечето автори посочват:
 формиране на вътрелуменна
тромбоза, поради което нараства
опасността от дистална емболизация
 дисекация, без тя да е неизбежно последствие от развитието
на аортна аневризма
 руптура – ½ от аневризмите
с диаметър по-голям от 6 см, руптурират до една година.
Аневризмите постепенно нарастват,
притискайки
съседни
органи и тъкани, а върху костите
предизвикват узури. Асептичното
възпаление около аневризмата води
до срастване и смъртоносни перфорации в хранопровод, черва, венозни
съдове или руптури в ретроперитонеума.
По-голяма част от пациентите с
аортна аневризма са напълно асимптомни и се откриват случайно при
рентгеново изследване (торакална
аневризма) или рутинно физикално
изследване и пулсиращ тумор (абдоминална аневризма).
1. Поява на аортна клапна регургитация, резултат от аневризма в
проксималния сегмент на асцендентна аорта.
2. Гръдна болка, особено честа
в случаи на аневризма в торакалния
сегмент (без характеристика на
типична стенокардия и вариабилно
място на поява).
3. Компресия или ерозия на съседни структури.
Симптоми при торакална аневризма:
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 болка зад гръдната кост, задух, сърцебиене
 главоболие, оточност на лицето (компресия на горна куха вена)
 кашлица, пресипнал глас – притискане на n.recurens, трахея или ляв
главен бронх
 пулсации в югуларна ямка, в
75% систолен шум
Симптоми при торако-абдоминална аневризма:
 симптоми от стенозирани
висцерални артерии
 тежест и болка в корема
 усилени пулсации в корема
(легнало положение), аускултаторен
систолен шум
Симптоми на абдоминална аорта:
 периодични тъпи болки в корема, често нощем
 запек, гадене, повръщане, субилеус от притискане на съседни органи
 пуслиращ тумор в корема
Единствената терапия при аневризми е оперативната. Голяма част
от авторите обаче са на мнение, че
самото съществуване на аортна
аневризма не е индикация за хирургично лечение.
Индикации за хирургично лечение:
-размер на аневризмата
 размер на диаметъра на асцендентната аорта: по-голям от 5,5
см.
 размер на диаметъра на десцендентната аорта: по-голям от 6,5
см.
 нарастване на диаметъра с
повече от 1 см/г.
-значителни клинични симптоми
-периферна артериална емболизация
 неконтролирана артериална
хипертония
 значима аортна регургитация.
 бронхиална компресия, причинена от аневризмата
 аортобронхиална или аортоезофагиална фистула
Физиотерапевтично и рехабилитационно лечение:
Аортната аневризма е сериозно
заболяване, което налага обстойно и
периодично мониториране, както и
промени в начина на живот. Препоръките към пациентите са:
 ограничаване на алкохолната
консумация и прекратяване на тютюнопушенето
 регулиран режим на работа и

почивка
 строго определен ежедневен
двигателен режим, съобразен с функционалните възможности на ССС
 хранителен режим с цел поддържане на добър липиден профил
 контрол и терапия на рисковите фактори, вторична профилактика
 редовни ултразвукови прегледи за проследяване развитието на
аневризмалния размер
 лечение на артериалната хипертония.
В рехабилитационната програма
при пациенти с аортна аневризма
кинезитерапията (КТ) заема основно
място. Въздействието на КТ върху
организма е неспецифично: общо укрепване, психотерапевтично повлияване, повишаване обмяната на веществата и нервно-вегетативната
регулация на ССС, както и подобряване на адаптивните възможности
спрямо външни влияния. Редовната
физическа тренировка (след функционален тест за определяне на
рехабилитационния потенциал и
тренировъчния пулс, който е равен
на пулса в покой +60% от разликата
между максималния пулс и пулса в покой) може да снижи стойностите
на артериалното налягане в покой
и така да намали напрежението върху съдовата стена. Установено е, че
при системни тренировки за около
6 месеца се достига до максимално
възможното ниво на функционалния
капацитет на ССС, след което е необходимо поддържане на това ниво.
Процедурата по ЛФК включва
упражнения от различно изходно положение - лег, седеж, стоеж. В лег и
седеж - упражнения за дистални части на крайниците и дихателни упражнения (в отношение 1:1 или 1:2).
В изправено положение - упражнения
за крайниците, упражнения за равновесие и координация, редувани с дихателни упражнения. Избягват се навеждания с глава надолу; значителни
статични усилия в изометричен режим. Прилагат се също упражнения
с уреди; много махови упражнения, с
пълна амплитуда, спокойно и бавно
темпо, без задържане на дишането.
При настъпване на трайно повишаване на функционалния капацитет
е задължителна непрекъснатостта
на КТ-процедури:
 ежедневна ЛФК- 45 минути
 теренолечение – маршрути
№1 (наклон 0-5 градуса, 500 метра) и
№2 (наклон 5-10 градуса,1000 метра);

бавен темп-60 крачки/минута; правилно дишане по време на изпълнение на процедурата; почивки на 100
метра с дълбоки вдишвания и издишвания.
 пешеходен туризъм-1/седмично
 велотренировки-3/седмично,
като стремежът е запазването на
постоянен тренировъчен пулс за 1520 минути
 утринна хигиенна гимнастика
(УХГ)
 два пъти годишно съчетаване на двигателната програма с
климатотерапия(при подкомфортни условия в морски и средно- планински климат-Банкя,Вършец, Нареченски бани,Варна и др.)
Противопоказания за провеждане на КТ при аортна аневризма:
 аневризма след пресен инфаркт на миокарда
 хипертонична криза
 артериално налягане повече
от 140/90
 изразени субективни симптоми
 типични ЕКГ промени при възможна руптура - персистиращ повишен ST-сегмент
загуба на големи количества плазма и кръв (тежка
хеморагия,изгаряния)
При пациенти с аортна аневризма при липса на противопоказания (кардиостимулатор) може да
се приложи и магнитотерапия чрез
апарат с големи индуктори (напр.
Magnetomed-4000) с обхващане на
торакална и абдоминална аорта.
Прогнозата се базира на усложненията на заболяването (руптура и
дисекация на аортата). Годишният
риск от усложнения зависи от размера на аневризмата. Рискът при
размер 4,0 см от руптура е 0.3%,
а от дисекация – 1.5%; докато при
размер по-голям от 6,0 см рискът
от руптура е 3.6%, а рискът от дисекация – 3.7%. Смъртността при
размер по-голям от 6,0 см е 10.8%.
50% от пациентите с руптура на
торакалната аорта загиват, преди
да достигнат здравно заведение. Освен това хирургичната намеса при
руптурирала торакална аневризма
носи 25-50% смъртност, в сравнение
с 5-8% смъртност при лекуваните
елективно пациенти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При пациенти със сериозни при-

дружаващи заболявания физиотерапевтичното лечение и рехабилитация трябва да са насочени не
само към оплакванията от страна
на основното заболяване, но и да
третират симптомите на другите заболявания на болния. Пациентът трябва да се разглежда не като
сбор от отделни болестни единици,
а като едно цяло (както и да се обръща внимание на психичното състояние). Нашето мнение е, че при
провеждане на строго индивидуална
и добре прецизирана терапия за всеки отделен пациент (без следване на
предварително готови схеми и при
третиране на всички синдроми на
болния (основни и придружаващи) се
постига оптимален ефект.
Случай от клиничната практика:
В КФР към ВМА – София, постъпи пациентка С. Н. Б. на 66 години с
оплаквания от болка в двете тазобедрени стави, по-изразена вдясно.
Увеличава се при натоварване и сутрин при прохождане и намалява при
покой. Локализирана в ингвиналната
гънка, с ирадиация по предно вътрешно бедро до колянна става, както и в
глутеална област. Провокира се от
движение в тазобедрената става
(особено вътрешна ротация).
МЗ и ПЗ
 многократни ангини в детска
възраст
 1970 г. – ИМИ
 1980 г. – диагностицирана аневризма на възходяща аорта по повод
продължителна кашлица и рентгеново изследване
 1995 г. – артериална хипертония – медикаментозно контролирана
 2007 г. – Thyreoiditis Hashimoto
 бета-таласемия
Алергия-слънчева
Рентгенографски данни за двустанна коксартроза-по-силно изразени вдясно.
Обективно: Ограничен обем на
движение в двете тазобедрени стави, установен чрез ъглометрия (найвече вътрешна ротация, екстензия,
абдукция). Положителен тест на
Томас, тест на обувката и тест
на Патрик. Инклинация на таза и
увеличена поясна лордоза. Мускулна хипотрофия (m.gluteus medius,
m.quadriceps femuris), отслабени коремни мускули. Скъсени и с повишен
тонус m.iliopsoas, m.rectus femuris.
Куцане-щадящо поради болката, със
скъсена опорна фаза. Не използва помощно средство.

Тъй като пациентката постъпи
при нас по повод на оплаквания от
страна на двете тазобедрени стави,
ние проведохме физиотерапевтичен
курс за намаляване на болката, подобряване трофиката на ставите,
коригиране на мускулния дисбаланс,
увеличаване обема на движение и подобряване на походката при спазване
на противопоказанията, произтичащи от придружаващите заболявания.
Приложихме процедури с ИТ (3 процедури счестота 100 Hz и следващите
при променлива честота 1-100 Hz с
продължителност 15 минути); магнитотерапия с апарат 510, програма за
коксартроза, обхващайки и двете тазобедрени стави, с продължителност
20 минути; лечебна физкултура - Роше
терапия за увеличаване обема на движение и релаксиране на мускулатурата, упражнения срещу съпротивление
за повишаване на мускулната сила
(абдуктори, вътрешни ротатори, коремни мускули), механотерапия, обучение в ходене-при строго проследяване
на СС-показатели (пулс, артериално
налягане, субективни оплаквания).
Основавайки се на опита на КФР
и следвайки съвремените указания за
добра лекарска практика, ние преценихме, че е необходимо да изготвим цялостна кинезитерапевтична
програма, която дава възможност
за третиране както на основните
оплаквания в момента (от ТБС),
така и за подобряване на общото
състояние и предотвратяване на
усложненията във връзка с придружаващите заболявания на пациента (аортна аневризма, артериална
хипертония,хипотиреоидизъм).
След края на 15-дневния курс наблюдавахме значително намаление на болковата симптоматика, коригиране на
мускулния дисбаланс и подобрение на походката. Друг значим ефект от КТ-курс
беше подобрението в общото физическо и психическо състояние. Целта беше
приучаване на пациентката към здравословен начин на живот и прецизиран
двигателен режим, който тя да продължи да следва в ежедневието си.
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Тотално лакътно ендопротезиране.
Комплексен анализ и
постоперативна рехабилитация
Част I
Ростислав Костов

РЕЗЮМЕ
Развитието на ендопротезирането в клиничната ортопедо-травматологична практика понастоящем представлява един от най-прогресивните лечебни подходи. Ендопротезирането на лакътния комплекс
представлява актуален проблем както по отношение дизайна на имплантите и материалите, от които се изработват, така също и за
приложението на уникални оперативни методи и рехабилитация. Тоталното лакътно ендопротезиране се характеризира с много специфики, които следва да бъдат изучени и подробно анализирани. Всичко това
налага адаптация и усъвършенстване на рехабилитационния подход в
отговор на прогресивните хирургични тенденции в тази област.
В настоящата статия ще анализираме спецификите за изработка,
остеоинтеграция, хирургичен подход, възможни компликации и лечебно
поведение спрямо тях в контекста на съвременната рехабилитация
при пациенти след тотално лакътно ендопротезиране.

SUMMARY
Total elbow arthroplasty. complex analysis and postoperative rehabilitation
The development of endoprothesis clinical orthopedic traumatic practice currently
represents one of the most progressive treatment approaches. Endoprothesis the
elbow is a complex topical issue both in terms of implant design and materials that
are manufactured, as well as the application of unique methods of operation and
rehabilitation. Total elbow replacement surgery is characterized by many features
which should be studied and analyzed in detail. All this requires adaptation and
improvement of the rehabilitation approach in response to progressive trends in
the surgical field.
In this article we will analyze the specifics of construction, osseointegration,
surgical approach, possible complications and therapeutic behavior towards them
in the context of modern rehabilitation for patients after total elbow replacement
surgery.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тотално лакътно ендопротезиране, рехабилитация.
KEY WORDS: total elbow replacement surgery, rehabilitation.

1. КИНЕЗИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА
ЛАКЪТНИЯ КОМПЛЕКС
Лакътната става е типичен
пример за сложно устроен кинезиологичен комплекс, съставен от 5
двигателни сегмента. Три от двигателните му сегменти (хумеро-улнарна, хумеро-радиална и проксимална
радио-улнарна става) са обединени
в обща ставна капсула, докато междинният и дисталният радио-улнарен двигателен сегмент не са анатомически свързани в структурата
на лакътя, но са със съществено кинематично значение. Като междинно разположен подвижен сегмент
от кинетичната верига на горния
крайник лакътният комплекс е натоварен със следните функции:
1. Относително да скъсява и
удължава горния крайник в условия
на отворена кинетична верига.
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2. Позициониране и ориентация
на китката и ръката в пространството.
3. Правилен трансфер на силовите натоварвания от и към проксималната част от кинетичната
верига.
Най-честият динамичен синергизъм в областта на лакътния комплекс е свързан с комбинация между флексия и супинация (при което
горният крайник относително се
скъсява, а ръката се ориентира към
тялото) и екстензия с пронация
(при което горният крайник относително се удължава, а ръката се
ориентира с дланта напред). От
друга гледна точка би могло да се
каже, че динамичният синергизъм
между флексия и супинация в лакътния комплекс е насочена предимно
към дейностите за самообслужване
(миене на лице, хранене, поднасяне
на прибори към устата и др.), до-

като екстензията с едновременна
пронация е насочена предимно към
трудово-битовата дейност на човека (Н. Попов, 2002, 2009).
Анализирайки комплексната кинетика на горния крайник, би следвало
да се обхванат всички двигателни
сегменти от кинетичната верига
поради множеството многоставни
мускули, действащи в няколко двигателни сегмента едновременно.
Например при анализ на мускулното
действие на един от основните
мускули-флексори и супинатори в лакътния комплекс-m. biceps brachii се
установява директен синергизъм с
дългата глава на m. triceps brachii и
m. deltoideus p. spinata в областта
на рамото и m. supinator в областта на лакътя. При концентрична
контракция на m. biceps brachii в
областта на лакътя е налице флексия със супинация. Тъй като дългата глава на двуглавия мишничен

мускул има потенциал на елеватор в
скапуларната равнина в глено-хумералната става, m. triceps brachii cap.
longum et m. deltoideus p. spinata неутрализират флексорния потенциал
в областта на рамото, проявявайки
се като проксимални динамични стабилизатори (в примера - неутрализатори на флексорния потенциал на
дългата глава на m. biceps brachii). При
Фиг. 1
анализ на другото основно движение в
лакътя-екстензия с пронация е налице
Редуциране на
проява на синергизъм между m. triceps
валгусния ъгъл в
brachii, m. anconeus, m. pronator teres et хумеро-улнарната
pronator quadratus, дългата глава на m.
става при пронаbiceps brachii и m. deltoideus (вентрал- ция на предмишнини фибри). M. triceps brachii заедно с цата (мод. по DA.
m. anconeus et mm. pronator teres et
Neumann, 2002).
pronator quadratus работят в тесен
синергизъм при извършване на дви- поради контакта на костния гребен, валгусният ъгъл е наричан още „ъгъл
жението. Дългата глава на m. triceps преминаващ вертикално по дължина- на носене“ поради факта, че така
brachii обаче притежава потенциал та на улнарния ставен партньор и мускулите (особено флексорите) в
на помощен екстензор в рамото. С реципрочния улей на trochlea humeri лакътния комплекс са с оптимално
цел неутрализиране на екстензорния (Н. Попов, 2009). В условия на отво- раздалечени залавни места, респ. оппотенциал в областта на рамото m. рена кинетична верига конкавната тимален биомеханичен ъгъл на дейстdeltoideus p. clavicularis и дългата глава ставна повърхност на улната се ро- вие. На практика обаче при носене на
на m. biceps brachii работят като си- тира спрямо конвексната trochlea тежки предмети предмишницата е
нергисти с m. triceps brachii и едновре- humeri, при което посоката на аксе- пронирана в повечето случаи, което
менно с това се явяват неутрализа- сорната транслация е идентична с води до напълно заличаване на валгустори спрямо екстензията в рамото. тази на физиологичното движение. ния ъгъл на хумеро-улнарната става
При EMG изследване на действието За достигане на пълния физиологичен (фиг. 1). Валгусният ъгъл се заличава
на основните екстензори в лакътя се обем на движение дисталният край напълно и при максимална флексия
установява първоначално активиране на хумеруса и проксималната част (при някои индивиди преминава дори
на m. anconeus, с което се предизвик- от улната са вентрално ориентира- към варус).
Хумеро-радиалната става се обват обтягане и протекция на став- ни под ъгъл от 45°. В противен случай
ната капсула, след което m. triceps флексията няма да е повече от 90°, а разува между capitumum humeri и
brachii има потенциал за динамично екстензията няма да е пълна. Добра- caput radii, при което конкавната
та ставна конгруентност на хуме- fovea capitis radii контактува с кондействие (DA. Neumann, 2000).
Обединените в обща ставна кап- ро-улнарната става я определя като вексния ставен партньор (capitulum
сула три двигателни сегмента, слож- най-големия и стабилен двигателен humeri). По функционална класифиният капсуло-лигаментарен апарат и сегмент в лакътния комплекс. Кау- кация хумеро-радиалната става
артрокинематика представляват съ- далното проминиране на медиалния принадлежи към мултиаксиалните
ществено предизвикателство към из- хумерален епикондил образува валгу- кълбовидни диартрози, но на пракработването на максимално функцио- сен ъгъл около 25°, който е по-добре тика не притежава подвижност
нални ендопротези. Дисталната част изразен при жените в сравнение с във фронталната равнина поради
на хумеруса участва с две ставни по- мъжете. В достъпната литература връзката си с улната. При физиоловърхности (trochlea humeri и capitulum
humeri), в образуване на две различни
по функционална класификация стави,
но обединени анатомично и функционално в общ кинезиологичен комплекс.
Хумеро-улнарната става се образува между trochlea humeri и incisura
trochlearis от страна на улната. По
функционална класификация ставата
принадлежи към шарнирните, униаксиални синовиални стави с възможна
подвижност само в сагиталната равнина. Подвижността в останалите
равнини е ограничена поради специфичната структура на капсуло-легаментарния апарат и допълнителната
Предно-задна (А) и латеро-медиална (Б) RÖ на ТЛЕ тип Conrad-Morrey (C.
вътреставна костна стабилизация
Фиг. 2
Kisner, L. Colby, 2007)
Медицина и Спорт
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АБСОЛЮТНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Персистираща активна (остра, подостра) инфекция.
 Неадекватен невро-мускулен контрол (парализа) на лакътната мускулатура, особено на флексорната група.
ОТНОСИТЕЛНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Непоправими лигаментарни увреди.
 Неадекватен невро-мускулен контрол на мускулите-екстензори в лакътния комплекс.
 Хетеротопична осификация или безболезнена анкилоза.
 Недостатъчна костна здравина.
 Млади пациенти, особено такива, които понасят тежки натоварвания.
Табл. 1. Контраиндикации за тотално лакътно ендопротезиране (мод. по C. Kisner, L. Colby, 2007).

гични движения в сагиталната равнина в хумеро-радиалната става е
налице унидирекционна интраартикуларна транслация, а при проно-супинаторни движения е налице
ротаторно плъзгане. Контролът
на хумеро-радиалната кинематика
и статична стабилизация на ставата се осъществява главно от
lig. anulare radii, който обгръща
радиалната глава, а наличието на
ставен хрущял (уникален за всички
лигаменти в ОДА) подпомага допълнително движенията и намалява фрикцията.
Проксималната радио-улнарна
става се образува между конвексната радиална глава и конкавната
incisura articularis ulnae. По функционална класификация принадлежи към
пивотиращите стави, а посоката
на транслация е противоположна
на физиологичното движение. Заедно с хумеро-радиалната става
обезпечават проно-супинаторната
подвижност в лакътния комплекс
(Н. Попов, 2009).
В сложната структура на лакътния комплекс влизат и още два
двигателни сегмента, които не са
обединени в обща ставна капсула,
но с пряка функционална свързаност
- междинният и дисталният радиоулнарни двигателни сегменти. Тяхната структура и функция няма да
бъдат разгледани в настоящата
статия поради непряката им връзка с разглеждания проблем – тотално лакътно ендопротезиране.
2. ТОТАЛНО ЛАКЪТНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИЯ ПОДХОД
Първите успешни опити за тотално лакътно ендопротезиране
(ТЛЕ) са осъществени преди някол36
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Фиг. 3

Съвременни системи за ТЛЕ с коригиран
валгусен ъгъл и позволяващи аксиална
ротация на предмишницата в рамките на
няколко градуса (C. Kisner, L. Colby, 2007)

Фиг. 4

Съвременна, неартикуларна система за
тотално лакътно ендопротезиране.

ко десетилетия (R. Dee, 1972). През
годините с напредване на клиничния опит и техническо развитие
постепенно индикациите за пристъпване към тази процедура се
разширяват и дообогатяват. С усъвършенстване на техниката за ТЛЕ
постепенно биват внедрявани нови
технически материали, съвременен биомеханичен, приблизително
идентичен дизайн на имплантите
и различни хирургични техники за
осъществяване на операцията. Някои от най-честите индикации за
предпочитане на ТЛЕ биха могли да
се обединят като:
1.
Хронична, неповлияваща се
на консервативно и медикаментозно лечение артрогенна болка и тежки деструктивни изменения в хумеро-улнарната и хумеро-радиалната
става, нарушаващи сериозно комплексната функция на горния крайник (WP. Cooney, 2000, ML. Ramsey,
2005).
2.
Тежка ставна нестабилност на лакътния комплекс без възможност за компенсация от страна
на капсуло-лигаментарния и мускулно-сухожилния ставен апарат (LD.
Field, 2003, ML. Ramsey et al., 1999).
3.
Сложни интраартикуларни полифрагментарни фрактури и
нестабилни счупвания на дисталната част на хумеруса (BF. Morrey,
2005).
4.
Недобри резултати след
артропластика по повод резекция
на радиалната глава (EH. Schemitsch
et al., 1996).
5.
Тежка, билатерална констрикция на обема на движение на
лакътните стави (T. Cresswell et
al., 2005, BF. Morrey, 2005).
Абсолютните и относителни
противопоказания за прилагане
на ТЛЕ са обединени в таблица 1.
Въпреки изброените противопо-

казания с изключение на активни
инфекциозни процеси, останалите
противопоказания са дискутабилни и зависят от индивидуалната
преценка на лекуващия лекар-ортопед.
3. ОСОБЕНОСТИ В ИЗРАБОТКАТА
НА ИМПЛАНТИ
Сложната и комплексна структура на лакътната става със
специфична и фина биомеханика
представлява сериозен проблем за
изработване на максимално физиологични импланти за ендопротезиране. Първата тотална лакътна
ендопротеза с циментна фиксация
по повод прогресирал ревматоиден артрит е осъществена през
1972 г. от R. Dee. Оттогава насам,
благодарение на бързия прогрес
както на медицинската наука,
така на биомеханиката, материалознанието и т. н. в световен
мащаб тоталното лакътно ендопротезиране търпи непрестанно
развитие и прогрес, като процентът на сполучливите операции
постоянно нараства (ML. Ramsey,
2005). Ето защо мускулно-скелетната физиотерапия в отговор на
съвременните хирургични интервенции следва да се адаптира към
актуалните нужди и особености
при пациентите с ТЛЕ. Съвременните системи за ТЛЕ включват хумерален, улнарен, а в някои случаи
и имплант за подмяна на радиалната глава (фиг. 2) (RL. Linscheid,
2003, BF. Morrey, 2005).
4. ДИЗАЙН НА ИМПЛАНТИТЕ
И ОБМИСЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНИЯ
ПОДХОД
Първите разработени ендопротезни лакътни системи включват
хумерални и улнарни елементи, изградени изцяло на метална основа
и позволяващи движения само в
сагиталната равнина. Недостатъците на този вид ендопротезни
системи от биомеханична и функционална гледна точка са липсата
на валгусен ъгъл и невъзможност
за извършване на проно-супинаторни движения (BF. Morrey, 2003).
Поради променената биомеханика
този вид ендопротези бързо губят костно-циментната си фиксация, а ранните проучвания доказват преждевременно износване на
металните компоненти и висок

процент на късни ставни дислокации (AD. Armstrong et al., 2005,
WP. Cooney, 2000). Благодарение
на усъвършенстваните актуални
познания за биомеханиката и кинезиологичните характеристики
на лакътния комплекс съвременните ендопротези са значително
по-усъвършенствани, позволяващи нормален обем на флексия и екстензия, около 5°-10° валгусна ангулация при пълна екстензия и лека
проно-супинаторна подвижност
на предмишницата (BF. Morrey,
2005) (фиг. 3).
Дизайнът на лакътните ендопротези би могъл да се разгледа
в две основни групи: артикуларни
(linked, със свързани компоненти)
и неартикуларни (unlinked, с несвързани компоненти) импланти
(фиг. 3) (AD. Armstrong et al., 2005).
Вместо хумералният имплант да
бъде директно свързан с улнарния,
съществува и т. нар. полусвързан
дизайн. Ендопротезният дизайн,
класифициран като неартикуларен, е изграден посредством два
сепарирани несвързани импланта
(RL. Linscheid et al., 2003). Към настоящия момент най-актуалният
дизайн за ТЛЕ включва т. нар. хибридни ендопротези, които биха
могли да обединяват както свързани, така и сепарирани компоненти. Използването на хибридни
ендопротези позволява на опериращия хирург да подбере найподходящите импланти за индивидуалния случай според локалния
интраоперативен статус и патологични находки.
Съвременният интерфейс на
лакътните импланти най-често
включва титаниев хумерален компонент с кобалт-хромна сплав в
артикулационната
повърхност,
контактуващ с високоплътностен
полиетилен от страна на улнарния
ставен партньор (AD. Armstrong
et al., 2005). В клиничната практика обикновено ендопротезните
импланти се остеоинтегрират
чрез полиметилметакрилатен цимент. Някои модели импланти са
с порьозен дизайн, целящ по-добра
първична остеоинтеграция. Въпреки значителния научно-технически прогрес и клиничния опит
имплантното разхлабване с последваща остеодезинтеграция е
най-честата причина за неуспешно лакътно ендопротезиране (AD.
Armstrong et al., 2005).
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Отчитане възстановяването на
юмручния захват при пациенти с
фрактура на дисталния радиус.
Динамометрия

РЕЗЮМЕ
. Цел и обект на изследването
Целта на проучването е да се изследва, проследи и отчете възстановяването на юмручния захват (чрез метода динамометрия) при
пациенти с фрактура на дисталния радиус, рехабилитирани със и
без прилагане на трудови дейности.
В проучването са включени 106 пациенти с фрактура на дисталния
радиус, провеждали комплексна физиотерапевтична и рехабилитационна програма, разпределени в две групи – контролна и експериментална.
. Използвани методи
Приложената от нас комплексна физиотерапевтична и рехабилитационна програма включва: подводна гимнастика, кинезитерапия,
трудотерапия, нискочестотно импулсно поле и интерферентни
токове, като пациентите от контролната група не провеждат
процедурата трудотерапия.
. Резултати
Получените резултати от направените различни тестове и измервания (един от които е динамометрията – измерване силата
на юмручния захват) в проучването и тяхното анализиране ни дават основание да потвърдим с висока статистическа значимост
медико-социалната ефективност на предлаганата комплексна
физиотерапевтична и рехабилитационна програма с включване на
трудови дейности при лечението на пациенти след фрактура на
дисталния радиус.
. Заключение
Включването на трудотерапевтични дейности като задължителен
елемент от комплексната физиотерапевтична и рехабилитационна
програма стимулира функционалното възстановяване на пациентите след фрактура на дисталния радиус и подобрява качеството
им на живот и труд.

SUMMARY
Reporting on the recovery of fist clench among patients with distal
radius fracture
The purpose of this research is to examine, study and report on the recovery of fist
clench (by means of the dynamometrics method) among patients with distal radius
fracture who have been rehabilitated with an without applying labour activities.
In our research we have included 106 patients with distal radius fracture, who have
undergone a complex rehabilitation program divided into two groups – a control
one and an experimental one.
Methods applied
The suggested by us complex physiotherapeutic and rehabilitation program includes:
subsurface gymnastics, kinesitherapy, occupational therapy, low frequency impulse
magnetic field and interference currents. The patients from the control group do not
have occupational therapy.
Results
The results of the various tests and measurements (inclusive of dynamometrics
– measuring the power of the fist clench) included in our research and their
analysis give us ground to confirm with high statistical significance the medicalsocial effectiveness of the suggested complex physiotherapeutic and rehabilitation
program applied in the treatment of patients with a distal radius fracture.
. Conclusion
The inclusion of occupational therapy as an obligatory element of the complex
rehabilitation stimulates the functional recovery of patients with distal radius fracture
and improves their quality of life and labour.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактура, дистален радиус, рехабилитация, динамометрия, трудотерапия.
KEY WORDS: fracture, distal radius, rehabilitation, rehabilitation, dynamometrics, occupational therapy.

ВЪВЕДЕНИЕ
Фрактурата на дисталния
радиус е доста честа травма, около 15% от счупванията
при възрастни хора [7, 8, 9, 11].
При травматично увреждане
на ръката на първо място се
38
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губи способността на човека
да се самообслужва, става зависим от чужда помощ и не на
последно място - за известно
време загубва трудоспособноста си [1, 2, 6].
Лечението на фрактурата
на дисталния радиус е консервативно – поставяне на гипсова

имобилизация за 30- 40 дни след
мануална репозиция или оперативно - посредством игли, плаки, винтове или външен фиксатор [5, 4]. След сваляне на
имобилизацията пациентите
се насочват за рехабилитация
към специализираните звена
по физикална и рехабилитаци-
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онна медицина (ФРМ) [3].
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА
ПРОУЧВАНЕТО
Целта на проучването е да
изследваме, проследим и отчетем възстановяването на
силата на юмручния захват
(динамометрия) при пациенти след фрактура на дисталния радиус, рехабилитирани
с и без прилагане на трудови
дейности.
Задачите, които си поставяме, са:
1. Да подберем подходящ
тест, по който да регистрираме с цифров индекс силата
на юмручния захват преди и
след провеждане на рехабилитационния курс.
2. Да отчетем степента
на подобряване силата на мускулите (осъществяващи юмручен захват) в резултат на провежданата рехабилитационна
програма непосредствено след
сваляне на гипсовата имобилизация и в края на рехабилитационния процес.
3. Да анализираме получените резултати и да направим
препоръки, свързани с подобряване на самообслужването и
извършването на битови дейности при пациенти с травми
на ръката.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода юли 2007 – октомври 2009 в Клиниката по
физикална и рехабилитационна
медицина (КФРМ) към УМБАЛ
“Д-р Г. Странски “, Плевен, са
преминали 106 пациенти с диагноза състояние след фрактура
на дисталния радиус – 86 жени
и 20 мъже на възраст от 18 до
89 години, разпределени в две
групи – експериментална група
(ЕГ) и контролна група (КГ).
 В ЕГ са 63 пациенти, при
които е приложена комплексна
ФТР програма, включваща трудови дейности.
 КГ включва 43 пациенти,
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Фиг. 1

Динамометрия (мъже) на здрав и увреден крайник при пациентите от КГ и
ЕГ преди и след рехабилитация.

Фиг. 2

Динамометрия (жени) на здрав и увреден крайник при пациентите от КГ и
ЕГ преди и след рехабилитация

които отказват да провеждат
процедурата „Трудотерапия”
в лечебното заведение (не разполагат с достатъчно време,
не желаят да се занимават с
трудови дейности).
От всички пациенти 51 са
с травмирани доминантни
крайници (обикновено десни) и
55 – недоминантни.
Значително голяма част
от пациентите – 44% (47 пациенти), са с усложнение – M.
Zudeсk, като в ЕГ са 27% (29
пациенти), а в КГ – 17% (18 пациенти).
Рехабилитацията на пациентите с усложнение M.
Zudeсk изисква по-специално

поведение по отношение на
КТ, броя на проведените рехабилитационни курсове, съответно продължителността на
периода за възстановяване, и
наложи разглеждането на резултатите на двете групи (ЕГ
и КГ) в две подгрупи – пациенти без усложнения и пациенти
с усложнения.
На всички пациенти при започване на ФТР програма направихме измерване на юмручния захват (сграбчващ/силов)
посредством ръчен динамометър, като измервахме и двата
крайника, съответно травмиран и здрав – доминантен и
недоминантен. Измерването

Здрав крайник (кг)

Травмиран крайник (кг)

ххххххх

dex
sin

Дата………

Дата………

Дата………

хххххх

хххххх

хххххх

Картаза регистриране резултатите на юмручен (сграбчващ/силов) захват (динамометрия)

Група

Експериментална група
n

Контролна група

X

S

Coeff.
var. %

Без услож- 34
нение

7,16

2,9

33,94

С усложне- 29
ние

5,44

2,6

29,94

Taбл. 1

Група

Р

X

S

coeff. of var.
%

25

4,78

1,6

30,16

= 0,0005

18

3,0

1,0

27,14

= 0,0005

Разлики от края и началото на рехабилитационния процес при двете групи от динамометрия при мъжете

Експериментална група
n

Контролна група

X

S

Coeff.
var. %

Без услож- 34
нение

3,92

1,9

28,75

С усложне- 29
ние

4,45

1,1

2,81

Taбл. 2

of n

of n

Р

X

S

Coeff.
var. %

of

25

3,10

1,4

27,93

< 0,05

18

3,65

1,1

23,87

< 0,05

Разлики от края и началото на рехабилитационния процес при двете групи от динамометрия при жените

извършихме по класическия метод (в килограми) – отчитащата страна на динамометъра е обърната към пръстите,
а другата - към дланта. Изследваният горен крайник е в
абдукция в раменна става и извършва аддукция, притискайки
пръстите на ръката към динамометъра с максимална сила
(юмручен захват). Пациентът
извършва три опита, като
отчитаме най-добрия [10].
Получените резултати регистрирахме в специално изработен индивидуален фиш на
пациента, като динамометрията има своя отделна карта.
Обработихме резултатите
от започване на първи курс на
рехабилитация, непосредствено след сваляне на гипсовата
имобилизация и при приключване на рехабилитационния
процес (най-често след втори
и трети рехабилитационен
курс), при което пациентите
имат направени измервания
при започване и завършване на

всеки отделен курс. Обикновено този период трае от 2 до 3
месеца, като отчитаме и времето за имобилизация (средно
33 дни).
Данните от проучването
са обработени със статистическа компютърна програма
STATGRAPHICS plus for WINDOWS
и EXCEL.
Комплексната ФТР програма включва: подводна гимнастика – локална вана с температура на водата 34 -360 С в
областта на гривнена става и
предмишница, кинезитерапия,
трудотерапия, ИМП – 15 – 20
мин, 2 А, 1 – 100 Hz, ИФТ – 5
мин, 90 – 100 Hz; 10 мин 1 – 100
Hz, ежедневно, 10 процедури.
Резултати и анализ
За да сравняваме възстановяването на юмручния захват
чрез измерване на мускулната
сила (динамометрия), при обработката на резултатите се
наложи разделянето на пациентите в съответните подгрупи по пол.

Динамометрия – мъже
На фиг. №1 са представени
резултатите от направената
динамометрия на здравия и
травмирания крайник преди и
след рехабилитация при мъжете, разпределени в ГК и ЕГ, със
и без усложнение. Вижда се, че
непосредствено след сваляне
на имобилизацията в сравнение със здравия крайник (36,47
кг) силата на юмручния захват
е около 18% (5,89 кг и 6,67 кг)
при пациентите без усложнение и около 14% (5 кг и 5,56
кг) при тези с М. Zudeck. При
първоначалните
измервания
между сравняваните подгрупи
съществена разлика няма (Р >
0,05), като при пациентите
с усложнение резултатите са
по-ниски. В края на възстановителния процес подобрението
на ЕГ е съществено (F = 6,62;
Р < 0,05) в сравнение с КГ. При
пациентите без усложнение в
ЕГ резултатът е 13,83 кг, а в КГ
– 10,67 кг. При подгрупите с усложнение крайните резултати
Медицина и Спорт
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на ЕГ са 11 кг, а на КГ – 8 кг.
На таблица №1 са представени разликите от края и началото на възстановяване силата на юмручния захват при
пациентите – мъже, от която
се вижда, че подобрението е
съществено между сравняваните групи (F = 4,62; Р < 0,05),
като най-добър резултат показват пациентите от ЕГ без
усложнение (увеличение с 7,16
кг).
ДИНАМОМЕТРИЯ – ЖЕНИ
На фиг. №2 са представени
резултатите от измерената
динамометрия при жените,
разпределени в ГК и ЕГ със и без
усложнение, от която се вижда, че силата на юмручния захват, сравнена със здравия крайник (21,53 кг) при започване на
рехабилитационния процес е
около 19% (3,88 кг и 4,61 кг) при
пациентите без усложнение и
около 14% (2,6 кг и 3,19 кг) при
тези с М. Zudeck. Между сравняваните групи няма съществена разлика при първоначалните измервания (Р > 0,05). В
края на възстановяването увеличението на силовия захват
при пациентите от ЕГ е значимо (KW = 17,7; Р < 0,05), като
най-добри резултати показват
пациентите без усложнение
от ЕГ (9,53 кг), което е 44% от
силата на здравия крайник, а
резултатите на пациентите
от КГ са съответно 32,4% на
тези без усложнение и 29,03 %
при наличие на М. Zudeck.
Фиг. № 2. От данните в
таблица № 2 се вижда подобрението на мускулната сила
при юмручния захват на жените в края на рехабилитацията,
което е съществено между
сравняваните групи (KW = 7,5;
Р < 0,05), като по- добро повлияване имат пациентите от
двете групи с усложнение (увеличение с 4,45 кг в ЕГ и с 3,65 кг
в КГ). Това се дължи на ниските
първоначални стойности (2,6
кг и 3,19 кг) в резултат на лип42
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сата на функционален юмручен
захват в началото на лечението и наличието на силна болка
при пациентите, развиващи
М. Zudeck.
В началото на възстановителния процес силата на юмручния захват на травмирания
крайник при мъжете е около
18% от тази на здравия, а при
жените - около 21%. По-високият първоначален процент при
жените най-вероятно се дължи
на по-ниските резултати на
здравия крайник в сравнение с
тези на мъжете (21,53 кг на жените и 36,47 кг на мъжете).
В края на лечението мускулната сила при мъжете се
възстановява около 34%, а при
жените около 42%. По-високият процент възстановяване
при жените може да се обясни
с по-ниските абсолютни изходни стойности в сравнение с
мъжете.
ИЗВОДИ
1. Статистически се доказа
положителният ефект от прилагането на трудови дейности
в комплексната ФТР програма
при възстановяване силата на
юмручния захват на пациенти
след фрактура на дисталния
радиус.
2. При пациентите с усложнение M. Zudeck преодоляването на слабостта на юмручния
захват (на травмирания крайник) изисква по-дълъг период на
рехабилитация и резултатите
от ръчната динамометрия са
с по-ниски стойности от тези
на пациентите без усложнение.
3. За подобряване на мускулната сила на ръката спомагат ежедневните битови дейности (приготвяне на храна,
включване ключ на котлон или
щепсел, почистване на дома,
пране, гладене) и подходящо
подбраните
трудотерапевтични дейности (изработване на предмети от картон,
кожа, дървен материал), при

които е необходимо работа с
инструменти (тренира се юмручният захват).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Включването на ТТ като
задължителен
елемент
от
комплексната ФТР програма
стимулира
функционалното
възстановяване на пациентите след фрактура на дисталния радиус и подобрява качеството им на живот и труд.
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За спортни травми и ревматична болка
За спортни травми и ревматична болка

Ibutop Gel
Локализира болката и бързо и
в дълбочина я облекчава.

Чрез неговата уникална директна
формула за болката с доказан клиничен ефект Ibutop gel прониква
бързо в кожата и действа активно в дълбочина на тъканите.

100 грама Ibutop gel съдържат 5 гр. Ibuprofen
Индикации: Локално и подпомагащо лечение на остеоартроза, ревматизъм, лумбаго, ишиас, плексити, радикулити, бурсити, тендовагинити, миалгия; спортни
травми-контузии, мускулни и сухожилни разтежения,
ставни навяхвания и изкълчвания.
Приложение: Нанесете достатъчно количество от
гела върху болезненото място,3 до 5 пъти дневно.

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост
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Физиотерапия при тендинопатия
на m. biceps femoris

Доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се създаде и приложи методика за функционална диагностика и физиотерапия при тендинопатия на m. biceps
femoris.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследвани са 36 спортисти на средна възраст 31, 7 години за периода
2009 – 2011 г.
Физиотерапията при тендинопатия на m. biceps femoris цели използването на мобилизационни техники за редуциране на болката и след
това включване на позиционно-релаксиращата техника и постизометричната релаксация, овладяване на острата симптоматика и към
постепенно възстановяване на двигателната активност с първоначално ограничаване на вътрешната ротация.
РЕЗУЛТАТИ
Съблюдавайки индивидуалния подход на физиотерапия, първо се възстановиха екстензията в колянната става и ограниченото задно
плъзгане на caput fibulae и впоследствие отзвучаха симптомите при
палпацията и изометричния тест. Показателни за включване в тренировки са липсата на болка при флексия в тазобедрена става срещу
съпротивление и при бягане, и игра с топка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прецизният подбор на методите за изследване осигури правилното
определяне на функционалния дефицит и прогресивното използване на
физиотерапевтични техники за пълноценното възстановяване при увреда на сухожилието на m. biceps femoris.

SUMMARY
Physical Therapy of M. Biceps Femoris Tendinopathy
The aim of this communication is the establishment and application of a method for
functional diagnosis and physical therapy of m. biceps femoris tendinopathy.
In the period 2009-2011, the author examined 36 athletes at an average age of
31.7 years. The physical therapy of m. biceps femoris tendinopathy employs
mobilization techniques in order to reduce pain and includes positioning and
relaxing techniques and post-isometric relaxation. The objective is to suppress the
sharp symptoms and gradually restore physical activity with initial restriction of the
internal rotation.
With strict observance of the individual approach of physical therapy, recovery
would be achieved in the following order: first, the knee joint would recover its
ability to extend and the backward sliding of caput fibulae would be restricted;
then the symptoms of sharp pain would gradually decline during the palpation
and isometric test.
What indicated the athletes’ readiness to return to active training was the absence
of pain during flexion of the hip joint while under pressure, running or playing with
ball.
The appropriate selection of research methods has secured the accurate
determination of the functional deficit and progressive application of
physiotherapeutic techniques for complete recovery from injuries of the tendon
of m. biceps femoris.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тендинопатия на m. biceps femoris, физиотерапия.
KEY WORDS: m. biceps femoris tendinopathy, physical therapy

Тендинопатията
е
често
срещан проблем, който засяга освен m. biceps femoris
и m. semimembranosus et m.
semitendinosus, m. popliteus, lig.
patellae и др. [6, 8]. Актуалността на проблема се определя от
липсата на изследвания и публикации относно функционалното
изследване и прилаганата физиотерапия.
ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да
се създаде и приложи методика за
функционална диагностика и фи44

Медицина и Спорт

зиотерапия при тендинопатия
на m. biceps femoris.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследвани са 36 спортисти
на средна възраст 31, 7 години за
периода 2009-2011 г.
Характерното за m. biceps
femoris е, че е постурален с влакна от I тип с тенденция към скъсяване. Мускулът участва в латералната стабилизация на колянна
става [3, 5, 7]. Късата глава на m.

biceps femoris извършва латералната ротация на тибията, като
и двете глави участват в колянната флексия в зависимост от
позицията на тазобедрена става.
Като двуглав флексор на колянна
става мускулът завършва с плътно и силно сухожилие, което често е подложено на стрес и последващи патологични процеси.
Механизъм на увреда на сухожилието на m. biceps femoris:
Увредата на сухожилието на
m. biceps femoris понякога е ре-

Фиг. 1

зултат от остра авулзия на фибуларната инсерция на дългата и
късата глави [1, 8]. При ранна Rö
често се установява авулзия или
фрактура (фиг. 1).
Възпалението и болезнеността на сухожилието на m. biceps
femoris в много случаи е следствие от пренапрежение. Тогава
за диагностика се използва MRI
[1, 8].
Проследяване на симптоми и
признаци:
 Изследване на болката в
свободни активни движения и
срещу съпротивление.
 Изследване на болката при
специфични за спорта движения.
 Палпация в латералния аспект на caput fibulae et tibia.
Приложени тестове за функционално изследване:
 Изследване на обема на
движение в колянна става – SFRT
методика [2].
 Изометричен тест за сухожилието на m. biceps femoris
– при флексия с външна ротация
в колянна става срещу мануално
съпротивление с ипсилатерална
стабилизация на таза.
 Изследване на плъзгането
на caput fibulae (фиг. 2).
Физиотерапия при увреда на
сухожилието на m. biceps femoris
разработихме съобразно резултатите от изследванията:
1. Относно прогресията на
възстановяването първостепен-

Фиг. 2

но значение има постигането на
безболезнено предно плъзгане на
caput fibulae с едновременна флексия в колянна става (фиг. 3).
2. Задно плъзгане на фибулата
дистално с едновременна флексия
в колянна става.
3. Позиционно-релаксиращ а
техника – 90 сек. В зависимост
от своето естество тази техника по принцип се прилага в началото на процедурата, но поради изразената болезненост и
чувствителност на пациентите
се установи по-ефикасното й изпълнение след предшестващите
похвати.
4. Мобилизационни техники
за колянна става [2, 4]:
a) активна флексия в КС с
предно-задно плъзгане на тибията (фиг. 4);
b) активна флексия в КС с медиално плъзгане на тибиятa.
5. Мобилизационни
техники за тибиофеморалната става: предно-задно и задно-предно
плъзгане на фибулата от стоеж.
6. Постизометрична релаксация за m. biceps femoris от тилен
лег с вътрешна ротация в тазобедрена и колянна става: 3-5
пъти по 11сек.
7. Изометрични и ПНМУ техники от изходно положение лег.
Противопоказания на физиотерапията при увреда на сухожилието на m. biceps femoris:

Реално в практиката се започва с постизометричната релаксация, което води до обостряне
на симптоматиката и хронифициране на увредата. Често след
това процедурата се прекратява и се забавя процесът на възстановяване.
РЕЗУЛТАТИ
Съобразно приложените методи се получиха следните резултати при първоначалното изследване на пациентите:
 Болка при флексия в тазобедрена става срещу съпротивление – признак за увреда следствие пренапрежение.
 Болка при бягане и игра с
топка.
 Болезненост и повишена
чувствителност при палпация
в латералния аспект на caput
fibulae et tibia.
 Ограничаване на екстензията в колянна става.
 Болезненост в дисталното
залавно място на сухожилието на
m. biceps femoris при изометричния тест.
 Ограничено задно плъзгане
и болезнено предно плъзгане на
caput fibulae.
Съблюдавайки индивидуалния
подход на физиотерапия, първо
се възстановиха екстензията в
колянна става и ограниченото
задно плъзгане на caput fibulae и
впоследствие отзвучаха симптоМедицина и Спорт
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Фиг. 3

Фиг. 4

игра с топка.

мите при палпацията и изометричния тест. Показателни за
включване в тренировки са липсата на болка при флексия в тазобедрена става срещу съпротивление и при бягане, както и при

Прецизният подбор на методите за изследване осигури пра-
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Рецензия на актуална научна книга
“Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата между ХХ и ХХI век”
Ред. Й. Йорданов. Академично издателство
„Проф. Марин Дринов”, С., 419 стр., 2012
Проф. д-р Мария Тотева, дмн
Имам удоволствието да информирам
всички колеги за публикувания задълбочен
научен труд на учени от БАН, който
представлява интерес за широк кръг специалисти. Изданието е озаглавено „Физическо развитие на деца и подрастващи
в България на границата между ХХ и ХХI
век”. То е резултат от задълбочени многогодишни антропологични проучвания,
които представят актуални данни за
физическия облик на младото българско
население.
Изследванията са проведени върху
3646-a индивиди от 0 до 17 години, а лонгитудинално са проследени 230 деца от
7- до 13-годишна възраст. Научната програма включва 127 директни и производни
признака, разпределени в 8 раздела.
Основните морфологични показатели
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характеризират телесната структура,
както следва:
- дължина на тялото, крайниците и
пропорциите им;
- диаметри;
- обиколки на тялото и крайниците;
- тегло; индекс на телесната маса
(ВМI);
- състав на телесната маса (кожни
гънки и топичното им разпределение;
процент телесни мазнини; активна телесна маса);
- соматотип.
Освен това са изследвани антропологичните признаци на главата; кръвното
налягане и жизнената вместимост във
възрастов аспект.
Резултатите са представени в 228
основни таблици с всички параметри
на вариационния анализ. Голямо достойнство на труда е подробното описание на

стандартната методика на изследване
по Martin-Saller, както и графичното илюстриране на техниката на измерването.
Посоченият подход е с подчертана практическа значимост.
В края на книгата се представят
примерни разграничителни персентилни
стойности за оценка на признаците в отделните възрасти. Те са база за построени оценъчни растежни криви.
Монографията се обогатява с включени последни данни от изследванията
на същия колектив върху физическото
развитие на 30-40-годишното българско
население, показващи тенденциите на
промените в зрялата възраст.
Добре оформеният полиграфски труд
дава богата информация за специфичните характеристики на българските деца
и подрастващите, които са бъдещето на
нашата нация.
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Курортно лечение на болни с
бронхиална астма

Доц. д-р Румяна
Бахчеванджиева, дм

SUMMARY
РЕЗЮМЕ
Heath-resort treatment by patients with bronhial Heath-resort treatment is
Курортното лечение е показано при болните с бронхиална астма с лека
recommend by bronchial asthma patients with light and middle level of
и средна тежест на заболяването и във фаза на ремисия. Подходящи
disease and in period of remission. Suitable balneological resorts with
балнеологични курорти, които разполагат със специализирани рехабиspecialized rehabilitation hospitals for patients with bronchial asthma are
литационни болници за болни с бронхиална астма, са Сандански, Момин
Sandanski, Momin prohod, Velingrad. The balneological treatment are carry
проход, Велинград. Балнеолечението се провежда като инхалационна
out like inhalation therapy with salt-, radon-, sulphath- and iodine-bromine
терапия със солени, радонови, сулфатни и йодо-бромни води. Препоwaters. Priority is given to the sea side/ in warm season / and mountain
ръчва се през топлото полугодие морско климатолечение и планинско
climate therapy /all over the year /, as and the Bulgarian climate south - the
климатолечение целогодишно, както и българският климатичен юг –
region around Melnik and Sandanski.
районът Мелник-Сандански. Климатолението трябва да бъде дозирано
The climate therapy must be dosed and complex, to include sun radiation
и комплексно, да включва слънчево-въздушни процедури, кинезитерапия
and air therapy, moving activity in form on walking, special respiratory
под формата на теренно ходене по диференцирани по тежест маршkinesitherapy and physiotherapy, if needed.
рути, специална дихателна гимнастика и при необходимост преформирани физикални фактори.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: курортно лечение, болни с бронхиална астма.
KEY WORDS: alth-resort treatment, patients with bronchial asthma.

Бронхиалната астма представлява хронично възпалително заболяване
на дихателните пътища, характеризиращо се с пристъпи на задух. Задухът се дължи на преходен спазъм на
мускулатурата на дихателните пътища, оток на бронхиалната лигавица и
свръхсекреция на бронхиалните жлези.
Нерядко при бронхиалната астма има
наследствено предразположение, а рискови фактори са честите вирусни и
бактериални инфекции на дихателната система, хронични хреми и синузити, носната полипоза, хроничният
бронхит, честите пневмонии. За нейното развитие допринася голямата
промишлена замърсеност на околната
среда, увеличаващата се химизация на
нашия живот и работата при вредни
условия – запрашен въздух, химикали и
др. Категорично е доказана връзката
между тютюневия дим и бронхиалната астма.
Най-общо се различават две форми
на бронхиална астма – неинфекциозноалергична - атопична, и инфекциозноалергична. Неинфекциозно-алергична48
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та бронхиална астма се причинява
от различни алергени – растителни
- цветен прашец от дървета и треви,
домашни - домашен прах, пърхут от
животни, пера, перушина, косми, хранителни - мляко и млечни продукти,
соя, яйца, риба, месо, зеленчуци, плодове, химически - бои, консерванти, оцветители, изкуствени торове и др.,
лекарствени.
Инфекциозно-алергичната бронхиална астма се причинява от вируси,
бактерии, гъби, плесени, бацили, паразити и др., като водещо значение
имат вирусните инфекции.
За появата на смесената форма на
бронхиалната астма роля играят и неинфекциозни алергизиращи вещества,
както и инфекциозни причинители.
Лечението на бронхиалната астма има следните задачи: вторична
профилактика и рехабилитационна.
Със средствата на съвременната фармакотерапия и чрез курортното лечение в подходящи климатични - морски
и планински, и балнеологични курорти,
се създават условия за комплексно

въздействие върху организма. Многобройни наши данни показват, че под
влияние на климатолечението се повишава неспецифичната имунобиологична реактивност и се понижава специфичната алергия. Една от задачите
на астматичната профилактика е
предпазване на астматично болните
от рецидивиране на пристъпите с
оглед отдалечаване на структурните емфизематозни промени в белите
дробове.
Курортното лечение е показано
при болните с лека и средна тежест
на заболяването и във фаза на ремисия.
Балнеолечението се провежда
като инхалационна терапия със солени, радонови, сулфатни и йодо-бромни
води. Използват се и кални апликации
на гръдния кош, който действат на
микроциркулацията на дихателната
лигавица и оказват дезобструктивен и противовъзпалителен ефект.
Подходящи балнеологични курорти,
които разполагат със специализирани
рехабилитационни болници за болни

с бронхиална астма, са гр. Сандански,
Момин проход, Велинград. Могат да се
използват още и курортите Кюстендил, Сапарева баня.
В курортна обстановка се предлага
и широка гама от физиотерапевтични средства с противовъзпалителен,
антиспастичен и хипосенсибилизиращ
ефект. За активизиране на надбъбречната функция се препоръчва нискочестотно магнитно поле в надбъбречната област, микровълнова терапия,
ултрависокочестотен ток. Използват се и ултравиолетови облъчвания
в суберитемни и еритемни дозировки
на гръдния кош, ултразвуково лечение
- паравертебрално, междуребрено и в
подключичните области, рефлексотерапия, лазертерапия.
Подходящи са различни форми на
кинезитерапия: лечебна физкултура,
разнообразни лечебни спортове, специална дихателна гимнастика, теренно ходене, различни форми на лечебен
масаж на гръдния кош, сух четков масаж, подводен душов масаж, джакузи,
съединителнотъканен масаж. Препоръчва се психотерапия под различни
приложни форми, музикотерапия. През
топлото полугодие са използват закалителни процедури – водни и въздушни, както и съчетаване на балнео- и
водолечебни процедури с климатично
лечение - аерация, въздушни бани, слънчеви бани, а климатичното лечение – с
двигателна терапия.
Добър резултат за болните с
бронхиална астма дават морското и
планинското климатолечение, както
и българският климатичен юг – районът Мелник-Сандански. Съществуват
много литературни данни за влиянието на морския климат върху болните
с бронхиална астма както по южните
и по северните брегове на Европа,
така и у нас. Установени са профилактичните и лечебните възможости на
крайморското дозирано курортно лечение на болните с бронхиална астма.
През топлото полугодие се отчита
положителен ефект както при неатопичната, така и при атопичната
форма на заболяването, а през хладното полугодие по-висока ефективност
се наблюдава при болните с атопична
форма на заболяването. Благоприятни
клинични резултати се отчитат при
болните с лека и средна по тежест
клинична форма. При болните с тежка
клинична форма не се получава много
добър клиничен ефект. Проследените
късни, далечни, резултати са показали при 14% от болните прекратяване на астматичните пристъпи след
морелечението до 6 месеца /4/. Тези

резултати по литературни данни се
отчитат за голямо подобрение. При
63% от болните е установено подобрение – пристъпите са се разредили
и са протичали по-леко /4/. Тези болни
са по-устойчиви към простудни и инфекциозни въздействия през хладните
месеци след завръщане от морелечение. Установено е, че лечебната ефективност е в зависимост от продължителността на лечебния курс. Колкото
е по-дълъг морелечебният курс -20- 25
дни, толкова резултатът е по-добър.
Вентилаторната недостатъчност
показва значително подобрение, степенно различно за отделните сезони
с повишаване на функционалните възможности на дихателната система.
Крайморското дозирано курортно лечение на болните с бронхиална астма
може да се разглежда като метод на
функционално възстановяване. Клиничният опит доказва тези възможности
на морелечебните фактори – повишаване на функционалните резерви,
намаляване на напрежението на функциониращите физиологични системи,
стимулиране на най-ефективните
компенсаторни механизми и намаляване обема на тяхното използване.
Комплексното морелечение на болни с бронхиална астма води до стимулиране на неспецифичната имунна
защита на организма.
Слънчевите бани трябва да бъдат
провеждани дозирано: през първата
седмица в суберитемна дозировка
- експозиционна хелиопрофилактика, при термоенергетични условия
в зона на комфорт - приятно топло,
или надкомфорт - топло/. С подобряване на състоянието на болните през
втората седмица хелиоекспозицията
трябва да се провежда и при по-ниски термоенергетични условия – зона
подкомфорт - леко хладно, с оглед
трениране на терморегулаторните
механизми и закаляване на болните.
Продължителността на слънчевите
бани може да стигне постепенно до
2,5 – 3 часа, 6 – 9 хелиобиодози, и то в
зона подкомфорт. Морските къпания
могат да се включат при температура на водата над 20°С. Те изискват
индивидуална дозировка в зависимост
от клиничното състояние и вентилаторните възможности.
Курортно-климатичното лечение
в условията на средновисоката планина - 1200 - 2000 м н. в., е показано при
болни с бронхиална астма във фаза на
ремисия с лека и средна тежест както
при атопичната, така и при неатопичната форма. По-благоприятни са
резултатите при атопичната форма,

и то през цялата година, а инфекционзо-алергичната форма е показана за лечение предимно през летните месеци.
На средно висока планина липсват индустриални замърсявания, налице е повишена отрицателна аеройонизация,
има повече слънчеви дни и повишен
интензитет на ултравиолетовата
радиация. Преобладават най-благоприятни термометеорологични условия комфорт и подкомфорт, за провеждане на аеро-хелиотерапия и физически
обременявания. Въздухът е с най-малко
съдържание на алергени. След адаптационния период - 3 - 5 дни, се провеждат слънчево-въздушни процедури по
описаната дозиметрична методика
на море. Кинезитерапията е задължителна под формата на теренно
ходене по диференцирани по тежест
маршрути и специална дихателна гимнастика. Установено е, че комплексното среднопланинско климатолечение
на болни с бронхиална астма води
до стимулиране на неспецифичната
имунна защита на организма.
От среднопланинската климатична зона в България значение за болните
с бронхиална астма имат Родопите,
Южна Рила - курортите и курортните
местности Семково, Пампорово, Боровец, Куртово-Белмекен , Пирин.
Курортното климатично лечение
на болни с бронхиална астма трябва
да бъде с продължителност 20 -30 дни.
Удълженото лечение дава по-благоприятни резултати.
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Изследване нивото на хидратация
при професионални футболисти

Д-р Ивайло Якимов

РЕЗЮМЕ
Състоянието на дехидратация (dehydration) при професионални футболисти е невинаги отчитан фактор за травматични и функционални
проблеми, особено в периоди с горещ климат. Обективният контрол
на нивото на оводняване е едно от средствата за поддържане в оптимални параметри на опорно-двигателния апарат и функционалния
капацитет на футболистите.

SUMMARY
Investigating the levels of dehydration in professional football
The state of dehydration in professional football is not always reported factor
in traumatic and functional problems, particularly in periods of hot climates. The
objective of the control level of hydration is one of the means for maintaining optimal
parameters of the locomotor system and functional capacity of the players.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: обезводняване, апарат Осмочек.
KEY WORDS: dehydration, Osmocheck mashine.

Загубите на течности от
човешкото тяло се осъществяват през няколко системи:
от дихателната система чрез
процесите на дишане, от отделителната система чрез
уриниране, от храносмилателната система чрез дефекация и
през кожната повърхност чрез
изпотяване. Заедно със загубите на течности се понасят и
загуби на електролити, затова
по-правилно е да се коментират съчетано водно-електролитните загуби!
За ДЕХИДРАТАЦИЯ (обезводняване) говорим, когато има
отрицателен воден баланс,
т.е.
водно-електролитните
загуби доминират над доставката на вода и електролити
(проф. И. Попдимитров, 1984).
В спорта ефектите на обезводняването се отразяват основно в две направления:
 опорно-двигателния апа-
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рат;
 функционалните възможности.
По отношение на опорно-двигателния апарат обезводняването е предразполагащ фактор към мекотъканен
травматизъм - това е целият
познат спектър ма мускулна

патология (крампи, разтежения, разкъсвания), както и сухожилна патология – тендинити, инсерционити и нарушения
в целостта. По-трайното състояние на обезводняване се
счита, че е предразполагащ момент и за хрущялна патология
– по ставите на крайниците и

Медицина и Спорт

v

15

Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
особено по междупрешлените
дискове.
По отношение на функционалните възможности дехидратацията води до:
 намалена издръжливост;
 забавено възстановяване на пулсовата честота след
усилие;
 склонност към тахикардия при промяна в хематокрита;
 смущения в бързината на
реакцията и координацията,
намаляване на концентрацията и повишена честота на главоболие (по данни на European
Hydration Institute);
 повишаване на дихателната честота и по-лесна умора
при загуба на над 2% от течностите в организма. Обърканост, сънливост, лош дъх
от устата, главоболие, периферни парестезии при водноелектролитни загуби от 5-6%
(по данни на USDA's Agricultural
Research Service);
 забавени възстановителни процеси след тренировъчни
сесии и състезания.
Проектът на Медицински
център за рехабилитация и
спортна медицина (МЦРСМ) –
Варна, за изследване на нивото
на хидратация при професионални футболисти се осъществи чрез апарата OSMOCHECK.
Той представлява дигитален
преносим джобен осмометър
за експресно тестуване чрез
0,5 мл урина. Апаратът е разработен за приложение със
спортно-медицинска
насоченост. Отчитането на всяка
проба става за три секунди,
като на дисплея на апарата се
отчита цифрова стойност.
Скалата за отчитане е в следните три зони:
 200 - 600 – нормално оводняване;
 600 – 1000 – навлизане в
зона към обезводняване;
 над 1000 – обедводняване.
Предимствата на апарата
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са: обективност, експресност,
мобилност, без влияние от
нахранване.
Изследването се проведе
през януари и февруари 2012
г., когато футболните отбори са в усилен тренировъчен
период по време на подготовката за пролетния полусезон.
Тестванията се провеждаха
сутрин, преди да са започнали натоварванията за деня, и
винаги след ден с тренировки.
Средната денонощна температура пред този период
беше от 0 до 10 градуса С, т.е.
влиянието на външната температура върху изпотяването беше сведено до минимум.
Всички тестове са внезапни,
без предварително уведомяване на футболистите, като
целта беше да се установи
обичайното ниво на оводняване.
Групата,
подложена
на
тестване, включваше три
отбора от „А” група, два отбора от Източната „Б” група
и два отбора от елитните
държавни юношески групи до
17 и до 19 г. Двете юношески
формации бяха включени към
групата на професионалните
футболисти поради факта, че
тренировъчният процес при
тях се води на професионално
методично ниво и натоварванията във функционално отношение са като при професи-

онални футболисти!
Бяха направени 227 внезапни теста за хидратация.
Резултати :
 Оводнени в норма – 37
бр. (16,3%).
 Заплашени от обезводняване – 142 бр. (62,6%).
 Напълно обезводнени –
48 бр. (21,1%).
 Коментар: сравнително
ниският процент на нормално оводнените професионални футболисти би трябвало
да бъде повод за промяна в
подхода към този неглежиран елемент от футболното
ежедневие. Треньорските и
медицинските екипи към футболните клубове заедно с футболистите би трябвало да
обсъдят корекции в питейния
режим на отборите по време
на тренировки и мачове и извън тях.
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високо ниво на комфорт и ефективност
възстановява физическата активност
на засегнатите стави
подобрява функцията на
опорно - двигателния апарат

производство и търговия с медицински изделия за
опорно - двигателния апарат, които подпомагат по
бързото преодоляване на ставно - мускулни проблеми

подходящи не само за професионални състезатели, но и за хора
с активен начин на живот.
симален комфорт
със специалната си конструкция и покритие гарантират максимален
и ефективност на ходилото.
- мултиспорт
- футбол
- баскетбол/волейбол


    
    





изработка на индивидуални изделия при
спортни травми, свързани с фрактури
или разкъсване на връзки и сухожилия
гр. София, Ул. Неделчо Бончев 8,
тел.: 02/ 9791938; www.orthoteh-bg.com
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Кардио-пулмонален тест
с натоварване - основа за
правилната физическа подготовка
и рехабилитация
Д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
Кардио-пулмонлният тест с натоварване представлява изследване на
показтелите на сърдечносъдовата, както и на респираторната система по време на физическо натоварване. Интегралният анализ на
тези параметри позволява да се определи физическият капацитет и
ниво на тренираност на здрави инидивиди и спортисти, както и да се
различи произходът на задуха и да се оцени прогнозата на редица патологични състояния на сърдечноъдовата и дихателната система

SUMMARY
Cardiopulmonary exercise testing: the foundation of proper physical
preparation and rehabilitation
Cardiopulmonary exercise testing is the measurement of cardiovascular and
respiratory parameters during exercise. An integrated analysis of these parameters
helps determine the physical capacity and performance levels of healthy individuals
or athletes, distinguish the causes of dyspnea and estimate prognoses for a range
of pathological cardiovascular and respiratory conditions.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кардио-пулмонален тест с натоварване, анаеробен праг, тренировъчна програма.
KEY WORDS: cardiopulmonary exercise testing, anaerobic threshold, training program

Кардио-пулмонлният тест с натоварване /КПТН/ представлява
изследване на показтелите на сърдечносъдовата /пулсова честота,
артериално налягане, ЕКГ /както и
на респираторната система /честота на дишенето, дихателни обеми и респираторен газов анализ/ по
време на физическо натоварване.
Интегралният анализ на тези параметри позволява да се определи
физическият капацитет и ниво на
тренираност на здрави инидивиди
и спортисти, както и да се различи
произходът на задуха и да се оцени
прогнозата на редица патологични
състояния на сърдечноъдовата система /сърдечна недостатъчност,
исхемична болест на сърцето и др./
и на дихателната система /астма,
ХОББ и др. /1/. Провеждането на
серия от тестове при един и същи
индивид дава изключително полезна информация за ефективността
на тренировъчните, рехабилитационните и терапевтичните програми.
Методиката и основните 9 криви на анализ са разработени още
през 60-те годене на миналия век
от Wasserman и сътрудници, като
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с течение на времето добиват все
по-голяма популярност и широко
приложение /2/.
Индикациите за КПТН са много широки, започвайки от оценка
на функционалното състояние на
любители и топ спортисти и стигайки до определяне на показания за
сърдечна трансплантация при пациенти със сърдечна недостатъчност.

Фиг. 1

Контраиндицирани са случаите
с клинични и ЕКГ данни за остра
исхемия, неконтролирана сърдечна
недостатъчност и хипертония, неконтролирани ритъмни и проводни
нарушения, тежка аортна стеноза,
остър тромбофлебит, миокардит
и перикардит, фебрилни състояния
и инфекции на дихателните пътища и заболявания с кислородна сатурация < 85% /1/.

Единната система на газова обмяна и влиянието на патологични състояния
върху разиличните и нива /1/.
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Изследването
най-често
се
провежда на велоергометър или
тредмил. Трябва да се има предвид,
че натоварването на велоергометъра е по-безопасно и лесно изпълнимо, но на тредмила по-често се
достигат максимални нива на натоварване. При избора трябва да
се отчете и предпочитанието на
пациента, както и видът спорт
при спортистите /фиг. 2/.
В последно време се предпочита
рамп протоколът пред стъпаловидното увеличаване на натоварването, защото при него натоварването се увеличава постоянно и
постепенно. Това е по-удобно за
изследвания, но също така и за изследователя, защото се получават
по-акуратни криви и с по-голяма
точност се определя анаеробният
праг, както и сърдечната честота
при достигането му. Така по-прецизно се определят тренировъчните зони /3/.
Индикациите за прекратяване
на теста включват: умора до невъзможност за продължаване, стенокардни оплаквания и ЕКГ данни за
исхемия, сигнификантни ритъмни и
проводни нарушеня, спад на артериалното налягане с повече от 20
мм НД, хипертонична реакция над
250 мм Нд за систолното АН и над
120 мм Нд за диастолното, внезапно
пребледняване, световъртеж и отпадналост, симптоми на дихателна
недостатъчност /1/.
Газовата обмяна е основна функиця на сърдечносъдовата и дихателната система. Чрез нея се осигурява притока на кислород /О2/
и „горива” към мускулите и се отстраняват въглеродният диоксид
/СО2/ и други крайни метаболити.
Сърцето, белите дробове, системната и пулмонална циркулация оформят единен кръг на обмяна на
респираторните газове между околната среда и клетките на организма
/фиг. 1/.
В условята на стабилно състояние /steady state/ кислородната консумация /VО2/ и отделянето на въглеродния диоксид /VСО2/, измерени
на нивото на устата, са еквивалетни на кислородната утилизация /
QO2/ и продукцията на въглеродния
диоксид /QСО2/, извършващи се в
клетките, т. е външното дишане е
равно на вътрешното дишане. Системата за КПТН измерва директно
VО2 /в покой 0,3 л, при натоварване
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2,5-5 л/, VСО2, сърдечната честота
/HR/, минутната вентилация /VЕ
в покой 6-10 л/мин, при натоварване 80-180 л/мин/, дихателния обем
/tidal volume- TV/ и дихателната
честота / breathing frequency BF- в
покой 8-15/ мин, при натоварване
35-45/мин/. Пробите от издишания
въздух се изследват обикновено на
всеки 15 секунди и се представят
в реално време в графичен вид на
екрана. На друг екран се следи ЕКГ
– 12 отвеждания. Въвеждат се и измерените стойности на кръвното
налягане.Допълнително чрез датчик
на пръста или ухото може да се извършва и оксиметрия /1, 4/.
Въз основа на измерените данни
системата за КПТН изчислява редица други важни показатели:
 Релативна /пикова/ кислородна консумация /Рк VО2/ - най-високата кислородна консумация, достигната при КПТН, най-общо около
върха на натоварването, изразена
в ml/kg/min. За добре тренирани
млади мъже този показател е над
48 ml/kg/min. При спортисти достига 60-80 ml/kg/min. Световният
рекорд към днешна дата е 92 ml/kg/
min. За жени показанията са с 10-15
ml/kg/min по-ниски. Pk V02 Lean е
Рк VО2, призчислен към идеалното
телесно тегло за индивида. По този
начин се елиминира влиянието на
метаболитно инертната мастна
тъкан при затлъстели индивиди.
 Мaксимална кислородна консумация /VО2 мах/ - стойността,
при която V02 остава стабилна,
независимо от нарастването на натоварването. Като синоним се употребява пиков аеробен капацитет
/норма за мъже 2,5-5 по изключение
6 л, за жени 1,5-4, по изключение до
4,8 л/
 Дихателен резерв / breathing
reserve – BR/ резервът на дихателната система, изрезен като разликата между предвидената максимална вентилация /МVV/ и измерената
VЕ мах. В норма над 15 л/мин МVV се
изчислява, като ФЕО1 /получен от
спиромитрията на пациента преди
започване на теста/ се умножи по
35. BR може да се изрази и в проценти като 1-VЕ мах/МVV. Нормални са
стойностите над 20%.
 Резерв на сърдечната честота /Heart rate reserve (HRR)/ =
предвидената масимална честота
/най-просто, изчислена като 220-

годините на изследвания/ – измерената максимална честота. В норма<15 уд./мин.
 Респираторен
квотиент
/Respiratory Exchange Rate - RER/ представлява съотношенито V
СО2/ VО2 в покой, нормалните стойности са 0,70-0,82, при високо натоварване 1,05-1,20 /рядко до 1,40/.
Стойности над 1,60 са възможни
след приключване на натоварването.
 Кислороден пулс /O2 pulse/ количеството кислород, изразходвано за обема кръв, доставен до
тъканите с всеки сърдечен удар. O2
pulse = VО2/, сърдечната честота
/HR/. Кислородният пулс отразява сърдечния дебит. Нормалните
стойности за мъже са 12-15 мл, за
жени - 10-12 мл, а за атлети - над 20
мл.
 Съотношение
вентилация
/СО2 продукция/ VЕ/VСО2/ - известно още като вентилаторен
еквивалент за СО2, отразява вентилаторния контрол, свързан с
чувствителността на хеморецепторите, алкално-киселинното равновесие и вентилаторната ефективност.
 Анаеробен праг /Anaerobic
threshold - AT/ - най-високата кислородна консумация, достигната без
трайно повишаване на лактата и
на съотношението лакатат/пируват. Изразява се в ml/kg/min.
 Респираторна точка на компенсация /RCP/, известна още като
втори праг. Тази точка маркира
началото на хипервентилацията в
момента, когато тялото не може
повече да буферира киселите продукти на анаеробния металболизъм
и настъпва метаболитнеа ацидоза.
Измерването на вентилаторния АТ и RCP и сърдечната честота
дава възможност на системата ав-

Фиг. 2

КПТН на тредмил и велоергометър

който води до по-бързо и неефективно изгаряне на „горивото” в
мускулите и до по-бавно възстановяване /6/. При силовите спортове се
препоръчват и кратки периоди на
тренировка в зоните на развитие
/зона Е/ и дори в топ зоната /Д/,
защото при тях често се работи в
смесен и анаеробен режим по време
на състезанията /7/.
В заключение можем да кажем,
че КПТН е съвременна неинвазивна
методика, която позволява извършването на диагноза и диференциална
диагноза и изработването на рехабилитационна програма при пациенти. При любители и активни спортисти е възможно прецизно да се
оцени функционалното състояние и
да се разработи индивидуална тренировъчна /и възстановителна след
контузии/ програма въз основа на
определените тренировъчни зони.

Фиг. 3

Показани са съотношенията между измерените неинвазивно vAT и RCP и определения чрез кръвна проба лактатен анаеробен праг – iAS., както и тренировъчните зони - компенсаторна зона/А/, зона на екстензивно натоварване,
изцяло аеробна - до vAT /В/, зона на интензивно натоварване /С/ и зона на
развитие /Д/, в нея се намира лактатният анаеробен праг - зони на смесен
аеробно-анаеробен режим и топ зона - над RCP - изцяло анаеробна /Е/.

томатично да калкулира тренировъчните зони за спортистите, които са фундаментът за изграждане
на успешна и строго индивидуална
тренировъчна програма /5.6/.
Важно е да отбележим, че вентилаторният анаеробен праг /vAT/ не
съвпада с лактатния анаеробен праг
/iAS/ - фиг. 3/5/.
Също така е важно да се отчете, че RER = 1 не е равно на анаеробен праг. RER дава информация
за съотношението на използване
на мазнини и въглехидрати при натоварването, както и за достигането на максимално ниво на натоварване на пациента. Критериите
за максимален тест са достигане
и надминаване на предвидената
максимална сърдечна честота,
RER >1.05/1.10/, дихателна честота
BF>35 или достигнала до стагнация,
VО2 - достигнала до стагнация.
Предимствата на ветилаторния пред лактатниия анаеробен
праг са следните:
 Изследването е неинвазивно
- не се взимат кръвни проби.
 Дори субмаксимален тест
може да даде достатъчна диагностична информация.

 Определя се само един праг,
докато при лактатния метод има
повече от 60 различни възможни
калкулации на анаеробния праг.
 Точно се определя границата
между зоните на екстензивна и интензивна издръжливост, които са
особено важни при изработване на
тренировъчните програми.
 Може да се види точката на
най-икономичната дихателна функция.
Анаеробният праг е точката,
която бележи границата между
ефективната и нефективната
утилизация на гликогена. Затова
съветът към атлетите, практикуващи спортове, свързани с издръжливост, е по-време на състезание
да се движат в пулсовата зона малко под тази точка /в зона В на фиг.
2./, а по време на тренировка малко
над нея /зона С/. По този начин се
цели в хода на подготовката да се
измести анаеробният праг нагоре
/или надясно на кривите на Васерман/, което позволява на атлетите да поддържат по-високо темпо /и пулсова честота/ и
по-късно да достигат началото
на безкислородния метаболизъм,
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Първи обучителен курс на УЕФА
за инструктори по футболна
медицина, Виена, 20-24 февруари
2012 година
Д-р Здравко З. Тарълов

В началото на 2012 година УЕФА
заедно със своите 53 членки прие разработването на програма за обучение на футболни лекари (UEFA Football
Doctors Education Programme) с цел
подобряване качеството на медицинското обслужване, а с това и на футбола като цяло. Чрез нея медицинското познание в сферата на футбола ще
може да бъде обменяно и разпространявано свободно в страните членки.
Медицинският аспект на програмата
обхваща есенциални компоненти на
играта и има за цел да разпространи единен стандартизиран модел на
медицинско поведение в европейския
футбол. Програмата е разделена на
няколко модула, като основните акценти са:
 Роля и отговорности на футболния лекар: обзор на основните
умения и познания, изискващи се от
съвременния клубен лекар.
 Спешна медицина във футбола: представяне на основни техники
за реагиране и лечение на сериозни и
животозастрашаващи състояния на
терена.
 Превенция на травмите: подробности относно наблюденията и
практическия опит на УЕФА върху
науката за травмите – едно от найстарите и широко разпространени
научни направления в спорта.
 Лечение и рехабилитация: ключови фактори за ефективното лечение и рехабилитация на футболните
травми.
 Антидопинг: роля на клубния
лекар в антидопинг процеса, включ58
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ващ антидопинг тест, място на провеждането му и ТUE-therapeutic use
exemption (разрешително за терапевтично ползване).
Първият модул, включващ първите две точки от програмата,
се проведе на две групи от 20 до 24
февруари в Airport Hotel, Виена, който предостави прекрасни условия за
провеждането на курса, включващ
както теоретични, така и практически занимания. Имаше по един
представител от всички 53 държави,
членки на УЕФА. Курсът бе открит
от председателя на Медицинската
комисия към УЕФА д-р Мишел Д’Уух и
неговия заместник-председател д-р
Могенс Кройцфелд, които започнаха с
думите, че с усъвършенстването на
футбола трябва да се усъвършенства
и футболната медицина. Д-р Д’Уух
добави, че до преди 30 години, когато той е започнал своята кариера,
е било лесно да си лекар на футболен
тим - достатъчна е била преценката
за възможността даден състезател
да играе в конкретен мач или да вземе
участие в тренировъчния процес. Съвременните представи значително
повишават изискванията към клубния
лекар. Д-р Д’Уух завърши с думите:
„Медицината постепенно премина
към по-специфичната спортна медицина, отговаряща не само за здравето, но и за функционалното състояние на спортистите. Сега е време
спортната медицина да премине към
футболна медицина. Ролята на доктора в днешно време обхваща планиране и сформиране на медицински екип,

техники за оказване на първа помощ,
превенция на травмите, промоция
на здравето и много други сфери, което означава, че мястото на клубния
лекар заема ключова роля в успеха на
един отбор.”
За пореден път се отбеляза първостепенната роля на сформирането
на колектив с водещо звено доверието както между отделните членове
на ръководството, така и с играчите
за успеха и развитието на отбора.
Всички в тима трябва да вземат участие в планирането, най-добре е всеки
свободно да изказва мнение и да споделя идеи. За медицинските въпроси
докторът има последната дума, но
се нуждае от подкрепата на екипа.
Играчът също трябва да е съгласен с
планираната терапия - по-високият
къмплайънс води до по-добри резултати от лечението. Идеите никога не
са излишни. Това не означава, че немедицинско лице ще „измисли” терапия,
с която докторът не е запознат, но

Фиг. 1

1 ABCDE – схема на поведение при паднал на
терена играч

Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Д-р Джонатан Гордън от Института по
спешна медицина в Глазгоу

може със своя опит или моменти от
практиката си да подхвърли идея, за
която лекарят не се е досетил. Това
допринася и за изграждането на доверие, което е ключов фактор за добрия
колектив. Разбира се, що се отнася до
здравето на футболистите, лекарят
винаги има последната дума.
Сериозен акцент бе поставен върху отношенията клубен/национален
отбор по отношение здравето на
футболистите. Много често клубният тим не смята, че представителният отбор е по-важен, което
е предпоставка за конфликти и тъй
като по правило клубът не може да
откаже на националния отбор, много често се излиза с информация, че
състезателят е контузен. Това твърдение невинаги е истина и лекарят
на национален отбор може да изиска
допълнителен преглед на играча. Разбира се, ако се знае или се види по
телевизията и другите медии, че играчът наистина е сериозно контузен,
изнесен принудително от терена и
прочие, истинността на информацията е извън съмнение. Но ако от отбора например заявят, че даденият
футболист има мускулно разтежение,
след като е „играл 90 минути на пълни обороти предишния ден”, лекарят
на национален отбор трябва да изиска преглед. И тъй като проблемът с
недопускането на играча за участие в
представителния тим не идва нито
от него, нито от клубния лекар, а от
мениджъра, не е трудно да се установи на преглед липсата на контузия. В
сила е правилото на петте дни - никой състезател не може да симулира
травма повече от 5 дни.
Ключов фактор са добрите, приятелски взаимоотношения между
лекарите. Клубният лекар трябва да
предостави на националния всякаква
60
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информация за даден играч: минали и
моментни контузии, хронични заболявания, моментно функционално състояние, предписано лечение с медикаменти, попадащи в забранителния
списък на WADA или други препарати,
изискващи внимание и всякаква информация, касаеща здравето на играча. Разбира се, и националният лекар
трябва активно да изисква тази информация.
Какво се случва, ако се контузи играч по време на подготовка или мач с
националния отбор? Кой взема решение за операция или друг вид сериозни
манипулации? Футболистът е притежание на клуба си и е редно националният лекар да се консултира винаги с
клубния за сериозните и трудни решения, касаещи здравето на играча. Найкоректното решение е да се обясни и
обсъди казусът и клубният лекар също
да изкаже своето мнение и препоръка. По този начин се избягва възможността за възникване на конфликт,
но това зависи не само от взаимоотношенията между лекарите, но и от
тези между мениджърите.
Курсът продължи с лекция на дългогодишния лекар на националния отбор
на Италия и всепризнат специалист
във футболната медицина д-р Андреа
Ферети. Той наблегна на някоко много важни акцента от практиката на
футболния лекар, като даде нагледни
примери от дългогодишната си кариера.
Преди мач от квалификациите за
световното първенство през 2002
година Алесандро Неста (по това време собственост на „Лацио”) получава
травма в глезена и за да играе следващия мач, трябва да му бъде поставена
обезболяваща инжекция. Д-р Ферети
се обажда на клубния лекар на „Лацио”,
който се съгласява с плануваната терапия. Броени часове преди мача се
получава факс, в който президентът
на „Лацио” забранява всякакви манипулации върху глезена на Неста и ако такива бъдат извършени, ще се стигне
до съдебно дело, което се явява сериозен казус, изискващ бързо разрешаване.
Д-р Ферети разговаря с Неста, който
заявава, че не го интересува мнението на клубния му отбор, той иска да
играе и поема цялата отговорност
за предстоящата манипулация. Играе
на много високо ниво и Италия спечелва срещата. Преди предстоящия
сезон Неста е трансфериран, всичко се забравя, а д-р Ферети получава
единствено почести. Същият казус се
случва с негов колега във волейболния

отбор, но мачът е загубен и играчът
казва, че не се е чувствал здрав и готов за срещата. Цялата вина пада
върху доктора, който е освободен от
тима. Изводът е, че много зависи от
доверието и индивидуалността на играча. Д-р Ферети каза: „Ако беше друг,
нямаше да предприема такива мерки,
но аз имам пълно доверие на Алесандро, както и той вярва в мен и знаех,
че каквото и да се случи, той щеше да
застане зад мен.” Така още един път
се наблегна на огромното значение на
доверието между отделните членове
на един екип.
Вторият казус е свързан с Роберто
Баджо. На мача с България през 1994-а
той получава силен удар в бедрото и
участието му в предстоящия финал
с Бразилия е под въпрос. Д-р Ферети
дава най-доброто от себе си, Баджо
казва, че е готов и играе 120 минути, като изпуска последната дузпа,
с което Италия загубва световната
титла. Появяват се укори срещу д-р
Ферети, който излиза със следния коментар: “Клубният лекар носи отговорност за възможността на играча
да играе, а не за представянето му.
Самият факт, че Баджо игра 120 минути, бори се, без да покаже симптоми на каквато и да била контузия или
слабост, е гордост за мен като лекар.
Ако на треньора не му харесва как играе, да го смени – проблемът не е във
физическите възможности на Баджо.”
Акцентът моментално се прехвърля
другаде.
Наред с основната роля на клубния
лекар се споменаха и някои допълнителни качества и задължения, които
трябва да притежава съвременният
футболен лекар. Той трябва да бъде
винаги спокоен и да вдъхва това спокойствие както на останалите от
ръководния щаб, така и на футболистите и те да са уверени, че могат
да разчитат на него във всеки един
момент. Трябва да проявява близост
и да спазва пълна конфиденциалност
при контакта си с играчите, за да
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могат и те да са сигурни в него и винаги да му се доверяват при нужда.
Лекарят трябва да провежда пълен
и подробен клиничен преглед на новопостъпили играчи или такива, дошли на проби в отбора, за да не се
пропусне някаква скрита информация,
касаеща здравето на футболистите.
Клубният лекар трябва да е запознат
с имунизационния статус на всеки от
тима и активно да се интересува за
изискващи се задължителни имунизации при гостуване на отбора в екзотични страни или от „Третия свят”.
В тези страни много често има рискове, свързани не само с евентуалната
възможност от редки инфекции, но и
с местни особености на бита, обичаи
и хранителни диети. Докторът трябва да се грижи за медико-хигиенния режим на отбора, в това число приема
на лекарства, индивидуални диети,
превенция на разпространението на
инфекции вътре в тима. Накрая, но
не на последно място, изискването на
TUE-разрешително за терапевтично
ползване e задължение единствено и
само на клубния лекар.
Втората, по-голяма част, от курса беше свързана с животозастрашаващите ситуации и оказването на
спешна медицинска помощ на терена.
Обучението включваше и теоретични лекции, но преобладаваха практическите упражнения с манекени или
войници, които много добре имитираха различни примерни инциденти на
терена по време на мач. Инструктори бяха д-р Джони Гордън и екипът му
от Института по спешна медицина в
Глазгоу, който е сред водещите бази
за спешна медицина в Европа.
Съществуват редица причини, по-

ради които играч може да лежи на терена. По подобие на всички други клинични специалности, медицинската
комисия на УЕФА, съвместно с екипа
на д-р Гордън е изготвила ръководство
за действие в спешни ситуации на терена. Както бе споменато от д-р Гордън: „Целта на курса е да се научим да
правим безпогрешно простите неща.
Няма да представяме сложни хирургически техники. Когато сърцето спре
да бие, е нормално докторът също да
е паникьосан – това е нормална реакция предвид факта, че повечето футболни лекари не са реаниматори или
специалисти по спешна медицина.”
При лежащ в безсъзнание играч на
терена, просто трябва да се следват
буквите ABCDE (A-airway, B-breathing,
C-circulation, D-disability, E-extraction
from the field) (фиг.1). На първо място
трябва да се провери проходимостта на дихателните пътища, винаги
с имобилизация на шийните прешлени
(при липса на информация за състоянието на гръбначния стълб той се
третира като увреден). След това се
проверяват дишане и циркулация. Чак
след като сме сигурни, че жизнените
функции на играча са в норма, проверяваме сензорните и двигателните
функции, в това число отсъствие на
комоцио или черепно-мозъчна травма
(ЧМТ) и състоянието на крайниците.
След този кратък преглед можем спокойно да изведем играча от терена.
Първото нещо, което трябва да
направим при паднал играч, е да го
попитаме : „Добре ли си?” Ако той
отговори, независимо как, веднага изключваме A, B, C- неговите дихателни
пътища са проходими, той диша и
има циркулация. Така можем да запо-

чнем прегледа си направо от D. При
липса на отговор реагираме, като застанем откъм главата му, фиксираме
шията неподвижна и издърпаме долната челюст напред, за да проверим проходимостта на дихателните пътища.
Това е най-подходящият маньовър,
тъй като така можем да контролираме шийния отдел на гръбначния стълб.
Ако повдигнем брадичката, рискуваме
да усложним евентуална травма на
шийни прешлени. Не е препоръчително
да се бърка в устата на играча с пръст,
защото възникналият хипоксичен спазъм на масетерите може да доведе
до загубата на пръста на изследващия.
Овен това този маньовърът с издърпване на челюстта напред е и достатъчно болезнен, така че с него можем
да оценим и реакцията на пострадалия
към болка.
При вече отворена уста трябва да
осигурим непрестанна проходимост
на дихателните пътища. Това се осъществява с помощни средства: въздуховод (гедел), назофаренгиален път,
ларенгиална маска и други по-сложни
като интубационна тръба, а в краен
случай и трахеостома. Инструкторите напомниха многократно, че ефектът е по-голям от това да направиш
лесното перфектно, отколкото да не
се справиш със сложна манипулация.
Така че едно издърпване на челюстта
с поставяне на гедел е напълно достатъчно, за да осигурим постоянно
проходими дихателни пътища. Освен
това той не е скъп и е леснодостъпен
и лесноприложим.
Един от най-обсъжданите въпроси
беше внезапната сърдечна смърт (ВСС) –
може би най-фаталното събитие, което
може да се случи на терена. Тези случаи
са редки, но като че ли в последно време
зачестяват. Само от началото на 2012-а
в медиите се появи информация за четири случая на ВСС. На 19.03.2012-а на мача
„Болтън” – „Тотнъм” Фабрис Муамба
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сен. Но подготвени ли са всички български лекари за ВСС на терена?
Фиг. 2 показва схемата за поведелние при ВСС. Първо се проверява проходимостта на дихателните пътища, с последваща кардио-пулмонална
ресуститация (КПР) 30:2, като междувременно се закача дефибрилаторът,
който оценява необходимостта от
електрошок. При констатирането на
камерно мъждене или трептене се дефибрилира и при липса на резултат се
продължава с КПР за 2 минути до последващ електричен заряд.
От казаното дотук става ясно, че
най-важната и може би единствено
адекватна манипулация е дефибрилацията. В случая въобще не говорим за
старите, архаични дефибрилатори,
които нито могат да се пренесат до
терена, нито някой извън спешното
отделение има идея как се работи с
тях. Става дума за портативен дефибрилатор, който стои винаги на скаФиг. 2
мейката до лекарския екип, а не в кабиСхема на поведение при случай на внезапна сър- нет или друго помещение, тъй като
всяка секунда е от значение. Той има
дечна смърт (ВСС)
собствен заряд, сам оценява ритъма,
пада на терена, откаран е по спешност а от доктора се изисква единствено
в болницата и след 24-часова битка за да залепи електродите и да натисне
живота му е жив, макар и с пейсмейкър. бутона за старт на дефибрилацията.
На 21.03.2012 27-годишният футболист Такъв дефибрилатор, както и целият
Венкатеш от Втора Индийска дивизия необходим спешен набор може да се
загубва съзнание без видима причина. На събере в една средно голяма раница.
този мач няма дори линейка и когато е Ще бъде изтъкнат доводът, че отбооткаран с рикша до болницата, просто рите в България нямат предвиден бюконстатират смъртта му. На същата джет за „такива неща”. Цялата спешдата 31-годишният Мигел Гарсия от на чанта на УЕФА е около 4000 евро.
„Саламанка” пада на терена и след ми- А колко струва един футболист? А вънутна сърдечна пауза е дефибрилиран, обще има ли цена неговият живот?
сърдечната дейност е възстановена и
D-disability - включва наличието на
е откаран в болница. Последният слу- други животозастрашаващи или инчай е с 26-годишния играч на „Ливорно” валидизиращи травми като комоцио,
Пиермарио Моросини, който загина на контузио или други ЧМТ; счупване или
14.04.2012-а, като се твърди, че колата увреда на прешлени с или без засягане
на бърза помощ се е забавила изключи- на гръбначния мозък; счупване на други
телно много.
кости и травми на опорно-двигателТези случаи доказват, че ВСС може ния апарат (ОДА); травми на вътрешда се случи на всяка възраст, от най-го- ни органи и други.
лемите професионалисти до аматьорВнимание се обърна на поведениеите, и че адекватната и моментална то при възможно наличие на травма
намеса е единственият фактор, осигу- на шиен прешлен. В такъв случай се
ряващ шанс на пострадалия. Предвид нуждаем от асистенти. Един от тях
хилядите мачове, изгравани по света фиксира главата на играча с ръце и
всяка седмица, шансът да се случи точ- имобилизира шийния отдел на врата
но на определен лекар е минимален. И до пълното евакуиране на играча от
все пак трябва да сме подготвени за терена. След това се поставя шининай-лошото и да реагираме по най-до- раща яка. За да се запази оста на гръббрия начин, а не да чакаме да се случи и начния стълб при евентуална негова
след това да мислим. Шансът наистина травма, е необходимо пострадалият
е много малък, но за руптура на бъбрек е играч да бъде изнесен на спинална дъсоще по-малък и все пак това се случи на ка, а не със стандартните меки носилд-р Кьосев от „Спартак”, Варна, който ки, които крият риск от засягане на
реагира адекватно и играчът беше спа- гръбначния мозък. За целта са нужни
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5-има човека – един, който стабилизира шийния отдел (той също така
командва останалите), трима, които
заедно да завъртят в странично положение играча, и един, който да поднесе спиналната дъска под него. Стремим се да запазим оста на гръбначния
стълб винаги права.
След като сме проверили A, B, C, D
и изкараме един играч, понесъл удар в
главата, трябва да преценим може ли
той да бъде върнат в игра. За целта
са формулирани 5-те въпроса на Мадок, които са изключително прости
и вероятно всеки от нас е задавал, но
те много добре обхващат когнитивните способности за време, място,
краткотрайна и дълготрайна памет.
Ако играчът не успее да отговори
дори само на един от тях или има нарушено равновесие или координация,
трябва да се предприеме смяна, а пострадалият да бъде консултиран със
специалист по неврохирургия. Въпросите са следните:
В кой град сме/с кого играем?
Кое полувреме е?
Кой вкара последния гол в този
мач?
Къде играхме миналата седмица?
Спечелихме ли мача миналата седмица?
Курсът завърши с теоретичен
тест от сто въпроса и практически
изпит, а преминалите успешно получихме сертификати за инструктори
на УЕФА по спешна медицина II ниво.
Подробно описание на поведението
на футболния лекар при спешни състояния се намира в разработения от УЕФА
наръчник в хартиен и електронен вариант, който може да бъде предоставен
безплатно на всеки желаещ. За момента е само на английски, но в най-скоро
време ще разполагаме и с вариант на
български език. Целта на УЕФА е това
познание да бъде разпространено и свободнодостъпно до всички, за да може по
този начин да се подобри медицинското обслужване по терените, а с това и
качеството на играта. Със съдействието на Медицинската комисия към БФС
ще се опитаме да организираме обучителен курс, подобен на този, на който
имах възможността да присъствам. На
него ще се наблегне не само на теоретични, но и на практически занимания
за усвояване на основните техники на
първа помощ, за да имаме не по-ниско
ниво на футболна медицина от останалите европейски държави.
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