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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Частични скъсвания на
ротаторния маншон на рамото

Д-р Владимир Русимов, дм

РЕЗЮМЕ
Увредите на ротаторния маншон варират от импинджмънт
синдром и тендинит на супраспинатус до тотална и масивна
руптура на две и повече сухожилия. Частичните руптури засягат
и пациенти в млада и спортно активна възраст, което налага да
се обърне внимание на патогенезата, диагностиката и възможностите за лечение на тези скъсвания. Напредъкът в развитието на техническите средства и растящият хирургичен опит
през последните 15 години водят до постоянно разширяване на
показанията за приложение на артроскопските техники за лечение на тези увреди.
Целта на съобщението е да покаже нашия подход и съвременните разбирания за патогенезата, диагностиката и лечението
при пациенти с частични скъсвания на ротаторния маншон на
рамото.

SUMMARY
Partial rupture of the rotator cuff of the shoulder
Rotator cuff injuries may vary from impingement syndrome and supraspinatus
tendonitis to a massive rupture of two or more tendons. Partial ruptures may
affect patients at a younger age with potential for active involvement in sport
and therefore require serious attention to the pathogenesis, diagnostics
and treatment options. The technological progress and broadening surgical
experience of the last 15 years have led to a continuous expansion of the
indications for application of arthroscopic techniques in the treatment of such
injuries.
The aim of this communication is to present my approach as well as the
contemporary understanding of the pathogenesis, diagnostics and treatment
options for patients with a partial rupture of the rotator cuff of the shoulder.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ротаторен маншон, артроскопско лечение.
KEY WORDS: rotator cuff, arthroscopic treatment.

Съвременното разбиране на увредите на ротаторния маншон е
свързано с усъвършенстването на методите за образна диагностика и развитието на артроскопската хирургия. Оригиналните идеи на Codman10 и
Neer.47,48 продължават да се развиват
и допълват. За разлика от богатата
база данни в литературата по отношение на тоталните руптури на
ротаторния маншон, публикациите,
касаещи частичните увреди, са сравнително малко. Важно е да се отбележи, че статистически, в популацията
преобладават частичните скъсвания,
а със застаряването на населението се
очаква тяхната честота прогресивно
да расте.10, 22, 39, 43, 56 От друга страна,
физически активните хора в по-млада
възраст (под 40 г.) също са изложени на
риск и при тях основно преобладават
частичните увреди на m. supraspinatus
.58 Познанията върху анатомията, биомеханиката и етиологията на частичните скъсвания продължават да
се развиват.
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АНАТОМИЯ. Ротаторният мускулно-сухожилен маншон на рамото включва tt. mm. subscapularis,
supraspinatus, infraspinatus и teres minor.
Анатомичните проучвания показват,
че сухожилията на маншона са интимно свързани, сраснали със ставната
капсула, гленохумералните лигаменти
и lig. coracohumerale. Мускулно-сухожилният преход на супра и инфраспинатус
е 15 mm медиално от инсерцията на
сухожилията.
Clark-Harryman през 1992 г. описват
петте хистологични слоя на инсерцията на ротаторния маншон (фиг. 1) 9.
Вторият и третият слой съдържат
сухожилни влакна, а останалите слоеве съдържат хлабава съединителна
тъкан и артериоли. Влакната на слой
2 са ориентирани по оста на супраспинатус в медио-латерална посока. Влакната от слой 3 са ориентирани косо.
Частичните скъсвания могат да
засегнат вътреставната повърхност, бурсалната повърхност или да
обхващат интрамуралната (вътре-

сухожилна) зона. Наблюдава се и комбинация от горните. Анатомията
и вариантите на сухожилната инсерция (footprint) на маншона е подробно описано в литературата и познаването им е важно за определяне
на дълбочината на скъсването.15, 44, 57
Dugas и сътр. и Ruotolo и сътр. установяват, че медио-латералната ширина на инсерцията на сухожилието
на m. supraspinatus е средно 12.7 mm и
12.1 mm респективно. Знаейки това,
при диагностика на вътреставния
тип скъсване, ако разстоянието
между ръба на ставната повърхност
на главата на хумеруса и медиалния
ръб на сухожилието на супраспинатус е повече от 7 mm, може да се
даде оценка, че руптурата засяга над
50% сухожилната дебелина. Повечето автори считат, че дълбочина на
скъсването над 6 mm засяга над 50%
от сухожилието.44, 54
Кръвоснабдяването на ротаторния маншон е в основата на потенциала за костно-сухожилно сраства-

не. Артериалната мрежа е изградена
от анастомози между a. suprasapularis
и a.subscapularis, като се включва и
ретрограден ток от циркумфлексните интраосални съдове. Счита се, че
плътността на съдовете и размерът
им намалява от медиална в латерална посока, както и че артериолите са
по-големи и повече откъм бурсалната
повърхност. Теоретично се налага изводът, че потенциалът за срастване
е по-висок откъм бурсалната повърхност, но това все още не е доказано в
клинични проучвания. 13, 20, 62
ЧЕСТОТА. Точната честота на частичните скъсвания на ротаторния
маншон все още не е ясна, въпреки множеството проучвания върху кадаври и
образни изследвания. Codman публикува
32% честота на сухожилните руптури
на m. supraspinatus.10 Някои епидемиологични данни от изследвания върху
кадаври дават различни резултати в
сравнение с клиничните.17 Lohr-Uhthoff
установяват 19% пълни и 32% частични лезии при изследване върху 306
рамена от кадаври.39 Fukuda и сътр.
описват 13% частични скъсвания на супраспинатус при 249 трупни рамена,
като 18% са в бурсалната повърхност,
интратендинозни са 55% и 27% засягат
артикуларната повърхност.17
Клиничните изследвания показват
по-висока честота на артикуларния
тип лезии в сравнение с данните от
патоанатомичните изследвания върху
кадаври. Sher и сътр. докладват честота 20% при проучване на 96 асимптоматични рамена след МРТ. При субектите на възраст между 19 и 39 г. не
се установяват пълни руптури, частичните са 4%. Във възрастта над 60 г. се
установяват 28% пълни скъсвания и
28% частични.56 Milgrom и сътр. публикуват подобни резултати. Установени
са пълни или частични скъсвания съответно 5% и 11% във възрастта между
40 и 60 г. Над 70-годишна възраст честотата на лезиите на маншона достига 80%.11 Connor и сътр. изследват с
МРТ рамената на 20 асимптоматични
елитни „overhead“ спортисти. Установяват се общо 40% пълни или частични скъсвания в доминантния крайник.
Интересно е да се отбележи, че 5 г. покъсно, 16 от 20 субекта продължават
да са асимптоматични и не изискват
никакво лечение.
ПАТОГЕНЕЗА. Причините, в резултат на които се получават частичните руптурите на ротаторния маншон,
са външни и вътрешни. Вътрешните
са свързани с възрастта и настъпващи-

Фиг. 1

Хистологичните
слоеве на ротаторния маншон
(напречен срез).
Слой 1 и 2 съдържат същински
сухожилни влакна,
а останалите слоеве са изградени
от хлабава съединителна тъкан и
артериоли. Chi –
lig. coracohumerale;
SP – m.
supraspinatus; IS –
m. infraspinatus

те метаболитни и съдови промени,
водещи до дегенеративен тип лезии в
сухожилната тъкан, както и персистиращите режещи сили на натоварване
между отделните слоеве, водещи до
деламинация и вътресухожилни скъсвания.3, 36, 40, 49 Външните фактори включват субакромиалния импинджмънт,
гленохумералната нестабилност, вътрешния импинджмънт, остра травма и повтаряща се микротравма.14, 23,
32, 48

КЛАСИФИКАЦИЯ. Codman пръв описва частичните руптури на супраспинатус като „rim-rents“ или ръбцови
лезии.10 Neer, по-късно описва прогресията на патологията на ротаторния
маншон чрез теорията за субакромиалния импинджмънт, който преминава през възпаление, оток, хеморагия и
болка до сухожилна фиброза и прогресираща руптура.47 Ellman презентира класификационна система, базираща се на
данните от 120 субакромиални артроскопски декомпресии и установените
локализации на частичната лезия.16 Тип
А – артикуларна повърхност; тип В –
бурсална повърхност; тип С – вътресухожилна лезия. Тежест на увредата:
1-ва степен - 3 mm.; 2-ра степен - 3-6
mm; 3-та степен 6 mm. Впоследствие
Snyder и сътр. описват PASTA (partial
articular supraspinatus tendon avulsion)
лезията.57 Conwey адресира проучванията си върху вътресухожилното разпространение на частичните скъсвания и описва PAINT (partial articular tears
with intratendinous extension) лезия.12

Habermayer и сътр. предлагат класификация, която разглежда коронарното
и сагиталното разпространение на
частичната вътреставна руптура на
супраспинатус.26
КЛИНИЧНА КАРТИНА. Характерни
са оплакванията от болка и ограничени движения в засегнатото рамо. Нощната болка и болката, засилваща се
при движения на ръката над главата,
е честа, но неспецифична за частичните скъсвания. Физикалното изследване
включва импинджмънт тестовете,
тестове за сила.
Има няколко интересни проучвания
по отношение на болката, свързана
с частичните руптури на маншона.
Fukuda описва разлики в предоперативната болка при две групи пациенти:
със субакромиален бурсит и с частична
руптура. От пациентите с бурсит без
руптура (73,3%) се оплакват от болка
малко над средната (по VAS). В същото
време 50% от пациентите с тотални скъсвания и тези с бурсален тип
частично скъсване са по-болезнени от
вътреставния тип скъсване.17 Gotoh и
сътр. установяват слой от Р-субстанция и имунореактивни нервни влакна в
по-голям процент в субакромиалната
повърхност на маншона.25 Тези факти
корелират с предоперативния скор на
болката при отделните групи и водят
до извода, че болката е зависима найвече от тежестта на субакромиалния
бурсит.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА. СтанМедицина и Спорт
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Фиг. 2

Магнитно-резонансна артротомография в Т2 на частична руптура на супраспинатус
във фронтална (истинска ар) и сагитална равнина.

дартната рентгенова серия на рамото се допълва добре с ултрасонографията. Комбинирането на двата метода
дава достатъчно информация за мекотъканните увреди в субакромиалното пространство, морфологията
на акромиона и костната патология.
Магнитно-резонансната артрография
е с най-висока диагностична стойност
(фиг.2).
МРТ в ABER позиция на гленохумерялната става позволява по-добро визуализиране на вътресухожилните скъсвания, особено когато се комбинира с
артрография.34 Meister и сътр. сравняват данните от артроскопията с данните от предоперативна МР артрографията с gadopentat и установяват
сензитивност от 84%, специфичност
от 96% и 91% акуратност в коронарна коса проекция с Т1 натоварване с
потискане на мастната тъкан.42 МРТ
диагностиката на частичните скъсвания на супраспинатус се базира на повишен сигнален интензитет и абнормна тъканна морфология без цялостно
прекъсване на сухожилието в Т1, което
кореспондира с повишен сигнал в Т2 и
локален дефект.
Teefey и сътр. правят проучване,
сравняващо данните от МРТ и УЗД с
артроскопската находка при 71 проследени пациенти.58 Установено е, че двата метода за образна диагностика са с
87% точност и нямат статистическа
разлика в разграничаването между пълни и частични скъсвания на маншона,
както и в големината на увредата.
ДИАГНОСТИЧНА АРТРОСКОПИЯ.
Артроскопията, направена само с диагностична цел, е „non sence“ в съвременната ортопедична травматология, но
6
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първоначалният подробен артроскопски оглед е „златно правило“ в диагностиката на частичните скъсвания на
сухожилията от ротаторния маншон
(фиг. 3). Артроскопията позволява на
хирурга директна визуализация и сондиране на бурсалната и вътреставна
част на сухожилната инсерция на ротаторния маншон. Установяването
на интрамурална лезия е сравнително
трудно и изисква повишено внимание.
Размерът на лезията може да се определи, като се палпира сухожилието с
оразмерена сонда и се установи нейната дълбочина. „Пропадането“ на сондата в дълбочина и медиално по хода на

Фиг. 3

бурсалната сухожилна повърхност, без
видимо скъсване, е сигнал за наличието
на подобна увреда. Lo и сътр. описват
‘‘bubble sign‘‘ за диагностициране на
вътресухожилна лезия.37
ЛЕЧЕНИЕ
НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ. През
последните години усърдно се работи
по създаването на консенсус за лечението на частичните скъсвания на мускулно-сухожилния маншон на рамото,
но такъв все още не съществува. При
пациентите с такава увреда неоперативното лечение е първата резонна

Артроскопски вид на частично вътреставно скъсване на супраспинатус в предната му част. ВТ – caput longum bicipitis brachii; HH – caput humeri
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Фиг. 4

Схематично представяне на транссухожилната фиксация „in situ“ на частичната
вътреставна лезия на супраспинатус и интраартикуларна снимка на инсерирането
на 5.0 mm спонгиозен анкер.

възможност. Подходът включва модифициране на двигателната активност и нестероидни противовъзпалителни медикаменти. Контролираната
физикална терапия и кинезитерапия
подобрява раменната кинематика и
противостои на ограничаването на
движенията. При намаляване на болката се включва и програма за засилване
на раменната мускулатура. При атлети, практикуващи хвърляне, трябва
да се обърне внимание на специфичната за спортната техника кинетична
верига и натоварванията да се диктуват от симптомите.
Субакромиалното инжектиране на
кортикостероидни препарати трябва да се прецизира. В литературата
липсват убедителни данни за ползата
от приложението им при частичните
скъсвания на ротаторния маншон. Поради хетерогенността на наличните
публикации Koester и сътр. не са успели да извършат метаанализ, а правят
систематичен преглед на съобщенията за ефикасността от субакромиалната кортикостероидна апликация.32
Те не намират никакви доказателства
за ползата от приложението на такава терапия. Въпреки това използването на КС субакромиално оказва положително влияние при някои пациенти и
индивидуалният отговор на пациентите дава информация за ефективността на лечението. При някои индивиди
апликацията облекчава острата болка
и дава възможност за приложение на
по-агресивна физиотерапия.
Оперативно лечение. Публикувани
са сведения в подкрепа на оперативното лечение на частичните скъсвания на ротаторния маншон, но голяма част от тях са с ниско ниво на
достоверност. Fukuda и сътр. доказ8
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ват в хистологични проучвания, че в
областта на сухожилните ръбове на
m. supraspinatus е налице гранулационна тъкан около аваскуларни сухожилни
краища, без данни за зарастване.19, 21
Yamanaka and Matsumotо проследяват
чрез артрография група от 40 пациенти с А-тип руптури и установяват в
80% прогресия на скъсването (28% до
пълна руптура).63
Биомеханичните проучвания, публикувани в литературата, подкрепят
теорията, че режещите сили, възникващи в сухожилието на супраспинатус
по време на движение, предизвикват
пропагиране на руптурата и подкрепят рационалността на оперативното лечение на частичните руптури
на ротаторния маншон.3, 46, 51, 64 В едно
от последните съобщения на Mazzocca
и сътр. се обръща внимание на нарастването на силите на опън в зоната
на частичната руптура и прогресия на
скъсването, като в същото време е установено намаляване на същите сили
при интактно сухожилие след оперативното му възстановяване.41
Позовавайки се на литературата
и нашите наблюдения, считаме че 1-ва
степен артикулярен тип скъсвания
могат успешно да се лекуват с артроскопски дебридман, докато скъсванията с размер над 3 mm трябва да се
зашиват. Според нас същото важи и
за бурсалния тип скъсвания. Самостоятелната акромиопластика без шев
или дебридман на увреденото сухожилие не е достатъчно адекватно лечение по отношение на дългосрочните
клинични резултати.
Оперативната техника е избор
на всеки хирург.27, 28, 30, 31, 35, 62 Ние предпочитаме транссухожилната анкерна
фиксация (фиг. 4). Предимствата на

техниката са съкратено оперативно
време, избягване на скъсяването на
сухожилието и възможност за по-ранна пасивна рехабилитация. При някои
В-тип руптури използваме превръщане в тотално скъсване с последваща
фиксация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечението на пациенти със симптоматично частично скъсване на ротаторния маншон (най-често супраспинатус) трябва да започне с неоперативни
средства, имащи за цел поддържане на
нормалната двигателна функция, избягване на провокиращи симптомите натоварвания в ставата, увеличаване на
мускулната сила на интактния маншон.
При провал в консервативното лечение
с персистиране или влошаване на симптоматиката в рамките 3-6 месеца от
началото на оплакванията са налице показания за пристъпване към артроскопско оперативно лечение. Резултатите
от него са: отлично повлияване на болката; възстановяване на нормалната
функция на рамото при много голям
процент от пациентите; връщане към
активна спортна дейност. Класификационната система на Ellman продължава
да е полезна за вземане на интраоперативно решение за използване на определена оперативна техника.16 Изборът
е на хирурга и зависи от неговите възможностите и наличната хирургична
екипировка.
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MPFL реконструкция

Д-р Христо Мазнейков

РЕЗЮМЕ
Първичната дислокация на пателата е често страдание.
При част от пациентите рехабилитацията дава добри резултати, но при повторна луксация и при определени пациенти с първична луксация се пристъпва към хирургично лечение.
Водещ патобиомеханичен предразполагащ фактор е лакситетът
на медиалните лигаментарни структури.
Разглежда се прилагането на MPFL реконструкция по метода на H.
Dejour. Операцията е приложена при пациенти в периода май 2005
– септември 2013. Резултатите са оценени с помощта на “Kujala
score” и “Tegner activity score” Резултатите показват средно повишаване на “Kujala score” с 27.5, а на “Tegner activity score” с 0.8 на сто.
Получените добри резултати правят описаната процедура метод
на избор при пателарна нестабилност.

SUMMARY
MPFL reconstruction
Primary dislocation of the patella is a common condition. In part of the
patients rehabilitation has satisfactory results, but after second dislocation and
in certain patients with primary dislocation, surgical treatment is necessary.
Leading pathobiomechanical predisposing factor is the laxity of medial
ligamentous structures.
We review application of MPFL–reconstruction by H. Dejour. The operation
is preformed in 89 patients in the period May 2005 – September 2013. The
results are measured with Kujala score and Tegner activity score. The results
show mean increase in Kujala score with 27,5 and in Tegner activity score
with 0,8.
Our good results make this procedure a method of selection in patients with
patellar instability.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: MPFL реконструкция, пателарна нестабилност.
KEY WORDS: MPFL reconstruction, patellar instability.

ВЪВЕДЕНИЕ
Патело-феморалната става има ниска
конгруентност, което обуславя честите
й луксации. Факторите, които участват
в осигуряването на пателарната стабилност, биват активни и пасивни. Активен
стабилизатор на патела е четириглавият бедрен мускул, като особено значение
се отдава на m. Vastus medialis. Пасивни
стабилизатори на ставата са медиалните и латералните лигаментарни структури, както и костната анатомия на
трохлеарния улей. От особено значение е
медиалният патело-феморален лигамент
(MPFL), който осигурява до 60% от стабилността на медиалните структури.
MPFL – АНАТОМИЯ
Медиалната част на коляното се състои от три слоя. Първият се изгражда
от круралната фасция, формираща слой,
в който е вмъкнат m. sartorius. Вторият
формира колатералния лигамент и част
от него се залавя за m. vastus medialis, патела и медиалния кондил. Тук е разположен
10
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и MPFL. Третият слой формира капсулата
на ставата. Част от него формира и дълбокия слой на колатералния лигамент и
медиалната капсула. (фиг. 1)
MPFL е с дебелина между 5-12 мм и е
главната структура от медиално, която
предпазва латералната дислокация на пателата.
Desio е установил, че MPFL издържа на
208 N теглене латерално при 20o флексия
и че фибрите на MPFL се променят по
дължина с 1.1 мм при флексия от 90o.

ние при всички случаи на първична луксация, с изключение на активно спортуващите, при които се преминава директно
към оперативно лечение. То включва:
Контрол върху болката и изливът
в колянната става.
Упражнения за усилване на бедрените мускули.

MPFL МЕХАНИЗЪМ НА ТРАВМА
Луксациите на пателата най-често
се получават като резултат от контракция на бедрения мускул при флексия
- валгус на колянната става с натоварване на тибията, която е във външна
ротация спрямо фемура. Дислокацията
обикновено се намества сама или мануално от пострадалия.
При 94% от луксациите на пателата
е увреден MPFL.
КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Препоръчваме консервативно лече-

Фиг. 1

Фиг. 2

Стречинг на латералните структури.
Проприоцептивни тренировки.
Носене на функционален брейс.
Упражнeния за ротаторите на
ТБС.
Преди да пристъпим към оперативно лечение, трябва да си изясним кои са
предразполагащите пато-биомеханични
фактори. Те биват:
Първични
Трохлеарна дисплазия;
Patella alta;
Ексцесивен латерален „тилт”;
Ексцесивна латеропозиция на ТТ.
Вторични
Genu valgum, recurvatum;
Увеличена феморална антеверзия,
феморална вътрешна ротация;
Увеличена външна ротация на тибия;
Дисплазия на m. vastus medialis;
Хиперлакситет.
КЛАСИФИКАЦИЯ
(H. Dejour)
Обективна пателарна нестабилност (Objective Patellar Instability OPI).
Потенциална пателарна нестабилност (Potential Patellar Instability PPI).
Болезнен пателарен синдром
(Painful Patellar Syndrome PPS).
Клиничното изследване е от изключително значение, то включва:
Анамнеза.
Q-ъгъл.
Конфигурация на крайника.
Хиперлакситет (фиг. 2, 3).
Пателарен „тилт”.
Пателарно движение.
Палпаторна болезненост.
Крепитации.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Фасова, профилна и аксиална рент-

Фиг. 3

генография.
Компютърна томография с определяне на ТТ-ТG разстоянието.
ЯМР.
АРТРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА
Винаги започваме операцията с артроскопия. Оценява се пателарното
движение, наличието на латеропозиция и
трохлеарна дисплазия, съпътстващи хрущялни увреди. Извършва се екстракция
на свoбодни тела, лечение на хрущялните
увреди и недиагностицирани менискални
увреди.
ИНДИКЦИИ - ПОВЕДЕНИЕ
При активни спортисти препоръчваме извършването на оперативно лечение до 5-6 дни от луксацията. След този
период е подходящо консервативно лечение. При повторна луксация се прибягва
до оперативно лечение.
При неспортисти с първична луксация прилагаме консервативно лечение,
като при втора дислокация преминаваме
към оперативно лечение.
При първична луксация с фрактура на
медиалната фасета на патела незабавно
пристъпваме към оперативно лечение.
Ако по време на консервативното
лечение се получи луксация, се пристъпва
към оперативно лечение.
MPFL - ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Болният се поставя по гръб с кръвоспиращ есмарх на бедрото. Взема се
свободен трансплантат от сухожилието на m. gracilis и се прошива в двата
края с резорбируем конец. Извършва се
кожен разрез в горната трета на пателата. Достига се до медиалния ръб и се
почиства добре от меки тъкани. Пателата се борира под ъгъл от 450 от дистално и от проксимално, докато двата
тунела се срещнат. Въвежда се транспл.
от дистално към проксимално или обратно, като се формира здраво прикрепва-

Фиг. 4

не към пателата. Палпира се медиалният
епикондил и се прекарва игла - транзверзално по оста на кондилите (фиг. 4). Увиваме трансплантата около иглата и проверяваме неговата изометричност (фиг.
5). Борираме по иглата с борер 5 или 6 мм
на дълбочина 30 мм и въвеждаме сдвоените сухожилия в образувалия се тунел,
където те се фиксират с резорбируем
винт 7 или 8 мм.
MPFL - СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Следоперативно рехабилитацията
стартира незабавно със:
Криотерапия, елевация.
CPM.
Изометрични контракции.
Обучение в ходене с две помощни
средства.
ХИРУРГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Изолирана MPFL – реконструкция в
случай на посттравматична повтаряща
се дислокация/сублуксация на пателата
при млади, физически активни пациенти.
Комбинирана с дистални или проксимални реалиниращи процедури, троХирургична процедура

n

MPFL реконструкция

48

Elmslie-Trillat + MPFL

15

Goldthwait-Roux + MPFL

4

TT дистализация + MPFL

6

Трохлеопластика + MPFL

16

Табл. 1

Резултати

Преопер. Постопер.

Редислокации

0%

Kujala score

54,5

82

Tegner activity
score

2,6

3,4

Табл. 2
Медицина и Спорт
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Фиг. 5

Фиг. 6

хлеопластик.
Нестабилност, съпроводена от
тежки нарушения в алинирането - Q
ъгъл>20°, TT-TG >20; недостатъчност
на медиалните структури,”тилт”>20°
Модифицирана процедура на ElmslieTrillat+MPFL-реконструкция.
При наличие на тежка трохлеарна дисплазия, степен B, D (H.Dejour & D.
Dejour) – Трохлеопластика + MPFL-реконструкция.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Май 2005 - септември 2013-та
89 пациенти (61 жени, 28 мъже) с рецидивиращи луксации.
8 пациенти с рецидив, след предхождащо оперативно лечение.
Средна възраст: 24 г.
Среден период на проследяване: 26
месеца (3 - 60)
УСЛОЖНЕНИЯ:
Патело-феморална болка: 3-ма пациенти.
Хемартроза: 2-ма пациенти.
Ограничени движения: 5-ма пациенти.
Болезненост върху имплантите: 7
пациенти.
ДИСКУСИЯ
Натягане на трансплантата:
Натягането на трансплантата е
един от най-важните аспекти на операцията.
Компютърен анализ показва драматично увеличаване на налягането върху
медиалната фасета дори при малка промяна на натягането. За оптимизиране
на тензията се препоръчва движение на
колянната става в пълен обем преди фик12
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сацията на сухожилието и фиксиране при
флексия от 60o.
ИНСЕРЦИЯ НА MPFL:
Безспорно – горна трета на пателата. Дистална фиксация - има описани различни вариации, но зоната между медиалния епикондил и тубер аддукториус се
смята за оптимална. Това място се намира доста трудно при пациенти с масивна
мускулатура през малкия оперативен разрез. Необходимо е използването на С-рамо, при необходимост и шаблон (фиг. 6).
От 100 пациенти, лекувани консервативно по повод първична остро
настъпила пателарна дислокация при
44% се получава редислокация, при 19%
- PF болката продължава и се наблюдава
сублуксация на 13-ата година от проследяването Maenpaa, Lehto et al. Am J Sports
Med 1997.
Няколко биомеханични проучвания
показват, че MPFL осигурява до 60% от
стабилността на медиалните структури
MPFL заздравява в 91% от случаите с дислокация, но се удължава Tom et
al. Sports medicine and arthroscopy review
2007; 15 (2):68-71.
Забавеното първично въстановяване на MPFL след първична дислокация на
пателата не намалява риска за повторна дислокация, нито води до по-добри
субективни функционални показатели
Christiansen et al. 2007 ISAKOS congress.
Няколко проучвания показват от
0-10% честота на разместване и до 93%
отлични функционални резултати след
различни MPFL реконструктивни процедури, включително при пациенти с лека
trochlear dysplasia и patella alta.
Необходими са допълнителни

проучвания по отношение на изометричност, подходящ избор на графта и фиксация при реконструкция на MPFL.
Mikashima et al. намират, че комбинацията на операцията Elmslie-Trillat
и реконструкция на MPFL има по-добри
функционални резултати в сравнение с
Elmslie-Trillat при 40 пациенти с повтаряща се пателарна луксация или сублуксация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки добрите резултати от
посочените методи на лечение, все още
има противоречия.
– Необходими са дългосрочни клинични проучвания, които да оценят различните оперативни методи за възстановяване на кинематиката и целостта
на PFJ.
Съвременното лечение набляга на
точната диагноза, добра рехабилитация,
възстановяване на пателарната кинематика, минимална хирургична активност
и много точно дефинирани индивидуални
показания за операция.
Изходът от лечението е в пряка
зависимост от мотивацията на пациента, който активно съдейства за оздравителния процес.
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"Пръст-чукче" – същност,
диагностика и лечение
Д-р Елена
Матева

Д-р Валентин
Матев

РЕЗЮМЕ
Представяме на аудиторията един актуален, но понякога подценяван проблем - "пръст-чукче". Дискутираме причините, честотата
и лечението на това състояние. Наблягаме на оперативното лечение при млади хора и спортисти.

SUMMARY
Mallet finger: nature, diagnostics and treatment
The authors present an actual, but sometimes underestimated problem - mallet
finger. They discuss the reasons, frequency and treatment options. The authors
insist on the operative treatment in young active people and professional athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: "пръст-чукче", оперативно лечение.
KEY WORDS: Mallet finger, operative treatment.

Използвани съкращения: ДИФ дистална интерфалангеална става;
ПИФ - проксимална интерфалангеална става.
"Пръст-чукче" е една немного
рядко срещаща се увреда. За съжаление в ежедневната травматологична практика е често подценявана като сериозност, неглижирана
като последствия върху функцията
на ръката и дори гледана с присмех.
"Пръст-чукче"
представлява
разкъсване (руптура) на екстензорното сухожилие на ниво дистална
интерфалангеална става (ДИФ) и
води до флексионна деформация
в нея. Клинично върхът на пръста
"увисва" и липсва активната екстензия. Получава се както при елементарни битови дейности, така
и при по-сериозни травматични
инциденти. В спорта се среща найчесто при игрите с топка-бейзбол,
волейбол, баскетбол, хандбал, футбол - вратари, но и при бокса - тоест навсякъде, където ръката е в
съприкосновение.
Анатомично дисталната част
на екстензорното сухожилие се
оформя от двете странични ленти, образувайки така наречената
дистална/дорзална разтеглица или
апоневроза.Тя се залавя за основата
14
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на дисталната фаланга дорзално, в
близост до ставата и представлява една широка, но много фина на
дебелина лента. Сухожилието на
дълбокия флексор се залавя малко
по-дистално палмарно в областта
на мета-диафизата на костта. Найчестият механизъм на травмата
е посрещане на пръста от топка,
при което е налице внезапна насилствена флексия на изправен пръст.
Тази ексцентрично действаща сила
причинява изтръгване на сухожилието с или без костен откъс. Дълбокият сгъвач остава без противовес
и причинява характерната флексионна деформация. Това са закритите увреди, без нарушаване целостта на кожата. По-рядко се срещат
открити порезни, разкъсно-контузни наранявания или премазвания в
областта - тежки комбинирани поражения на скелета, сухожилието,
нокътя и кожата, които изискват
комплексен подход при лечението
им и не са предмет на настоящата
публикация.
По данни от литературата
пръст-чукче се среща в честота 9,
9/100 000 за година. По-често е при
пациенти на средна възраст. Съотношението мъже:жени е 60:40,
като най-засегнати са средният,
безименният и малкият пръст на
доминантната ръка.1 В друга се-

Фиг. 1

Нормална анатомия на пръста

Фиг. 2

"Пръст-чукче"

рия средната възраст на мъжете
е била 35 г., а на жените - 48 години.2 . Клинично е налице анамнеза за
травма от топка или друго посрещане на пръста. Пръстът е слабо
или умерено болезнен, когато няма
съпътстваща фрактура или когато разкъсването е получено по
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Не е необичайно обаче след консервативно лечение да се наблюдава
малка подутина по гърба на ставата, както и лек екстензионен дефицит, които са в пряка връзка със
сътрудничеството и изпълнителността на пациента. Пациентът
трябва да бъде обучен да поддържа
коригираното положение по време
на тоалет и да му се обясни колко
важно е това. Имобилизацията в
екстремна хиперекстензия крие рискове от некроза на кожата, която
се нуждае и от насочени грижи срещу мацериране по време на имобилизацията с шина.
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Фиг. 3

Фрактура на базата на дисталната фаланга, заемаща около 50% от ставната повърхност; "пръст-чукче" от костен произход;
лека сублуксация на ДИФ става. Боксьор.

дегенеративен тип при минимална травма, както е най-често при
жените в по-напреднала възраст.
При съпътстваща фрактура е налице по-голям оток, хематом, болка.
Рентгенологично се поставя диагнозата и се отдиференцират типовете фрактури. /фиг. 3, 4/
КЛАСИФИКАЦИЯ НА УВРЕДИТЕ
“ПРЪСТ-ЧУКЧЕ”
А. ОСТРА И ХРОНИЧНА 3
За остра травма говорим до
края на 4-ата седмица. Колкото порано започне лечението, толкова
резултатът е по-добър. При хроничните увреди е налице цикатрициална тъкан между двата сухожилни края и като цяло сухожилието е
елонгирано.
Б. СПОРЕД ТИПА НА УВРЕДАТА 4
1. Закрита увреда с или без малък дорзален авулзиран фрагмент най-чести.
2. Открита увреда /порезна
рана./
3. Открита увреда /премазване
с дефект на кожа и сухожилие/.
4. Вътреставна фрактура на базата на дисталната фаланга:
А. Увреда на епифизата в детска възраст.
16
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Фиг. 4

Липса на сублуксация в ДИС
при наличие на голям дорзален фрагмент.

Б. Фрактура, засягаща 20% до
50% от ставната повърхност при
възрастни.
В. Фрактура, засягаща над 50%
от ставната повърхност при възрастни.
Лечението бива неоперативно, консервативно и оперативно.
Неоперативно лечение е възможно
при пресните, остри, неусложнени
увреди, както и при стабилните
вътреставни фрактури. ДИФ става трябва да се шинира в екстензия
или лека хиперекстензия за период
от 6-8 седмици. Задължително е позицията на екстензия/хиперекстензия да се поддържа през цялото
време, при което особено важни
са обучението, честото проследяване и сътрудничеството на пациента. ПИФ става задължително се
оставя свободна. Видът, мястото
на приложение (воларно или дорзално) и материалът на използваното
средство за шиниране са без значение, стига то да е ефективно и да
поддържа постоянно и сигурно желаната позиция.
След приблизително 6 седмици пациентът трябва да може да
задържи пръста в пълна екстензия
или хиперекстензия, без да е налице
остатъчна флексионна деформация.

Индикации
1. Неуспех на консервативното
лечение.
2. Вътреставни фрактури със
сублуксация на ставата независимо
от големината на вътреставния
фрагмент. При стабилни фрактури
без сублуксация по-добри резултати
се получават при консервативното лечение, отново независимо от
големината на вътреставния фрагмент.
3. Силно разместен ненаместващ се консервативно голям дорзален откъс.
4. Несътрудничещи пациенти.
5. Професионални спортисти и
активно спортуващи непрофесионалисти.
Най-често се прилага перкутанно въвеждане на една надлъжна
Киршнерова игла, трансфиксираща
ДИС в умерена хиперекстензия, при
наместено положение на вътреставните фрагменти. Дебелината
на иглата е не повече от 1 мм в диаметър. Малките дорзални откъси
се наместват от самата позиция
и К-игла служи като вътрешен фиксатор за 6-8 седмици. При големи
фрагменти лечението се провежда
като при вътреставна фрактура с
анатомично наместване и фиксация
на фрагментите, а не като сухожилна травма и съществуват съществени разлики в терапевтичния подход, затова е важно да се определи
стабилността на ставата - има ли
сублуксация или не. Стави с воларна
сублуксация не се наместват при
екстензия, а при флексия. Шаблонното заигляне с К-игла на сублуксирана
става ще я размести още повече,
може да раздроби ставната повърхност и ще доведе в крайна сметка

Фиг. 5

до анкилоза в непредвидимо положение. За тези трудни и деликатни
фрактурни състояния са описани
множество оперативни техники
(напр. Doyle, Ishiguro, Hamas).
Независимо от избрания метод на лечение понякога е налице
остатъчен ектензионен дефицит,
който обаче рядко е функционално
значим, а по-скоро носи естетически импакт.
НАШАТА СЕРИЯ, РЕЗУЛТАТИ
Между 2008 и 2013 г. сме лекували 37 пациенти с “пръст-чукче”.
От тях консервативно са лекувани
9, а оперативно 28. Консервативно са лекувани пресни, до третата
седмица увреждания, с екстензионен
дефицит не по-голям от 35 градуса,
при подбрани сътрудничещи и мотивирани пациенти. Останалите 28
пациенти са лекувани оперативно.
От тях мъже - 19, от тях едно дете,
жени - 9. Средната възраст на мъжете е 29,4 години, а на жените - 49
години. При всички жени увредата
е била в резултат на битова нискоенергийна травма. При всички мъже
е в резултат на спортни занимания.
От мъжете над 50% са активни високоразрядни спортисти от следните спортове: 4-има боксьори, 2-ма
бодибилдъри, 1 щангист, 1 гимнастик,
2-ма баскетболисти. Три са фрактури
с луксации, една разместена епифизиолиза тип III Salter-Harris, останалите
увреди - I тип по Doyle. Използваните
оперативни техники са тенодермодеза, дубликатура на ръбеца и реконструкция по Матев 5. Екстензионният дефицит бе намален средно от
48 градуса /35-60/на 9 градуса /0-20/
Жените с екстензионен остатъчен
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дефицит от около 20 градуса имаха
естетически оплаквания, но никакви
функционални такива. След проведено консервативно лечение то доведе
до същия общ екстензионен остатъчен дефицит /0-20/, но флексията се
възстанови значително по-бързо и
в по-голям обем - 65 градуса. Оперативно лекуваните пациенти възстановиха флексията за двойно по-дълъг
срок от време и в среден обем от
60 градуса. Тези стойности нямат
особено функционално различие за
пациентите и всички се чувстват
удовлетворени от проведеното лечение. При един пациент-боксьор се
наложи реоперация поради рецидив
на деформацията. Пациентът се върна много бързо в състезателния бокс,
където се изисква пълна флексия на
дисталната интерфалангеална става в ръкавицата. След повторната
операция - сухожилна реконструкция,
деформацията е преодоляна, налице
е 00 статична позиция на ДИС и 50
активна флексия при възобновяване
на тренировъчната дейност след 45
дни и състезателната дейност - след
65 дни. Все още в литературата няма
единодушие, статистически значими различия и категорично наложен
метод на лечение за "пръст-чукче" 6.
Според опита и постигнатите резултати сме на мнение, че дълготраещото и често пъти с остатъчен
екстензионен дефицит в ставата
консервативно лечение не е подходящо за спортисти и активни млади
хора. Затова при подобни пациенти
ние предлагаме първично оперативно лечение. Считаме, че адекватно
проведеното оперативно лечение е
с предвидим резултат - по-малък остатъчен екстензионен дефицит, побавно, но сигурно възстановяване на

флексията. При спортисти, ангажирани с рискови контактни спортове,
предпочитаме малко по-ригидна, но
по-стабилна ДИФ става за сметка на
удължения срок на възстановяване на
флексията пред риска от възобновяване на деформацията. Подобно становище за първично оперативно лечение се споделя и от други автори 7.
В заключение - при всеки отделен
пациент в зависимост от типа увреда, възрастта и професията прилагаме строго индивидуален подход
при избора на метод на лечение на
“пръст-чукче”.
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Тенодеза на дългата глава на
musculus biceps brachii

Доц. д-р Златко Темелковски

РЕЗЮМЕ
Тенодеза на дългата глава на musculus biceps brachii представлява хирургичен метод, с който се извършва реинсерция на дългата
глава на m.biceps brachii от нейната анатомична позиция в проксималания, по-точно от нейното проксимално поставяне на скапуларния гленоид в проксималните часте на хумерусот. Индикации за
такъв тип оперативно лечение представляват: висока степен на
тендинопатия, парциални или пълни руптури, сублуксация или луксация при травми на ротаторния маншон на хумеро-скапуларната
става. Използването на този хирургичен метод е да се постигне
освобождаване от болката, отново постигане на дължината на сухожилието, извършване на цялосни движения на лакатната става,
както и козметичен ефект при пълна руптура на дългата глава на
musculus biceps brachii.

SUMMARY
Tenodesis of the long head of musculus biceps brachii
Tenodesis of the long head of biceps muscle is surgical procedure which is
consisted of transposition of the tendon from its original anatomic position in
the shoulder glenoid to proximal end of the humeral bone . biceps tenodesis is
indicated for the treatment of severe biceps tendonopathy ,
partial - or full - thickness tendon tears , or biceps instability typically associated
with rotator cuff tear ,
although there has been considerable debate on tenotomy versus tenodesis . We
advocate tenodesis , for the following reasons : painless free motion in shoulder
joint , re - establising the resting muscle length so as to avoid scaring and spasm
, to allow biceps use for complex elbow motion , and to avoid cosmetic defects
in cases in which deformity can sometimes equal disability in complete rupture of
long head biceps tendon .

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дълга глaва на m. biceps brachii, тенодеза.
KEY WORDS: Long head of biceps muscle, tenodesis.

АНАТОМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проксималното анатомичната позиция на дългата глава на бицепса е променлива. Често произхожда от гленоидалния лабрум (45%), от супрагленоидалния
туберкул (30%) и 25% произхожда и от
гленоидалния лабрум и горния гленоидален
туберкул. Сухожилието продължава дистално в раменната става и излиза под
трансферзалния хумерлан през интертуберкуларната бразда. В хумеро-скапуларната става сухожилието е обвито със
синовиална обвивка и като резултат на
това той е интраартикуларен, но екстрасиновиален. Дължината на сухожилието възлиза на около 102 мм. Интересно е
да се напомени, че дебелината на сухожилието е различна и в нейната проксимална част на гленоида е в разрез около 8,4
х3,4 мм и същата намалява след напускане
на интертуберкуларната бразда. В тази
част на средната дебелина размерът е 4,5
мм до 2,1 мм. Затова често руптурата
на сухожилието възниква проксилмално в
близост до гленоида и дистално в интер18

Медицина и Спорт

Анатомични характеристики и съотношения на дългата глава на musculus biceps brachii
в раменната става
туберкуларната бразда.
Сухожилието на дългата глава на m.
bcieps brachii преминава през две стави. В
лакътната служи предимно като супинатор на предмишницата и вторично като
неин флексор.
Нейната функция в раменната става
е още неясна и противоречива. Проучвания намекват за факта, че дългата глава
на m. biceps brachii служи като потискащ
хумерлната глава, преден и заден стабилизатор на раменната става, лимитатор
на външното въртене, повдигач на гленоидалния лабрум, както и компресивен
ефект върху хумералната глава. Проучвания на Warner показват, че сухожилието

играе важна стабилизираща роля на хумералната глава в гленоида при абдукция на
раменната става в скапуларната равнина.
В биомеханичните проучвания Youm подчертава, че дългата глава на бицепса има
сигнификантна роля в глено хумералната
става, транслация и кинематика. Като
заключение на проучването е подчертано, че сухожилието на дългата глава
на бицепса играе ролята на юзда, която
дава посока на силите, които се създават при екстремни движения да бъдат
насочени към още по-голямо центриране
на хумералната глава в гленоида, което е
биомеханично условие за стабилност на
раменната става.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Функционални характеристики
на дългата
глава на
musculus
biceps brachii
в раменната
става.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Патологията на сухожилието на бицепса може да бъде разделена в три
сегмента и това са: възпалителна, дислокативна и травматична. Трябва да се
посочи фактът, че тези три заболявания
имат своето препокриване и много рядко в ежедневната ортопедична практика
се появяват като изолирани. Най-честата
патология представлява тендосиновитис, свързан с нарушение на ротаторния
маншон. Това произлиза от анатомичните съотношения на раменната става,
като сухожилието на бицепса е покрито
със синовия на тази става така, че всеки
имфлматорен процес, който обхваща ротаторния маншон, косвено засяга и сухожилието на дългата глава на бицепса.
Както вече отбелязахме, изолирана патология на тенденита на дългата
глава на бицепса е много рядко явление
и тя може да се срещне при спортисти
като плувци, тенисисти и гимнастички.
Вторичният тендинит може да бъде без
лезия на ротаторния маншон. Днес приемливи клинични класификации на тендинитът са:
Класификацията според Slatis и
Aalto:
1. Импийчмънт или заклещващ се
20
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тендинит - лезии на ротаторния маншон
предизвикват защипване и секундарния
тендинит като следствие от тясното
пространство в корако- акромиалния лък.
2. Сублуксация или дислокация на бицепс - лезиите на корако-хумералната
юзда предизвикват медиално потискане
на сухожилието.
3. Патология на сухожилието в сулкус
интертуберкуларис - компресия в канала
или калцификат, който може да разкъса
сухожилието.
Класификация според Habermeyer и
Walch:
I. Патология в и околопроксималното
поставяне - лезии около горния лабрум или
супрагелноидалния туберкул.
II. Интервални лезии.
A. Бицепс тендинит - клинично се
характеризира с хронична болка в раменете и палпаторна болка в областта на
интертуберкуларната бразда и положителен тест според Speed .
B. Изолирани руптури.
C. Сублуксация
Тип 1: Горна - когато има частична или
пълна руптура на горната глено-хумерална и корако-хумералното сухожилие.
Тип 2: В биципиталните кътчета - поради нарушение на външните влакна на м.
subscapularis.
Тип 3: Незарастване на фрактури на
малкия туберкул - лезии, които се срещат
след счупвания на проксималния хумерус.
III. Патолгия, свързана с нарушения на
ротаторния маншон.
A. Тендинит - поради експозиция на
сухожилието на много ригидния коракоакромилан лък. Пациентите са с много
интензивна болка - сухожилието е хипертрофично имфламирано, ако се вижда
през артроскоп.
B. Дислокация
Тип 1A: Екстраартикуларна с частична
лезия на м. subscapularis.
Typе IB: Екстра артикуларна с интактна м. субскапуларис.

Патологични
варианти
на дългата
глава на
musculus
biceps brachii
в раменната
става

Type II: В рамките артикуларна
C. Сублуксация с нарушение на ротаторния маншон.
D. Руптура на дългата глава с нарушение на ротаторния маншон.
КОГА СЕ ПРАВИ ТЕНОДЕЗА НА ДЪЛГАТА
ГЛАВА НА MUSCULUS BICEPS BRACHII?
Специфични признаци за тенодеза на
дългата глава на musuclus biceps brachii
представляват следните категории:
1. Лезии на сухожилието, които са
по-големи от 25%.
2. Сублуксация или размествания
на сухожилия от нейното място в sulcus
intertubercularis.

3. Диструкция на костната или
анатомията на връзката на самия sulcus
intertubercularis.
4. Неизпълнение на предварително
направена хирургична декомпресия.
5. Хронични атрофични промени
на сухожилието.
Според проучването на Boileau честата индикация за тенодеза на сухожилие
на бицепса представляват масивни, дегенеративни и непоправими поражения на
мускулите на ротаторния маншон, около
79%. В много малък процент са представени тенденитите, като изолира патологията без нарушение на ротаторния
маншон (14%).
Понякога този вид интервенция се
предизвиква като редовна част от оперативното артроскопско лечение на лезиите на ротаторния маншон. Buchart
в статиите се позовава на факта, че
винаги при артроскопска реконструкция на m. subscapularis е необходимо
да се направи тенодеза поради честата нестабилност на сухожилията при
този тип лезии. В опитите, които
са направени да се запази оригиналният път на сухожилието при лезии
на m.subscapularis, се вижда, че постоперативно се появява силна болка и
в около 30% от случаите настъпва
отново дистукция на предварително направената реконструкция на m.
sublscapularis.
Модерната ортопедична практика
подчертава четири стандартни техники, които се използват за тенодезa на
дългата глава на m. biceps brachii.
1. Субпекторално костно тунелиране - представлява минимална инвазивна
хирургична техника, която се използва
като метод за лечение на пълна руптура на дългата глава на m . biceps brachii,
неуспешна тентомия или ревизия на
предварително направена тенодеза.
Сухожилието артоскоспски се тенотомизира от своята проксимална част
и същата се прибавя проксимално от
долната граница на m. pectoralis major
в костния тунел. Фиксацията може да
бъде с биоапсорбилна гайка, котва или

кортикален бутон. Предимството на
тази техника е, че тя запазва дължината на сухожилието. Усложнения са описани при 2% от пациентите - инфекции,
разхлабване на фиксацията, фрактура
при тунелиране или нараняване на нерв.
2. Фиксация с гайка в биципиталния
тунел - използване на гайка, която се
подава в sulcus intertubercularis (биципиталния тунел), с който се постига фиксиране на сухожилие.
3. Използването на биоапробилен
анхор - техника, която се използва за
тенодеза на дългата глава на m . biceps
brachii при наличието на свързани нарушения на ротаторния маншон на раменната става. Фискацията се постига
с използване на биоапсобилен "анкер" –
котва, чийто край в посока на конеца
се свързва със сухожилието.
4. "Кey - hole" техника - сравнително елементарна техника за тенодеза на
дългата глава на m. biceps brachii, която
в литературата доста често се споменава като техника с най-голям успех.
Погледнато от биомеханичен аспект,
представлява една от по-стабилните
техники и позволява ранна мобилизация.
Техниката се състои от част на проксималния край на сухожилието, който се
вгражда в предварително създаден костен отвор под формата на ключалка на
врата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Тенодеза на дългата глава на m.
biceps brachii, отворена или артроскопска, се препоръчва в случаите, когато
има патология на сухожилие или е източник на постоянна раменна болка. По
наше мнение винаги трябва да предпочитаме тенодезата по отношение на
тенотомията на дългата глава на m.
biceps brachii, тъй като се запазва съотношението дължина /тензионни сили
на сухожилето, позволява максимално осъществими движения в лакетната става
с пълна флексия и супинация на предмишницата и води до по-добър козметичен
ефект в областта на предмишницата.
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Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Безопасността и ефективността на
вискодобавките, състоящи се от хиалуронова
киселина и хондроитин сулфат
Жан-Даниел Aubert (DM),
Катедра по ортопедична хирургия, Клиника Сейнт Луис, Поаси, Франция

ВЪВЕДЕНИЕ
Терапията с вискодобавки (VS) е безопасно, ефективно и добре изградено лечение при остеоартрит (OA), което се състои в
инжектиране на разтвор, базиран на хиалуронова киселина (HA) в
засегнатата синовиална става. Общата терапия с (VS) се фокусира
главно върху лечение на симптомите като намаляване на болката,
но не лекува причината.
Въпреки това основната цел на терапия с (VS) трябва да отлага дегенерацията на хрущяла и дори да помогне за възстановяването на структурата на хрущяла. Един от подходите в тази
посока е добавянето на хондроитин сулфат (CS) в състава на гела
на (VS).
Тази статия ще се фокусира върху ефективността и безопасността на ARTHROMAC PLUS, продукт на VS , който се състои
от хиалуронова киселина и хондроитин сулфат (HA)(CS), както и
способността му да забави дегенерацията на структурата на хрущяла.
ХОНДРОИТИН СУЛФАТ И ОСТЕОАРТРИТ (ОА)
Хондроитин сулфат (CS) е естествен глюкозаминогликан
(glycosaminglycan) (GAG), съставен от неразклонени вериги
от полизахариди с променлива дължина, съдържащи два редуващи се монозахариди: D-глюкуронова киселина (GlcA) и N-ацетил-Dgalactosamine (GalNAc)
CS е важен компонент на извънклетъчната матрица (ECM) и
най-често срещаният глюкозаминогликан (GAG) в агрекан (aggrecan),
молекулата на хрущяла.
Неговата безопасност е отлична и Европейската лига срещу
ревматизъм (EULAR) в препоръките за остеоартрит на коляното
дава на хондроитин сулфат (CS) едновременно най-високо ниво на
показания и най-високата степен на препоръка - респективно 1А и
A. (виж 5).
CS влияе върху симптомите на ОА като болка и възпаление,
но също така може да забави прогресирането на OA и може да
променя хода на OA (виж 6).
Способността на CS да се забави развитието на ОА е доказана в няколко клинични изследвания (виж 8-13). Тези резултати
бяха потвърдени в едно неотдавнашно дългосрочно проучване
(7). С това изследване авторите са потвърдили резултатите
от проучване, проведено по-рано (8). Положителното въздействие на CS на ОА беше потвърдено и от метаанализи, които
показват значителен благоприятен ефект от CS в сравнение
с ефекта от плацебо (14-16). Друг обстоен преглед на CS е
издаден от екип на Американската фондация за природонаучен
стандарт (Natural Standard Monograph). Тези автори са изброили
39 клинични проучвания и метаанализи, в които е използван CS
за лечение на ОА. Повечето от тези проучвания са стигнали до
заключението, че CS има значителен положителен ефект върху
пациенти с ОА (17).
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CS увеличава производството на хиалуронова киселина от синовиални клетки, което има благотворно влияние върху поддържане на вискозитета на синовиалната течност (18). Доказано е, че
CS стимулира хондроцитния метаболизъм, който води до синтеза
на колаген и протеогликан, основните компоненти на нов хрущял.
Освен това CS потиска активността на ензимите еластаза и хиалуронидаза, които се намират във висока концентрация в синовиалната течност на пациенти с ревматични заболявания.
Като цяло CS забавя процесите на деструкция на хрущяла и
стимулира анаболните процеси, участващи в образуването на нов
хрущял (19, 17). В допълнение CS, когато се добавя към хондроцит
култури, води до дозозависимо повишение в клетъчната пролиферация.
Почти всички проучвания се основават на перорално или интрамускулно приложен CS. Основният недостатък на тези начини
на приемане е, че CS е с много ниска бионаличност (10-15%), което
се дължи на загубите от абсорбиране (21). Дори и с висок прием
през устата или голямо количество интрамускулна инжекция, CS
достига трудно до хрущяла и е проблем да има достатъчно локално количество.
Подходът на инжектиране на CS директно в засегнатата става ще бъде в състояние да заобиколи ограничителните механизми
за отлагане в тъканите и води до силно увеличаване на локалната
концентрация на CS и оптимизиране на благоприятните ефекти
върху ОА.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
22-ма пациенти са включени в проучването. Включените в
проучването пациенти са диагностицирани с OA на коляното
според критериите на Американския колеж по ревматология и
са в стадий II и III според скалата на Keлгрен-Лорънс [2, 3].
Пациенти със септичен артрит, болест на Пейджет, подагра и псевдоподагра, тежка дисплазия или вродени аномалии,
ochronosis, акромегалия, хемохроматоза, болест на Уилсън, първична osteochondromatosis, синдром на Елерс-Данлос, невропатична артропатия (Charcot стави), хиперпаратиреоидизъм, хипотиреоидизъм, или активен синовит, пациенти, които са имали
сериозна травма на коляното или хирургическа операция или са
претърпели артроскопия на колянната става в последната една
година; пациенти, които са приемали вътреставни стероиди
или на които е инжектирана хиалуронова киселина в колянната
става през последните 6 месеца, пациенти със съпътстваща
ревматоидна болест, както и бременни пациентки - същите
не са включени в проучването.
ARTHROMAC PLUS (Novatex Bioengineering, 75116 Paris, Франция) е
инжектиран вътреставно в засегнатото коляно на субектите.
Демографските и клиничните характеристики на пациенти
(възраст, пол, дължина, тегло, продължителността на симптомите) са записани. Всички пациенти са били оценени според следните
критерии преди инжекцията и 6 месеца след нея:

Визуална аналогова скала (VAS) от 100 mm е използвана (по
скалата 0 = няма болка, 100 = възможно най-лошата болка).
Силата на болката, двигателният капацитет и неспособността да се извършват ежедневните дейности бяха оценени
според индекса на Lequesne (20).
Всеки пациент, записан за проучването, е бил информиран изчерпателно за методите на изследването и предварително е дал
съгласието си. Всички пациенти са третирани с еднократна инжекция от ARTHROMAC PLUS в съответствие с инструкциите за
употреба на продукта.
РЕЗУЛТАТИ
Степен на болка по (VAS):
Оценката на пациентите 6 месеца след края на лечението
показва статистически значимо намаление в сравнение с периода
преди лечението (р <0.001). Снижаването на нивото на болка 6
месеца след лечението е 77,3%.

те пациенти по време на инжектирането и в рамките на периода
на проследяване.
ДИСКУСИЯ
Нашето проучване показа, че вътреставното инжектиране на
HA + CS води до значително намаляване на болката и на уврежданията, получени при ОА на коляното в напреднала фаза.
В нашето изследване, степента на болката по ВАС скалата и
индекса Lequesne показват значително намаление.
Не се наблюдават значителни странични дефекти при нашите
пациенти.
Отличният резултат при индекса на Lequesne предполага, че са
били предизвикани структурно-модифициращи въздействия.

Индекс на Lequesne
Наблюдава се статистически значимо намаление на индекса на
lequesne 6 месеца след лечението, в сравнение с периода преди лечението (р <0.001). Намаляването на индекса на Lequesne 6 месеца
след лечението се изчислява на 54,5%.

Нашето изследване обаче има няколко условности. Ние преценихме
да не формираме плацебо група, тъй като пациентите, включени за изследването, са имали твърде напреднал стадий на OA с по-висока болка и
по-сериозна степен на увреждания. Освен това не можем да докажем, че
е възникнала регенерация на хрущяла, тъй като не са направени и проучени снимкови изображения или хистофизиологични тестове на хрущяла на
коляното след лечението. Въпреки това този вид тестове са извършени
в предишни проучвания, изследващи ефективността на вътреставното
инжектиране на CS и резултатите показват образуването на морфологично и структурно нормален нов хрущял. (4, 22).

Безопасност
Няма пациент, при когото да се е развил страничен ефект по
време на периода на проучването. При двама от 22-ма пациенти
(9,1%) е отчетена умерена болка около мястото на инжектиране,
която трае 2-3 дни. Никакви усложнения не са отчетени при други-

В заключение, вътреставната инжекция с HA + CS се оказа
много безопасен и ефективен метод за лечение на пациенти с напреднал OA на колянната става. Допълнително
изследване е необходимо, за да се потвърди изцяло тезата
за възстановяването на хрущяла.
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Медицински скрининг при
спортисти за превенция на
внезапната сърдечна смърт
Доц. д-р Диана Димитрова

РЕЗЮМЕ
Внезапната сърдечна смърт (ВСС) на спортист е относително
рядко, но винаги трагично обстоятелство, което неминуемо поставя въпроса за адекватните мерки за превенция. Честотата
на ВСС варира между 1 и 3 на 100 000 спортуващи годишно. Повечето от причините са вродени и наследствени заболявания,
повечето от които протичат асимптоматично и тяхната първа проява е сърдечният арест. Повечето от тези заболявания
могат да бъдат диагностицирани при профилактичните прегледи
на спортистите.
Съществуват два модела на профилактични прегледи на спортисти, които се различават по своя в обем. Американският модел
на медицински скрининг включва анамнестичен въпросник и физикално изследване. Американската кардиологична асоциация се
въздържа да препоръча извършването на ЕКГ изследване поради
неговата висока цена, ниска чувствителност и специфичност. В
европейския модел, който се подкрепя от Европейското дружество по кардиология, от МОК, ФИФА и др., допълнително е включена и 12-канална ЕКГ. Данните на медицинските специалисти от
Италия сочат значително редуциране на смъртните случаи при
спортисти след въвеждането на задължителен ЕКГ скрининг през
1982 г. в резултат на откриването на голяма част от потенциално леталните заболявания и дисквалифицирането на спортистите от състезателен спорт.
С цел повишаване точността на ЕКГ скрининга през 2012 г. международна група от експерти в областта на спортната кардиология и спортната медицина определиха т.нар. "Критерии от
Сиатъл" за тълкуване на ЕКГ при спортисти.

SUMMARY
Medical screening of athletes to prevent sudden cardiac death
Sudden cardiac death (SCD) of the athlete is relatively rare, but always tragic
circumstance, which inevitably raises the question of adequate preventive
measures. The incidence of SCD is between 1 and 3 per 100,000 athletes
per year. Most of the causes are inherited or congenital diseases, most of
which are asymptomatic and their first presentation is the cardiac arrest. Most
of these diseases are identifiable during preparticipation cardiac screening of
the athletes.
There are two models of the screening of athletes who differ in their volume.
The American model of medical screening includes questionnaire for family
and personal anamnesis and physical examination. The American Heart
Association doesn’t recommend performing an ECG, due to its high cost,
low sensitivity and specificity. In the European model, supported by European
Society of Cardiology, IOC, FIFA and other organizations is included a 12-lead
ECG. Data on medical specialists from Italy suggest a significant reduction in
deaths in athletes after the introduction of mandatory ECG screening in 1982,
due to the detection of many potentially lethal diseases and disqualification of
athletes from competitive sport.
In order to improve accuracy of ECG screening in 2012 y. an international
group of experts in sports cardiology and sports medicine defined the ‘Seattle
Criteria’ for ECG interpretation in athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: медицински скрининг, внезапна сърдечна смърт.
KEY WORDS: medical screening, sudden cardiac death.

Добре известно е, че спортът и физическата активност
са мощно средство за превенция на сърдечносъдовите заболявания и водят до намаление
на риска от заболеваемост и
смъртност, свързан с тези заболявания. Eдна относително малка част от спортистите обаче,
които извършват екстремни
физически натоварвания, са
подложени на риск от внезапна
смърт. Литературните данни
сочат, че 90% от случаите на
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внезапна смърт при спортисти
се дължат на сърдечносъдови
заболявания (ССЗ).
ЧЕСТОТА НА ВНЕЗАПНАТА
СЪРДЕЧНА СМЪРТ ПРИ СПОРТИСТИ
Внезапната смърт на терена на един млад спортист е
шокиращо събитие, което винаги има много широк обществен отзвук. В такива случаи естествено възниква въпросът
за честотата на ВСС при спор-

тисти. Литературните данни
по отношение на този въпрос
са в известна степен разнопосочни поради различия в методологията на изследванията;
големината на извадката; пола,
възрастта и етноса на изследвания контингент и др. Нашите познания по този въпрос се
базират основно на 2 големи
проучвания, обхващащи голям
25-годишен период от време
– едното в САЩ , другото - в
Италия. Според американската

статистика честотата на ВСС
при спортисти е по-ниска от 1
на 100 000 спортуващи годишно, което се означава между
300-350 случая годишно [10, 11].
Според проспективното проучване, проведено в Италия – честотата е около 2,3 на 100 000
спортуващи годишно [5, 14].
Някои по-нови изследвания
на американски автори сочат
честота на ВСС при спортисти
над 2 на 100 000, което напълно се доближава до данните на
италианските автори [9].
Когато става дума за внезапна сърдечна смърт, много важен
е въпросът доколко лицата,
извършващи спортно-състезателна дейност, са подложени
на по-висок риск в сравнение с
общата популация. Данните сочат над 2,5 пъти по-висок риск
от сърдечносъдови инциденти
при спортисти в сравнение с
този на неспортуващите им
връстници, който нараства с
възрастта на спортистите и
е близо 10-кратно по-висок при
мъжете, отколкото при жените [3, 7].
Повечето от случаите на
ВСС настъпват по време или
веднага след тренировка или
състезание, но не самите физически натоварвания са причина
за ВСС, а комбинацията им с
подлежащо недиагностицирано заболяване. Интензивните
физически натоварвания могат
да ускорят прогресирането или
да послужат като отключващ
момент за потенциално опасни
ритъмни нарушения при асимптоматични спортисти чрез
различни механизми – дехидратация, нарушен електролитен
баланс, адренергична активност, исхемия и др.
ПРИЧИНИ
Редица вродени и придобити
заболявания могат да се причислят към причините за ВСС при
спортисти.
При по-възрастни спортисти, над 35 г., най-честата

причина е ранна и неподозирана коронарна болест на сърцето. При млади спортисти,
под 35 г., голямата част от
случаите на ВСС се дължат на
вродени заболявания. По данни
на американските автори при
1/3 от случаите причината е
хипертрофична кардиомиопатия (ХКМ) [10], а според италианското изследване – 1/4 от
случаите се дължат на аритмогенна дяснокамерна кардиомиопатия (дисплазия) [5]. Тези
различия италианските автори
обясняват със задължителния
ЕКГ скрининг на спортистите,
който те провеждат в продължение на повече от 30 години
в Италия. Той е ефективен по
отношение ранното откриване на ХКМ, в резултат на което
спортистите се дисквалифицират. Подобно на своите американски колеги, италианците
също установяват, че най-честата причина за ВСС в общата
популация е ХКМ.
Други вродени заболявания,
които могат да станат причина за ВСС, са някои коронарни
аномалии (най-често аномален
произход на лявата коронарна
артерия от пулмоналната артерия), руптура на аортата
(вероятно във връзка със синдрома на Марфан), клапни пороци (аортна стеноза, пролапс
на митралната клапа), WPW
синдром. Тук трябва да бъдат
отбелязани и някои по-редки
генетични заболявания като
синдром на дългия QT интервал,
синдром на Бругада и други каналопатии [1, 5, 10].
Освен вродените заболявания като причини за ВСС при
спортисти могат да се посочат commotion cordis, миокардит, топлинен удар, нарушен
електролитен баланс, употреба на допингиращи субстанции
[1].
Най-честият механизъм за
ВСС е внезапно възникваща камерна тахиаритмия в резултат на различни ССЗ, повечето
от които протичат асимпто-

матично и тяхната първа проява е ВСС.
МЕДИЦИНСКИ СКРИНИНГ НА
ССЗ ПРИ СПОРТИСТИ
Основната стратегия за
ранно откриване на заболяванията, които са противопоказани
за спортна дейност, e скринингът чрез периодичните профилактични прегледи на състезатели. Медицинският скрининг
на спортистите има за цел да
идентифицира асимптоматичните спортисти, които имат
потенциално опасни ССЗ и аномалии и заболявания и да предотврати евентуалната ВСС чрез
дисквалифициране от състезателен спорт.
Всички здравни и спортни
организации са единодушни по
отношение
необходимостта
от такива профилактични прегледи на спортистите. Между
тях са IOC, FIFA, UEFA, Американската кардиологична асоциация (АНА), Американският колеж
по спортна медицина (ACSM),
Американското дружество по
спортна медицина (AMSSM),
Европейското дружество по
кардиология (ESC), Международната федерация по спортна
медицина (FIMS), Европейската
асоциация по спортна медицина (EFSMA) и др.
Съществуват обаче различия
по отношение обема на тези
прегледи, като се оформят 2
основни становища, които се
разглеждат като европейски и
американски модел на медицински скрининг на спортисти.
Американският модел на
скрининг включва 2 компонента
– насочена анамнеза (фамилна и
лична) и физикално изследване
[14, 15]. Задължителните прегледи на спортисти в САЩ не
включват електрокардиографско изследване (ЕКГ).
Европейският модел на скрининг, който се препоръчва от
ESC и е възприет от IOC и FIFA,
включва 3 задължителни компонента - насочена лична и фаМедицина и Спорт

25

Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
милна анамнеза; и 12-канална ЕКГ
[6].
Ясно е, че съществува консус
между европейските и американските институции по отношение необходимостта от
насочена анамнеза и физикално
изследване.
Практически не съществуват различия по отношение
обема на тези 2 основни компонента от скрининга. Анамнезата има за цел да открие данни
за минали оплаквания от страна
на сърдечносъдовата система,
свързани с физически натоварвания, както и фамилна анамнеза за ранно ССЗ или смърт в семейството. Тя се провежда по
стандартен протокол (обикновено под формата на анкета),
който включва 8 въпроса (фиг.
1) [14].
Физикалното изследване е
насочено основно към откриване на заболявания, за които се
знае, че са потенциално опасни за ВСС. Американският протокол на физикално изследване
включва 4 основни пункта (фиг.
2, т. 1- 4), които са насочени към
откриване съответно на синдром на Марфан, коарктация на
аортата, клапни дефекти и
хипертония [15]. Европейският
протокол на задължителен профилактичен преглед на спортисти включва допълнително и
някои аускултаторни находки
[4, 6].
Основните доводи на американските автори срещу извършването на ЕКГ изследване
са следните:
Честотата на ВСС не е висока и това прави скрининга
финансово неефективен.
Липса на достатъчно квалифицирани специалисти, които
да могат да интерпретират
коректно ЕКГ находките.
Ниската
чувствителност
на ЕКГ изследването по отношение
диференцирането на промените, които
настъпват в резултат на
физиологичната адаптация
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Таблица. 1. Протокол за снемане на фамилна и лична анамнеза при спортисти.
Фамилна анамнеза
1.

Близки роднини, които са починали от инфаркт на миокарда преди 55 г.
възраст за мъжете и преди 65 г. за жените.

2.

Роднини с кардиомиопатия, ИБС, синдром на Марфан, синдром на удължения QT интервал, тежки аритмии и др. ССЗ.

3.

Близки роднини с инвалидност заради ССЗ.

Минали оплаквания
4.

Необясними синкопи или припадъци.

5.

Болка или дискомфорт в гръдния кош при интензивно физическо натоварване.

6.

Недостиг на въздух или умора, непропорционални на интензивността на
физическото натоварване.

7.

Високо кръвно налягане.

8.

Открит в миналото сърдечен шум.

Таблица 2. Протокол за физикално изследване при спортисти.
Физикално изследване
1.

Мускулно-скелетни и зрителни нарушения, предполагащи синдром на Марфан.

2.

Измерване на брахиален и феморален пулс (за откриване на коарктация на
аортата).

3.

Сърдечен шум.

4.

Кръвно налягане ≥140/90 mm Hg при повече от едно измерване.

5.

Систоличен клик.

6.

Патологичен втори сърдечен тон (усилено разцепване или фиксиран с дишането).

7.

Нарушения в сърдечния ритъм.

към физически натоварвания
(„спортното сърце“) от промените, които са в резултат
на подлежащо заболяване. В
резултат на това се получават фалшиво положителни
резултати, което може да
има сериозни психологични
последици за спортиста, и
като крайна мярка да доведе до дисквалифицирането
му. От друга страна откриването на ЕКГ отклонения
води до необходимост от
извършване на допълнителни скъпоструващи изследвания за уточняване на диагнозата, което би обременило
здравната система.
Американският модел е евтин и прагматичен, но има ни-

ска чувствителност по отношение на ССЗ и капацитетът
му да открие потенциално летални сърдечносъдови аномалии е по-нисък от 10% [13].
Доводите на Европейското дружество по кардиология
в полза на задължителния ЕКГ
скрининг се базират на италианския опит след въвеждане на
закон през 1982 г. на задължителни прегледи на спортисти,
включващи ЕКГ изследване. Ежегодно в Италия се извършва
скрининг на 6 млн. спортуващи,
т.е. на 10% от популацията.
Резултатите от едно от
най-мащабните проучвания в
историята на спортната медицина, проведено между 1979 и
2004 г. (т.е. в продължение на
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25 г.) в областта Венето, показват намаление на случаите
на ВСС след въвеждането на ЕКГ
скрининг на спортисти от 4,2 на
100 000 на 0,9 на 100 000 спортуващи годишно [2, 6]. За периода
на изследването честотата на
ВСС сред общата популация на
същата възраст и в същия регион не се е променила.
Успоредно с изследването
във Венето в спортно-медицинския център в Падуа е проведено проучване върху близо 34 000
състезатели, които са преминали скринингови прегледи. Диагностицираните състезатели с
ХКМ са 0,07% от всички изследвани спортисти. Тези стойности са много близки до данните
на американски автори, които
чрез ехографско изследване са
установили честота на ХКМ
сред млади спортисти от 0,1%
[12].
От всички спортисти, които са диагностицирани електрокардиографски с ХКМ, само
23% са имали амнестични данни за някакви сърдечносъдови
оплаквания в миналото, 23% са
били фамилно обременени, но
при 82% са открити 1 или повече патологични ЕКГ находки.
Тези данни показват, че ЕКГ е
чувствително по отношение
откриването на тези ССЗ, които са предпоставка за ВСС.
Хипертрофичната
кардиомиопатия заедно с другите
заболявания, които са били установени, съставляват 2/3 от
всички заболявания, за които е
известно, че могат да предизвикат ВСС.
Италианският опит и резултатите в превенцията на ВСС
на състезатели става причина през 2005 г. Европейското
дружество по кардиология да
публикува консенсусен модел на
скрининга при спортисти (фиг.
1) [6].
Както беше споменато вече,
прегледът включва три компонента – анамнеза, физикално
изследване, ЕКГ. Препоръчва се
скрининговите изследвания да
28
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Фиг. 1

Модел на медицински скриниг
на спортисти

започват в началото на състезателната кариера, която за
повечето дисциплини е 12- 14
годишна възраст. Фенотипната проява на повечето ЕКГ аномалии е зависима от възрастта
и те се манифестират основно
по време на юношеството и
младата възраст. Поради това
се приема, че ЕКГ скринингът на
деца под 12-годишна възраст е
с ниска чувствителност за откриване на кардиомиопатии и
каналопатии, с изключение на
синдрома на удължения QT интервал.
При наличие на положителни
находки се назначават допълнителни изследвания - първоначално неинвазивни - ЕхКГ, холтер,
стрес тест и след това и инвазивни – контрастна вентрикулография, ендомиокардиална
биопсия, коронарна ангиография. Спортистите, при които
се открие ССЗ, което е потенциално опасно за ВСС, се дисквалифицират или се подлагат
на лечение. Периодичността
на прегледите за навременно
установяване на по-късно фенотипно манифестиращи се
заболявания, прогресиране на
заболяване или влошаване на
симптоматиката е на всеки 1-2

години (но не по-често).
КРИТЕРИИ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ
ПРИ СПОРТИСТИ
В последните години позициите на американските и европейските специалисти по
отношение ЕКГ скрининга се
сближават и това намери израз в проведената през 2012
г. експертна среща в Сиатъл.
В срещата участваха AMSSM,
ESC, FIFA и др. На нея бяха изработени препоръки за интерпретиране на ЕКГ при спортисти с
цел повишаване точността и
намаляване на фалшиво положителните резултати. Тези т.
нар. „Сиатълски критерии“ са
разработени, за да подпомогнат кардиолозите и спортните
лекари в интерпретирането на
ЕКГ и разграничаване на промените, които са в резултат на
физиологична адаптация към
физически натоварвания от патологичните промени, които
изискват допълнителни изследвания за уточняване на диагнозата [8].
Според тези критерии аномалиите, които се установяват при ЕКГ изследването, се

разделят на две групи въз основа на тяхната честота, връзка
с тренировъчните натоварвания, вродения сърдечносъдов
риск и необходимостта от допълнителни изследвания (табл.
3).
В първата група са включени
ЕКГ отклонения като синусова
брадикардия,
първостепенен
AV блок, ранна реполяризация,
частичен десен бедрен блок,
увеличение на волтажа на QRS,
които се наблюдават често
при спортистите в резултат
на физиологична адаптация към
физически натоварвания. Приема се, че те не са резултат
от подлежащо заболяване, т.е.
лицата се допускат до състезателен спорт без необходимост
от допълнителни изследвания.
Във втора група попадат поредки ЕКГ аномалии като аномалии в ST сегмента и Т вълната,
патологични Q вълни, камерни
аритмии и др. Тези промени
нямат отношение към спортната форма и се приемат като
проява на ССЗ, което може
да повиши риска от внезапна
аритмогенна смърт. При налиБИБЛИОГРАФИЯ
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Таблица 3. Нормални ЕКГ находки при спортисти
1.

Синусова брадикардия ≥ 30 уд./мин.

2.

Синусова аритмия.

3.

Нодален ритъм.

4.

Ектопичен предсърден ритъм.

5.

АV блок I ст. (PR интервал ≥ 200 ms).

6.

АV блок II ст. тип I Мобиц.

7.

Непълен десен бедрен блок.

8.

Изолирани волтажни критерии за левокамерна хипертрофия (ЛКХ ).

С изключение на: QRS волтажни критерии за ЛКХ, съпроводени от неволтажни
критерии за ЛКХ като увеличено ляво предсърдие, девиация на лявата ос, депресия на ST сегмента, инверсия на T-вълната или патологични Q вълни.
9.

Ранна реполяризация (ST елевация, J т. и J-вълна елевация.

чие на такива промени се налагат допълнителни изследвания
за уточняване на диагнозата и
като крайна мярка спортистите се дисквалифицират.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки че внезапната сърдечна смърт при спортисти е
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Дясна камера и спорт

Доц. д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
В продължение на много години спортната кардиология беше
фокусирала вниманието върху лявата камера на сърцето. В последните години се натрупаха все повече данни за дяснокамерни
промени при спортно сърце и се повдигна въпросът за маскирането на аритмогенна ДКМП и съществуването на придобита
АДКМП.

SUMMARY
Right ventricular and sport
Sports cardiology have been focused on the left ventricle for a long time.
Recently, plenty of information had been accumulated, concerning the right
ventricular changes in the athlete’s heart and the potential risk of masked
arrythmogenic right ventricular cardiomyopaty. The question have been
raised for the existence of acquired right ventricular cardiomyopaty.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортна кардиология, дясна сърдечна камера.
KEY WORDS: sports cardiology, right ventricular.

Общоприетото
схващане
гласи, че спортното сърце е
бенигнено увиличение на сърдечната маса, съпроводено със
специфични циркулаторни адаптационни механизми и морфологично ремоделиране на сърцето
като резултат на физиологична адаптация към системните
тренировки - фиг. 1./1/ През последните десетилетия обаче в
резултат на бързото развитие
на неинвазивните методики
/ехокардиография, сърдечен ядрено-магнитен
резонанс/ЯМР/,
Холтер ЕКГ мониториране, кардиопулмонални тестове с натоварване за изследване на активните спортисти, клиничният
и патоморфологичният профил
на понятието „спортно сърце”
придоби нови измерения /2/. В
контекста на нарастващия брой
на случаи на внезапна сърдечна
смърт /ВСС/ при млади спортисти /3/ се натрупват данни, че
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ремоделирането на сърцето, в
резултат на интензивното натоварване може да маскира потенциално опасни подлежащи
сърдечносъдови заболявания. Поставя се на обсъждане и въпросът дали интензивните спортни
занимания не повишават, макар
и в малък процент от случаите,
сърдечносъдовия риск /3, 4, 5/.

Умерените физически натоварвания имат доказан кардиопротективен ефект. Ползата
от интензивните натоварвания обаче е все още неизяснена.
Данните за повишаване на сърдечните биомаркери /тропонин
и BNP/ след големи физически
натоварвания поставя въпроса
за възможна миокардна увреда.

Фиг. 1

Сравненително представяне на ехографски образи на здрав индивид, който не спортува
активно, и атлет.

Медицина и Спорт

31

Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Фиг. 2

На фиг. 2 са представени телесистолните и тледиастолни размери на лява и дясна
камера изходно и непосредствено след интензивно натоварване.

Остри промени във функцията и
морфологията на лявата камера
след екстремни натоварвания са
докладвани много рядко и са били
лекостепенни. Въпреки това години наред спортната кардиолгия се фокусира върху хроничното левокамерно ремоделиране
/4, 5, 6, 7/.
През последните 10 години
се натрупват все повече данни
/макар и от ограничени по обем
проучвания/, че системните

тренировки за издръжливост
водят до по-сериозни промени в
дяснокамерната функция и морфология, които в някои случаи
могат да доведат до трайно ремоделиране и повишен риск от
животозастарашаващи
аритмии /4.5.6.7/ По време на физическо натоварване стресът върху стените на дясната камера
драматично нараства. Това се
дължи на факта, че докато пониженото периферно съдово съпро-

Фиг. 3

Представено е честотното разпределение на причините за ВСС при спортисти в САЩ
според Minneapolis Heart Institute Foundation national registry /1/.
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тивление на тялото съумява да
поеме повишения дебит на лявата камера, то в белите дробове
съдовите компенсаторни възможности са ограничени и дясната камера започва да работи
срещу повишено съпротивление
/фиг. 2/.
Внезапната сърдечна смърт
при млади спортисти е едно от
най-шокиращите
медицински
събития с огромен обществен
отзвук. Смъртта обикновено
настъпва на терена, при голямо физическо натоварване и без
предшестващи симптоми. Поради зачестяване на случаите през
последните десетилетия в САЩ
и Европа се полагат големи усилия за проучване на причините
и скриниране на атлетите за
неразпознати сърдечни заболявания /1. 3/. 12-годишно проучване
от Минесота е докладвало честота на ВСС 1:200000/годишно
при млади спортисти от 27 вида
спорт /8/. Доказано е, че екстремните физически натоварвания повишават 2,8 пъти риска
от ВСС при юноши и младежи
/3/. Възрастта на спортистите
и видът спорт оказват съществено влияние върху честотата
на ВСС. При спортистите над
35-годишна възраст тя нараства
до 1:18 000 и дори 1:15 000 /8/.
Спортовете със свръхголямо натоварване - като маратонското
бягане, също водят до повишаване на честотата на ВСС- 1:75000
/8/. Физическото натоварване
действа като тригер за летални
камерни тахиаритмии най- често на фона на неразпознато в
миналото сърдечно заболяване
/1, 3, 4/.
Голям брой, предимно наследствени, и най-често безсимптомни в млада възраст заболявания са открити при аутопсионни
проучвания на млади атлети,
починали от ВСС. В САЩ хипертрофичната
кардиомиопатия
/ХКМП/ е най- често установяваната причина за ВСС при млади
спортисти /в около 1/3 от случаите/. 1, 3, 8/ - фиг. 3.
По-различни са данните, пред-

Фиг. 4

Сравнение между
основните причини за
ВСС при млади атлети в САЩ и Италия.

ставени от италиански учени за
региона Венето в Североизточна
Италия - /фиг. 4/. Там аритмогенната дяснокамерна кардиомиопатия /АДКМП/ е посочена като
водеща причина за ВСС по спортните терени. Тази контрастна
разлика с американските данни
може да се обясни с генетични
различия, но по-вероятната причина е дългосрочната национална скрининг програма на италианските спортисти, при която
ХКМП се разпознава значително
по-често и лесно /и такива спортисти биват дисквалифицира-

ни/, в сравнение с АДКМП /9/.
В групата на аритмогенните наследствени дяснокамерни
КМП се включва едно заболяване
с три разновидности - автозомно доминатна АДКМП и два редки автозомно-рецесивни варианта - наксонска болест и синдром
на Карвахал. /1982 г./. Досега са
открити 13 генетични варианта - от тях 9 автозомно-доминатни. Генетичните дефекти
засягат десмозомите и водят до
нарушаване на междуклетъчното свързване и развитие на апоптоза на миокарда и заместване

с мастна и фибромастна тъкан.
Честотата на тези генетични
аномалии е 1:1000 до 1: 5000. Но
много често /до 70%/ тези патологично променени гени имат непълна пенетрантност и различно
изразена фенотипна експресия.
Клиничната изява на заболяването включва камерни аритмии,
синкоп, внезапна сърдечна смърт
/ВСС/ и СН. Фазите на заболяването са: латентна, електирческа и
сърдечна недостатъчност /10/.
АДКМП е много трудна за поставяне диагноза, която изисква
прецизна оценка на ЕКГ промените (вкл. късни потенциали), серия от ехокардиографски изследвания с насоченост към дясната
камера, както и сърдечен ЯМР и
генетични тестове. Понякога
за уточняване на диагнозата се
стига и до миокардна биопсия на
ДК - /фиг. 5/.
Ето защо през 1994 г. бяха
създадени единни диагностични
критерии за потвърждаване на
АДКМП /11/:
1. Глобална и регионална дис-

Фиг. 5

Представени са различните диагностични методи за доказване на АДКМП.
Медицина и Спорт
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Фиг. 6

Норма или AДКМП? ЕКГ при 32-годишен спортист от африкански произход - собствен
случай.

функция и структурни нарушения.
1.1. Големи критерии:
тежка дилатация и понижена
ФИ на ДК без или с леко ЛК
засягане
локализирани ДК аневризми.
тежка сегментна дилатация
на ДК.
1.2. Малки критерии:
лека глобална ДК дилатация
и/или понижена ДК ФИ при
нормална ЛК.
лека сегментна ДК дилатация.
регионална ДК хипокинезия.
2. Тъканна характеристика:
2.1. Големи: фибромастно заместване на миокарда при ендомиокардна биопсия.
3. Реполаризационни
аномалии:
3.1. Малки: негативни Т V2и V3 /
при възраст> 12г и липса на
ДББ/
4. Деполаризационни / проводни аномалии:
4.1. Големи: епсилон вълна или локализирано разширяване на
QRS > 110ms V1-V3
4.2. Малки : положителни късни
потенциали.
5. Аритмии:
5.1. Малки: камерна тахикардия
с морфология на ЛББ, чести
камерни екстрасистоли-над
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1000 /Холтер ЕКГ/
6. Фамилна анамнеза:
6.1. Големи: фамилна болест, потвърдена с аутопсия или хирургия.
6.2. Малки: Фамилна анамнеза за
ранна/ под 35 г./ ВСС поради
подозирана АДКМП.
фамилна анамнеза за клинична
диагноза, базирана на настоящите критериии.
Необходими са 2 големи или 1
голяма и 2 малки или 4 малки критерия
Трябва да подчертаем, че ЕКГ
критериите за поставяне на диагнозата често трудно се откриват и са неспецифични /12/.
При спортисти, и особено при
тези от черната раса, много
често се наблюдава непълен ДББ
и отрицателни Т вълни във V1до
V3 (V4) - фиг 6., което може да
маскира АДКМП или да доведе до
погрешно поставена диагноза на
здрав атлет /2, 13/.
Ето защо през 2010 г. диагностичните критерии за АДКМП
критерии бяха ревизирани и допълнени, като беше наблегнато
на ехокардиографските параметри /14/:
I. Глобални или регионални
структурни и функционални

изменения:
Големи критерии от 2D ехо
КГ:
Регионална
дяснокамерна
(ДК) акинезия, дискинезия или
аневризма.
И 1 от следните теледиастолни размери:
Теледиастолен размер на
изходния тракт на ДК парастернало по-дълга ос ≥32 mm
(или коригирано според телесната повърхност ≥19 mm/
m2).
Теледиастолен размер на изходния тракт на ДК парастернало по къса ос ≥36 mm
(или коригирано според телесната повърхност ≥21 mm/
m2).
Или фракция на промяната
на площта на ДК ≤33%.
Малки
критерии от 2D
echo:
Регионална
дяснокамерна
(ДК) акинезия или дискинезия.
И 1 от следните теледиастолни размери:
Теледиастолен размер на изходния тракт на ДК парастернало по дълга ос ≥29 to
<32 mm (или коригирано според телесната повърхност
≥16 to <19 mm/m2)
Теледиастолен размер на изходния тракт на ДК парастернало по-къса ос ≥32 to
<36 mm (или коригирано според телесната повърхност
≥18 to <21 mm/m 2)
Или фракция на промяната на
площта на ДК >33% to ≤40%
През последните години в
научната литература във връзка с дяснокамерните промени
при екстремни физически натоварвания все по-често се
употребява терминът придобита аритмогенна дяснокамерна кардиомиопатия (или кардиомиопатия на Филипид, по
името на загиналия вестоносец
от Маратонската битка). Това
се дължи на факта, че функционалните нарушения при интензивни физически натоварвания
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се проявяват по-често във
функцията на дясната камера,
отколкото на лявата камера.
Освен това при атлетите камерните аритмии са най-често
от дяснокамерен произход и са
асоциирани с функционални нарушения на ДК /6/. В 40 до 90%
от случаите промените при
спортисти покриват диагностичните критерии за А ДКМП.
Но само в 13% от случаите се
откриват генетични мутации,
характерни за наследствената
А ДКМП /15/. Тази дисоциация
води до генериране на следната хипотеза: интензивните
упражнения за издръжливост
вследствие на повтарящите
се миокардни микротравми могат да доведат до патологично
дяснокамерно ремоделиране и
оформяне на аритмогенен субстрат /4, 5, 6, 7/.
В потвърждение на тази хипотеза са проучванията при колоездачи на д-р Андре Ла Герш
и сътрудници, които показват
преходни промени в биомаркерите и и ехокардиографските
пеараметри
непосредствено
след екстремно високи физически натоварвания, но също така
и данн от ЯМР за късно усилване
след контрастиране с гадолиний
(Delayed Gadolinium Enhancement)
– фиг. 7, което говори за трайна

увреда на миокарда на ДК и заместване с фиброзна тъкан /4, 5,
6, 15/.
В заключение можем да кажем,
че интензивните физически натоварвания могат да доведат
до остро дяснокамерно, но не и
лявокамерно увреждане. ДК увреждане колерира с увеличението на сърдечните биомаркери и
с продължителноста на натоварването. Повтарящите се остри
епизоди на дяснокамерна увреда могат да доведат до перманентно стуктурно ремоделиране на ДК при атлети, доказано с
Delayed Gadolinium Enhancement.
Концепцията за спортното сърце като бенигнено лявокамерно ремоделиране трябва да бъде ревизирана. Измененията по типа на спортно
сърце могат да маскират признаците на наследствена АДКМП, но също
така и да са проява на придобита
АДКМП. По-голямо внимание трябва да се обърне на изследването на
дясната камера при спортистите.
Спортисти с диагностицирана АДКМП трябва да прекратят активния
спорт и интензивните физически
натоварвания. Леките до умерени
физически упражнения са полезни за
сърцето, но многократно повтарящите се екстремни натоварвания
могат да доведат до трайни промени в ДК и потенциална опасност от
животозастрашаващи аритмии.
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ПЕТ-КТ изследване при атлети
Доц. д-р Мартин
Крупев

Д-р Светла
Динева

РЕЗЮМЕ
Раковите заболявания в България и света заемат все по-голяма
част от ежедневната диагностична медицинска дейност и все почесто се срещат сред младата и активна част на населението. Важна роля за успешното лечение на болните с неоплазми е точното
определяне на болестния стадий. От прилаганите към момента диагностични образни методи с най-голяма онкологична насоченост е
хибридната методика ПЕТ-КТ (позитронна емисионна томография
и компютърна томография). При нея се използват различни радиофармацевтици в зависимост от патологичната им насоченост,
от които към момента в България се използва предимно 18F-FDG
(18-F-fluoro-2-deoxy-glucose) - маркирана с изотоп глюкоза. Тъй като
при пациентите, занимаващи се активно със спорт, метаболизирането и утилизацията на глюкозата протичат с различни темпове спрямо групата на пациентите, които не се занимават със
спорт активно, това оказва влияние и върху резулатите от проведеното ПЕТ-КТ изследване, което налага по-специфична подготовка
преди изследването на този контигент пациенти.

SUMMARY
PET-CT for athletes
Cancers in Bulgaria and the rest of the world constitute an increasing share of the
routine medical diagnostic activities and are ever more frequently detected in the
young and active population. The successful outcome of the treatment of patients
with neoplasms is largely dependent on accurate cancer staging. Positron emission
tomography with computer tomography (PET-CT) is one of the best canceroriented contemporary computer-aided cancer detection methods. PET-CT utilizes
various radiopharmaceuticals depending on their pathological orientation. The most
commonly used radiopharmaceutical in Bulgaria is 18F-FDG (18-F-fluoro-2-deoxyglucose) - isotope labeled glucose. Because patients who actively participate in
sport tend to metabolize and utilize glucoses faster than ordinary patients, there
are certain differences in PET-CT imaging requiring a specific background in the
examination of patients of the former kind.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Раково болни, ПЕТ-КТ, 18F-FDG, спорт.
KEY WORDS: Cancer patients, PET-CT, 18F-FDG, sport.

ВЪВЕДЕНИЕ
С нарастване на общия брой раково болни в България се засягат все по-млади възрастови групи, в това число и на активно занимаващите се със спорт. Сред методите за
диагностициране на тези заболявания доскоро имаше известен процент на несигурност,
изискващ повторяемост на изследванията
и по-голямо лъчево натоварване при някои.
С въвеждането в ежедневната медицинска
практика на хибридните технологии този
процент намалява при подходящa преценка
на индикациите и сроковете за провеждане
на изследването.
Принцип на метода: ПЕТ-КТ (позитронна емисионна томография и компютърна
томография) спада към т. нар. хибридни
диагностични методи, тъй като комбинира
методите на нуклеарната медицина и на образната диагностика. Методът дава информация за клетъчната функция в изследвания
обем чрез мониториране на метаболитната
36
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активност на въведения радиофармацевтик
в съчетание с анатомична оценка от морфологичните методи. Използват се голям
брой радиофармацевтици в зависимост от
таргетната патологична единица. В Бълга-

рия към този момент се работи рутинно
с глюкоза, маркирана с позитронен емитер –
18F-FDG (18F-флуор-2-деокси-глюкоза). 18F-FDG се
транспортира лесно във всички клетки поради аналогията си с физиологичния източник на
Фиг. 1

ПЕТ-КТ изследване
с радиоизотопна
глюкоза при онкоболен пациент.
Налице са множество фокуси в
местата на патологичен клетъчен
метаболизъм,
които отговарят
на дисеминацията
на злокачественото заболяване на
фона на физиологичната органна
активност.

енергия при аеробното клетъчно окисление.
Променената пространствена структура
на радиоизотопната молекула блокира понататъшните биохимични реакции, което
е в основата на изобразяването й от ПЕТКТ метода, тъй като тя остава блокирана
в клетъчния цитозол. Благодарение на този
факт, към (пато)анатомичната информация
от компютър-томографските изображения
се получава и такава относно физиологията
- зони на метаболитно натрупване (в норма
и патология) на 18F-FDG [фиг. 1].
Показания: Методът намира най-широко
приложение при онкологичните заболявания,
но може да се прилага и за целите на неврологията и кардиологията, както и при възпалителни състояния. ПЕТ-КТ отговаря на клинични въпроси по отношение на стадиране
на злокачественото заболяване, рестадиране,
оценка на отговора след проведено лечение,
както и оценка на евентуален рецидив. Ролята на метода е ключова при планиране на
цялостния терапевтичен подход при раковоболните пациенти. Индикациите за планиране на изследването са поместени в уеб-страниците на центровете у нас, в които то
се провежда (УМБАЛ „Александровска“, София,
http://alexandrovska.com/bg/node/294 ; УМБАЛ
„Света Марина“, Варна http://www.svetamarina.
com/article4.php).
Артефакти при ПЕТ-КТ изображенията,
получавани при пациенти при физическа активност: В основата на диагностичната
стойност на метода стои метаболизирането на глюкозата и по-спецаилно случаите, в
които този метаболизъм е засилен. Повишена консумация на този енергиен източник се
наблюдава при повечето злокачествени забо-

Фиг. 2

ПЕТ-КТ при онкоболен атлет. Налице е
значително артифициране на образа,
поради повишената утилизация на 18F-FDG
от скелетната мускулатура. (http://www.
med-ed.virginia.edu/courses/rad/petct/Exertion.
html).

лявания, при които има повишена експресия
на подтиповете глюкозни транспортьори
(GLUT) [1]. Clavo et al [2] показват, че натрупването на FDG се повишава, когато клетките
се поставят в условията на хипоксия. Хипоксията се асоциира с повишена експресия на
глюкозния транспортьор GLUT 1 и повишен
мембранен глюкозен транспорт.
Съществуват и редица физиологични
състояния, при които има повишена експресия на глюкозните транспортьори, което
неминуемо създава условия за артефакти и
затрудняване в интерптретацията на получените образи. Такъв е случаят с активно
спортуващите индивиди, при които има и
увеличен обем на мускулната маса [фиг. 2].
При редовно физическо натоварване и непроменени други условия (физикален статус) е
налице лесна и бърза утилизация на глюкозата
в клетките. Активният спорт има директно отношение към действието на инсулина
- чрез редица промени на ниво скелетна мускулатура [3, 4]. Един от факторите, който
се променя при активно спортуващата група
с директно отношение към засиленото инсулиново действие, е повишеният брой на
глюкозни транспортьори, които на свой ред
улесняват значително навлизането на глюкоза
в клетките [5]. Напр. mRNA и/или протеиновото съдържание на инсулин-чувствителния
глюкозен транспортьор (GLUT4) са значително повишени в стриираната мускулатура
на индивидите, занимаващи се със спорт, в
сравнение с тези, които не се занимават [6]
и се увеличават след физически упражнения
за издръжливост при индивиди, които преди
това са водили заседнал начин на живот [7].
Така хипоксията при малигнените клетки
и физическата активност при спортуващите индивиди са своеобразни индуктори за повишена експресия на глюкозни транспортьори, макар и от различни подтипове (основно
GLUT1 и GLUT4). Затова съчетанието и на двата фактора би довело до интерфериране на
образа и несигурни диагностични резултати.
В ежедневната практика днес е избран
начин тази интерференция да бъде сведена
до минимум, като необходимо условие за извършване на ПЕТ-КТ изследването с 18F-FDG е
пациентът да преустанови физическа активност минимум 24 часа преди провеждане на
изследването.
Съществуват и други физиологични и патологични причини, които създават условия
за артифициране на образите: дихателни артефакти, локална мускулна активност (говор,
очедвигателна мускулатура, неправилна поза),
възпалителни процеси, захарен диабет и др.
Други радиофармацевтици: Диагностичната точност на хибридните технологии за
целите на диагностиката, каквато е ПЕТ-КТ,
показва високи стойности единствено при
правилно планиране на изследването във времето. Именно за повишаване на тази точ-

ност се предпочитат радиофармацевтици с
определена насоченост в зависимост от конкретната нозологична единица. Позитронни
емитери с честа употреба са: 11C-Methionine
- за целите на неврологията, 13N-ammonia - за
целите на кардиологията, 11C-choline или 18Fcholine - при простатен карцином, 18F-Fluoride
- при костни лезии, и др. Достъпът до целия
спектър от възможности, предлагани от
различните радиофармацевтици, е затруднен от необходимостта за конструиране на
циклотрони за тяхното произвеждане. Това
обосновава използването на наличните в момента в България ПЕТ-КТ уредби с по-широкоспектърния глюкозен аналог.
Заключение: Установяването на все поголям брой болни с неоплазми и подмладяването на тази група заболявания водят до
все по-често засягане и на активно спортуващите. Хибридната основа на образите
при диагностичния метод ПЕТ-КТ дава пълноценна информация за голям брой злокачествени заболявания, която има директно отношение към стадирането и избора
на терапевтичен подход. Подходящото
планиране на изследването във времето
позволява минимизиране на артефактното въздействие на повишената инсулинова чувствителност и глюкозна утилизация
на спортуващата част от пациентите, а
оттам и намаляване на фалшиво-положителните резултати. В процес на разработване от страна на водещите концерни в
производството на медицинска апаратура
е и методиката ПЕТ-МРТ – съчетание на
позитрон-емисионна и магнитно-резонансна томография.
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Етапи на функционално
възстановяване на намален
капацитет на двигателна дейност
Втора част - Етап на активно терапевтично
асистиращо поведение
Д-р Николай Ганчев

РЕЗЮМЕ
В предходната статия (Ганчев, „Медицина и спорт” 1 - 2, 2013)
беше разгледана, предложена и описана специфична структура
в система за осъществяване на здравеопазване, наречена център двигателна дейност. Беше разгледана и обоснована необходимостта на съществяването на подобна структура, където
различните последователни и взаимосвързани етапи на функционално асистиращо възстановяване се осъществяват от специализиран екип на базата на необходима професионална подготовка. С настоящата статия навлизаме в описанието на етап
на активно асистиращо терапевтично поведение, който следва
логично вече осъществен въвеждащ начален етап на функционално възстановяване на лице с проблеми. Планирането и провеждането на активно асистиращо терапевтично поведение е определено отговорна дейност, по време на която се постига възможна „настройка” на установената променена функционалност
на елементите на двигателната дейност на лицето с проблеми.
До възможна степен се коригира нивото на намален функционален капацитет. Настройката на нивото на установена промяна
на функционалността на елементите на двигателната дейност
се осъществява по медикаментозен и /или оперативен начин. На
практика се възстановяват /медикаментозно и/или оперативно/
до възможна степен променените параметри на управление на
елементите на двигателната дейност, установени при провеждане на функционален инструментален анализ по време на началния въвеждащ етап на функционално възстановяване. На тази
база се коригира и менталният статус на лицето с проблеми.

SUMMARY
Stages of functional recovery in cases of restrained motion capacity
In the previous paper (Gantchev , Medicine and Sport 1 - 2, 2013) it was
reviewed, proposed and described a specific structure in the Healthcare
system, called Motor Control center. It was consider, and discussed the need
of such a structure, where various consecutive and interlinked stages of
functional assisted recovery are performed by a specialized team on the basis
of relevant professional qualifications. In the present paper we enter into the
description of the stage of actively assisted therapeutic approach that should
logically have already starts during the initial introductory phase of functional
recovery of a person with problems. Planning and actively applaying assisted
therapeutic approach is definitely important activity during which the "setting"
of the established functionality of the modified elements of the Motor Control
of a person with problems is sucsesfully achived. To possible degree, the
level of reduced functional capacity is corrected. Setting the level of the
change to the functionality of the elements of the motor control is achived by
medicated and / or operational manner. In fact it is recovered / medically and
/ or surgically / to the possible degree the modified motor control parameters,
established by instrumental functional analysis, during the initial, induction
phase of functional recovery process. On this basis, mental status of the
person with problems is corrected as well.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: двигателна дейност /ДД/, функционален капацитет, етапи на функционално възстановяване, функционален инструментален анализ, лице с проблеми, медикаментозна асистираща настройка, оперативна асистираща настройка, позно двигателно поведение на
оперативен екип, координация на походка, център по двигателна дейност.
KEY WORDS: motor control, functional capacity; stages of functional recovery, functional instrumental analysis, person with problems, drug assisted setting
Operational assisted setting, posturo kinetic behaviour of an operational team, coordination of gait, motor control center.

СЪЩНОСТ НА ЕТАП НА АКТИВНО
ТЕРАПЕВТИЧНО АСИСТИРАЩО
ПОВЕДЕНИЕ
След коректно планиран и
адекватно осъществен, въвеждащ , начален етап /етап на асистираща подготовка за функционално възстановяване/ на лице с
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проблеми, се преминава към етап
на активно асистиращо терапевтично поведение. В първата част
от поредица статии, описващи
етапите, през които е необходимо да премине процесът на функционално възстановяване, вниманието беше насочено към етап на
въвеждането на лицето. По време
на този начален етап на базата

на функционален инструментален анализ се установява нивото
на намаления функционален капацитет. В настоящата статия
ще преминем към разглеждане на
етап на последваща функционална асистенция с основна цел да
се коригира до възможна степен
установеният клинично и инструментално намален функционален
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капацитет на лице с проблеми. По
време на този етап се привежда в
действие планираната асистираща, терапевтична интервенция
/медикаментозна и оперативна/
с цел премахване и/или минимизиране на причините, довели до
намален функционален капацитет
на лице с проблеми.
РОЛЯ И ПОЗНО-ДВИГАТЕЛНОТО
ПОВЕДЕНИЕ НА ЕКИП,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ОПЕРАТИВНО
АСИСТИРАНЕ НА ЛИЦЕ С ПРОБЛЕМИ
За да се осъществят коректно
различните етапи на функционална аситенция, ролята, мястото и
функцията на всеки отделен медицински специалист в цялостния
последователен процес на анализ
и асистенция на намален функционален капацитет на дадено лице с
проблеми трябва да е поставена
ясно и добре дефинирана.
Ролята на специалистите в
областта на ортопедията е да
асистират оперативно на вече
установени причини и ниво за намален функционален капацитет
на двигателната дейност /ДД/
на лице с проблеми. На базата на
специфичните си професионални
/манипулативни/ умения за осъществяване на оперативна намеса, специалистите в областта на
ортопедията са в състояние да
възстановяват до определено възможно ниво промененото анатомично състояние на опорно-двигателния апарат. Това се постига
на базата на определена локална
анатомична реконструкция на
засегнати части на опорно-двигателния апарат. Осъществява се
чрез прилагането на адекватни
оперативни техники с крайна цел
да оптимизират нивото на установения намален капацитет на
двигателната дейност на лицето
с проблеми.
Оценяването, на базата на
инструментален
функционален
анализ, на причините и нивото
на настъпила промяна на функционалнния капацитет на дадено лице, намерила изражение в
променен контрол на елементите на двигателната дейност, се
осъществява в описания начален
въвеждащ етап от обучени за
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целтта специалисти по анализ на
двигателната дейност /Ганчев,
2013, „Медицина и спорт”, брой
1-2, стр. 40-48, 2013/. Естествено с определена практическа значимост e и осъществяването на
клинична субективна оценка, която трябва да бъде извършена от
специалисти с необходимата квалификация и опит.
При осъществяване на оперативна намеса е особено важно
екипът от специалисти да има ясното съзнание, че на базата на неговите умения на първо място се
възстановява до възможна степен
контролът на позата на лицето
с проблеми в бипедален екилибриум. Това е определящо условие за
осъществяване на оптимална ДД
в пространството. В рамките
на този начин на мислене и подготовка е ясна поставената цел,
че при всяка планирана оперативна интервенция с цел анатомична
реконструкция се възстановат до
възможна степен условията за осъщетвяване на възможно оптимален контрол на позата на лицето
с проблеми в бипедален екилибриум. На практика се настройват
наново механизмите, отговорни
за осъществяване и поддържане
на вертикализацията на лицето в
бипедален екилибриум.
За да извърши коректно желана
оперативна настройка на намален функционален капацитет, тоест да прояви в максимална степен професионалните си умения,
екипът от специалисти трябва
да владее и осъществява възможно прецизен контрол на елементите на собствената си двигателна дейност. Тоест екипът да
притежава адекватен контрол на
позата си /обикновено в бипедален екилибриум/, координация на
движенията си /походка /в рамките на ограничено пространство
/операциония театър/ и най вече
прецизна манипулация на обекти
/в случая контакти в рамките на
оперативното поле на базата на
различни инструменти/. Това означава, че екипът от специалисти
трябва да има собствен оптимален функционален капацитет на
двигателната си дейност. Този
въпрос повдига интереса за начините на грижа и поддържане

на функционалното състояние на
самия екип от специалисти, които оперативно настройват проблемите на дадено лице. Поради
особено голямото му значение
този проблем ще бъде разгледан в
самостоятелен материал.
РЕШЕНИЕ ЗА ОБЕМ И НАЧИН НА
ОПЕРАТИВНА НАМЕСА
За целта да се асистира на вземането на решението за начин и
обем на оперативна намеса трябва да бъде осъществен инструментален функционален анализ, описан от Ганчев, 2013 г., „Медицина и
спорт”, брой 1-2, стр. 40-48, 2013.
На базата на инструментален
функционален анализ на елементите на ДД (поза, походка, манипулация на обекти) получаваме обективна оценка за състоянието на
лице с проблеми и за степента на
функционална увреда. Това е особено важно не само за изработване на оперативно поведение (приложение от набор оперативни
техники), а и за обективна оценка
на извършения обем и качество
(адаекватност) на оперативната намеса. Тази обективна оценка
на извършения обем и качество
(адекватност) на оперативната
намеса се извършва отново на
базата на инструментален функционален анализ на двигателните
функции (поза, походка, манипулация на обекти) след осъществяването на оперативния процес. Тази
оценка е и база на поведението
на екип от специалисти, които
осъществяват функционална инструментална асистенция /рехабилитация/ (в рамките на процес
на функционално възстановяване)
на дадено лице след проведена
оперативна намеса в рамките на
асистиращо поведение.
Принципен въпрос е защо /и
как/ решаваме да оперираме или
как вземаме решение, за да предложим на лице с проблеми оперативна асистенция?
Вземането на решение за оперативна асистенция е определно
сложно и отговорно.
От една страна, такова решение трябва да бъде определено се-

риозно аргументирано на базата
на проведен адекватен инструментален функционален анализ,
последван от възможно задълбочена субективна клинична оценка
на базата на тестове, от специалисти с определен опит в дадено
направление.
Както установените резултати /анализирани количествено и
качествено/ по време на инструменталния функционален анализ,
така и клиничните субективни
находки трябва да бъдат оформени и представени в писмен вид на
лицето. На практика това означава да се изгради индивидуално досие на лицето с проблеми, което е
писмено отражение на намаления
установен инструментално и клинично функционален капацитет.
Индивидуалното досие се изгражда, като се отбелязват и описват
последователно, коректно и на
съответен професионален език
всички обективни и субективни
находки от всички специалисти,
които в една или друга форма са
взели участие в инструменталния
и клиничния анализ на лицето с
проблеми. Резултатите, описани
в индивидуалното досие на лицето с проблеми, са документална
база, на основата на която се организира провеждането на адекватен процес на настройка /оперативна и медикаментозна/ на
намален функционален капцитет.
Те служат за оценка и на отговорността на даден специалист,
предложил да осъществи оперативна настройка на намален
функционалн капацитет на лице
с проблеми. Наличието и поддържането на индивидуално досие на
лице с проблеми позволява провеждане на допълнителни консултации с различни специалисти за
достигането на аргументирано
решение за оперативна асистенция.
От друга страна, за да бъдат
постигнати оптимални резултати в процеса на решението на
определен функционален проблем,
лицето с проблеми трябва да бъде
адекватно подготвено и ментално, и двигателно за осъществяването на оперативна интервенция. В случай че се прецени и
аргументирано се предложи на ли-

цето с проблеми пред оперативна подготовка на елементите на
ДД, то тази подготвка трябва да
бъде проведена инструментално
от специалисти по двигателна
дейност.
Особено важно е, след като
вече е взето решение за оперативна намеса, как и по какъв начин това решение да бъде предоставено на лицето с проблеми.
При всички случаи писмената
аргументация за провеждане на
оперативна интервенция показва
степента на професионална отговорност, която даден специалист
е готов да предложи на лицето с
проблеми.
Ето, решението за оперативна интервенция е взето. В
писмен вид е аргументирано необходимостта и в този момент
преди всичко трябва да бъде
обяснено /да бъде въведено по
адекватен начин/ на лицето с
проблеми защо и
КАКВО ОЗНАЧАВА ДА
ОПЕРИРАМЕ?
Процесът на всяка оперативна
интервенция сам по себе си е винаги съпроводен с определени рискове. Самият факт, че преминаваме
/влизаме по определен начин/ в
интимите биологични механизми
анатомо-функционални на биологичната система, човек вече е
особено сложен процес. Трябва да
бъде ясно и на екипа от специалисти, които имат отговорността
да извършат опративна асистенция, така и на лицето с проблеми,
че подложената на оперативна
/инвазивна/ настройка, дадена биологична става, посвоему никога
вече няма да бъде същата по анатомичен състав и физиологични
функции.
МЕНТАЛНА НАСТРОЙКА
Отчитайки
специфичната
ментална реакция на лице с проблеми, по подходящ начин трябва
да бъде обяснено, че предлаганата
оперативна намеса е необходим,
специфичен начин да асистираме
за минимизирането до възможна
степен на функционалните про-

мени, настъпили в управлението
на неговата ДД, когато по друг
начин /консервативен неинвазивен/ не е възможно те да бъдат
коригирани.
При взето решение, в допълнение, трябва аргументирано да се
обясни /да се илюстрира по подходящ начин/ на лицето с проблеми, че при отлагане във времето
или неосъщесвяване на предлаганата оперативна асистенция,
неговите установени функционални проблеми ще се задълбочат и
хронифицират. Да се обясни по
адекватен начин, че ако това се
допусне, ще доведе до голяма степен на инвалидност. От направените обяснения трябва да стане
ясно, че може да се достигне дори
до променено функционално ниво,
в което лицето да не е в състояние да има определена необходима
/ежедневна/ двигателна дейност.
На лицето с проблеми трябва да
бъде представен самият процес
на оперативна асистенция, който
преминава през различни последователни стадии, по време на които на базата на уменията си, оперативният екип реконструира
анатомично установените при
функционално
инструментален
анализ степен и обем на засягане
на функционалния капацитет.
Уменията на оператора и на
асистиращия персонал се определят от оптималното използване
на собствените им елементи на
тяхната ДД /контрол на поза в
бипедален екилибриум, координация на движения, манипулация на
оперативния инструментариум/
в пространството на оперативния театър или концентрирани
в оперативното поле. По време
на провеждане на оперативната
асистенция операторът и асистиращият персонал трябва да
бъдат в своя оптимален функционален капацитет /ментален и
двигателен/, което им позволява
да приложат адекватно максимума от своите професионални
умения на настройка. Затова е необходимо преди осъществяването на самата оперативна намеса
да има период на “функционално
вработване» на екипа от специалисти. В този период се осъществява менталната и двигателната
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“настройка” на екипа от специалисти. Периодът на „функционално вработване“ на екипа, отговорен за осъщесвяване на планирана
оперативна асистенция, ще бъде
разгледан в отделен материал.
ВСЪЩНОСТ КАКВА Е ЦЕЛТА, КОЯТО
СИ ПОСТАВЯМЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ДА ОСЪЩЕСТВИМ ОПЕРАТИВНА
АСИСТЕНЦИЯ?
За да се обърне за адекватна
помощ , при лицето с проблеми
обикновено са водещи оплаквания от различна по степен поява
и развитие на болка /проявена в
покой или по време на активна
двигателна дейност/. Като следствие се достига до нарушение
в различна степен на контрола
на елементите на двигателната
дейност /поза, походка, манипулация на обекти/. Появява се и развива субективното чувство, придружено с обективни признаци за
променена “стабилност“ /както
ментална, така и двигателна/ на
цялата биологична система човек.
Всички тези фактори водят до появата на определено ново състояние на дадено лице с променени
двигателни и ментални компоненти, които определят наличието
на определено ниво на намален
функционален капацитетет. В
менталната промяна е водещо
развиващата се тревожност от
неизвестността защо има поява
/и задълбочаване/ на болка, как ще
се отрази настъпилият проблем,
ще може ли да се възстанови напълно? и т. н. От гледна точка на
двигателната промяна се засягат
в различна степен всички елементи на управление на ДД на лицето.
От направените разсъждения
следва, че:
Още преди да се започне осъществяването на оперативната
асистенция, в съзнанието на оперативния екип трябва да бъдат
ясни следните цели, които да бъдат достигнати по време на оперативна асистенция на лицето с
проблеми. В съзнанието на екипа,
осъществяващ оперативна асистираща настройка на намален
функционален капацитет, трябва да присъства разбирането,
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че на базата на оперативна асистираща настройка екипът има
основната цел да оптимизира качеството на живота на лицето с
проблеми.
Ако дори за момент има съмнение за необходимостта от
оперативна интервенция, то
такава не би трябвало да се
предлага на лицето с проблеми.
Да премем, че в даден случай се
налага подмяна на биологична колянна става с изработена колянна
става. На практика това означава, че не се касаее за механична
подмяна на биологична става с
изкуствено конструирана, а че в
рамките на осъществяването на
оперативно асистиращ процес се
възстновяват до възможна степен контролът на елементите на
ДД /контрол на позата в бипедален екилибриум/, координация на
движенията /походка/ до манипулация на обекти с долните и горните крайници. Тоест на базата
на оперативна асистенция се оптимизира качеството на ежедневието на лицето, вече с възможно
минимизирани проблеми.
ОСНОВНИ /КОНКРЕТНИ/ ЦЕЛИ
ПРЕД ОПЕРАТИВНИЯ ЕКИП ПО
ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ОПЕРАТИВНА АСИСТЕНЦИЯ
Особено важно е да бъде осъзнато, че възстановяването на
контрол на позата на долните
крайници е цел, а начинът, по който го постигаме с консервативна или оперативна асистенция, е
метод. На практика възстановяването на функцията на долните
крайници има отношение към контрола на всички елементи на ДД,
а не е свързана само да маскира
до определено ниво променената
функция на долните крайници и
съпровождащите ги симптоми.
Като водеща генерална цел е
постигането до възможна степен
както ментална, така и двигателна “стабилност“ на лицето с
проблеми.
По време на самата оперативна асистенция се осъществява функционално анатомична
настройка с конкретни цели за

достигане. Отчитайки специфичността на оперативна асистенция, която оперативен екип
осъщесвява в специфично организрано за целта пространство
- оперативен театър, основен
приоритет са следните конкретни цели.
А/ Минимизиране до пълно отстраняване на субективното
чуство за болка /локална/ в засегнатите стави /генерална/,
свързана с придвижване в пространството/осъществяване
на двигателната дейност.
Б/ Анатомично функционално
възстановяване /от частично до пълно заместване на
функционално увредени анатомични компоненти/, които
са засегнати до степен да не
са в състояние да участват
коректно в организацията и
изпълнението на ДД на дадено
лице. Провеждане на настройка на анатомично променени
елементи до възможна степен
до заместването им с изкуствени с цел възстановяване на
контрол на елементите на ДД,
както и елиминирането на наличие на болка /в покой, както
и при извършване на различни
двигателни задачи/.
В/ Още в оперативния театър
започват специфични функционално асистиращи възстановителни мероприятия /пасивна /
проприоцептивна/ настройка
на подаваната от анатомично реконструирани обекти
към ЦНС информация.
Но определено основната цел
на базата на адекватна оперативна асистенция е да се достигне до субективното и обективно
чувство за възможно възстановена “стабилност“ /ментална и
двигателна/ на лицето с проблеми. Функционално анатомична
настройка е основна база за коригиране на настъпилата променена анатомична и функционална
“стабилност“ на двигателната
дейност на лицето с проблеми.
С извършването на оперативната асистенция се цели достигане на възможна стабилност, която
да определи възможно адекватното функционално възстановяване
на контрол на позата на лицето

с проблеми при заемане на вертикален бипедален екилибриум.
Трябва да бъде отчитано, че при
настъпила промяна на функционалния капацитет от травматичен произход на лице с проблеми,
самото механично поведение на
засегнатата става се реорганизира. Когато проблемът се развие
във времето и придобие хроничен
характер, ЦНС вече обработва
/разчита/ на променена некоректна проприоцептивна информация.
По този начин и командите /под
форма на двигателни програми/,
изработени и подадени от ЦНС
към периферията за осъществяване на функционална “стабилност“ на дадено лицето /както
ментална, така и двигателна/ е
вече функционално некоректна.
С особена важност и на практика постепенно преминаване
към следващия етап на функционално възстановяване /функционална настройка/ на възможно
анатомично коригириран контрол на елементите на ДД/, в
който се цели задържането и по
възможност оптимизиране на постигнатия ефект от оперативна
асистенция е започване на функционални асистиращи мероприятия,
осъществявани още в оперативния театър, като процедури ще
бъдат описани в следващ материал подробно. Осъществяват се
от специалисти по двигателна
дейност.
В съвремените условия оптималното осъществяване на етапа на асистираща оперативна
асистенция се провежда от екип,
извършващ самата оперативна
интервенция, едновременно асистиран от екип от специалисти
по двигателна дейност. Въпрос,
който ще бъде разгледан и илюстриран в отделен материал.
Организация на етап на активно терапевтично асистиращо оперативно поведение на
корекция на установено променено функционално състояние
По принцип могат да бъдат
отграничени следните стадии на
етап на активно терапевтично
асистиращо /оперативно поведение

Стадии на планиране /въвеждане в процеса на оперативна асистираща намеса върху
установения намален функционален капацитет, изразен
като определена степен на
нестабилност /анатомична и
функционална/, в резултат на
която е променен контролът
на позата при поддържане на
бипедален екилибриум.
Стадии на извършване/провеждане на самата оперативна асистенция на базата
на приложение на адекватни
оперативни техники с крайна цел възможна анатомична
рекострукция на хронично увреден ставен апарат. Координация на екип от специалисти,
осъществяващи оперативна
асистираща намеса и екип от
специалисти по двигателна
дейност, осъществяващи асистиращ инструментално функционален анализ на /оперативното поле/.
Стадии на постепенно извеждане от осъществената оперативна намеса и преминаване към подготовка на етапа на
функционално задържане и оптимизиране до възможно ниво
на постигнатия оперативно
ефект на анатомична реконструкция. Още в оперативния
театър, на операционната
маса, се започва активна функционална настройка на вече до
възможна степен анатомично
възстановена оперативна стабилност на колянната става.
Основа на възстановяващи мероприятия е проприцептивна
настройка на ротационната
стабилност на колянната става на базата на пасивни движения в глезенната, колянната и
бедрената става на долните
крайници. Извършването на
проприоцептивна асистенция
е от компетентността на
екип от специалисти по анализ
и настройка на двигателната
дейност.
В отделен материал подробно
ще бъде представено, разгледано
в детайли и илюстрирано в стадии самото провеждане на етап
на активно терапевтично аситиращо /оперативно поведение на

корекция на установено променено функционално състояние.
НАМАЛЕН ФУНКЦИОНАЛЕН
КАПАЦИТЕТ НА ДВИГАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ, ПРОЯВЕН ПРИ
ИЗНОСВАНЕ НА ОПОРНОДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Естествено е да бъдат разгледани фактори, които водят
до промяна в различна степен на
намаление на функционалните възможности на коленните стави. В
настоящия материал вниманието
е насочено към поява на функционални промени на коленните стави, при които се налага оперативна асистенция с цел корекция на
намаления функционален капацитет. Такива са артрозни промени, развили се на базата на остри
/травматични/ и или хронични
/появили се и усложнили във времето /гонартрозни/ увреди, при
които са водещи ендогенни фактори на функционално увреждане.
Острите /травматични/ увреждания на коленните стави могат
да настъпят независимо от възрастта и са обикновено резултат
на интензивна /спортна/ ДД и/
или битови инциденти с различна
по степен тежест. От своя страна хроничното износване на ставите, на базата на което се развива различна по степен артроза,
се наблюдава като функционална
промяна, след предминаването на
50 години при лица с отностелно
нормален режим на натоварване
на опорно-двигателния апарат.
В специфичен случай, ако водещата причина за установен намален функционален капацитет на
ДД е основно проявена в коленните стави /износване поради
промени, настъпили с възрастта/
на опорно-двигателния апарат с
голяма вероятност се предлага
подмяна на биологичната става с
изкуствено създадена. Решението
трябва да се базира на поредица
от функционално диагностични
процедури, както и на инструментално функционален анализ на
специфичността на промененото поведение на елементите на
двигателната дейност. От една
страна, на базата на обективния анализ се установява промеМедицина и Спорт
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неното функционално ниво и се
обективизира степентта на настъпилите промени в коленните
стави на даден индивид, развили
се вследствие анатомо-патофизиологични възрастови и или травматични изменения. Получената
морфологична анатомо патофизиологична промяна в коленните
стави може и трябва да бъде
свързана с намерените резултати, получени на базата на оптимално планиран и проведен функционален инструментален анализ
на двигателната дейност.
Какво е необходимо и защо
извършването на функционален
инструментален анализ на двигателната дейност, в случая на настъпили промени във функционалността на коленните стави е с
особена важност да бъде коректно проведен.
Първото и определящо ни поведението на изследване расъждение, водещо до коректна оценка
на функционалния капацитет на
дадено лице е, че коленните стави се явяват определящи структурно функционални елементи
на опорно-двигателния апарат.
Оптималното функциониране на
коленните стави е определящо
за осъществяване на адекватен
контрол на елементите на ДД.
Коленните стави имат особено
специфична функция /задача/ да
участват активно в управлението на първите два елемента на
двигателната дейност /контрол
на позата в бипедална позиция,
както и плавно ритмично осигуряване на придвижване в пространството от една в друга
точка с определена цел/. В определени случаи е важно участието
на коленните стави и при третия
елемент на двигателна дейност,
тоест манипулация на обекти,
когато осъществяване на определена двигателна задача включва достигане и манипулиране на
обект с горните крайници с участието на долните крайници. Още
в началото на 90-те години беше
развит и предложен функционален
тест, определящ степента и даващ обективна представа за/ на
функционална готовност на елементите на двигателната дей44
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ност /Gantchev, GN and Gantchev
N. (1994) и (1999). Този подход
беше приложен за функционална
оценка на контрола на елементите на ДД при деца с церебрална
парализа, пациенти с паркинсонизъм в различни стадии, Gantchev,
N. Kletchkova, R (1994), Gantchev,
N., Kletchkova, R., Shimanova, V.
(1996), Gantchev, N., Velizarova, R.,
Belopitova, L. (1996).
Към втори изпълнителен оперативен етап на възстановяване
на намален капацитет на елементите на двигателната дейност
при засягане на опорно-двигателния апарат
ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ В
ПОХОДКА, СВЪРЗАНИ С УВРЕДА В
КОЛЯННА СТАВА
Колянната става, която изпълнява основни функции в контрола
на елементите на двигателната
дейност на хората, е с определено сложна анатомична структура.
Острото или хронично увреждане
на коленните стави води до рязко
намален функционален капацитет
на всички елементи на ДД, което
се отразява на качеството на живота в ежедневието. Коректната
функционална оценка на проблемите в коленните стави изисква
професионални познания на анатомията, както и „поведението„
на колянната става при контрол
на елементите на ДД. Определено е важно да бъдат обективизирани характерситиките на оплакванията на лицето с проблеми,
най вече свързани с наличието на
болка. Особено са важни професионалните умения на специалисти
по ДД дейност, които осъществяват инструментален анализ и
интерпретация на получените
резултати. По този начин се достига до коректна и обективна
оценка на механизмите на увредата в колянно-ставния апарат. Извършването на субективна оценка, базирана на различни клинични
тестове, има своето място, но
водещ е инструменталният анализ особено при вземането на решение за осъществяване на оперативна асистенция. Визуалната,
палпаторна оценка на колянната

става е ориетираща в съществуващите проблеми. Субективната
оценка за промяна на нормалния
обем на движения в колянната
става трябва задължително да
бъде обективизирана от инструментален анализ. Същото важи
и за оценка на мускулната сила и
участието на различните мускулни групи, осъществяващи функцията на коленните стави при контрол на елементите на ДД.
Извършването на инструментално функционален анализ, насочен към обективна оценка на увреда в колянна става се определя
от специфичните функционални
увреди.
При лицето с проблеми, конценрирани в областта на коленните
стави /така наречено болезнено
коляно a painful knee/ се наблюдава появата на специфичен адаптативен контрол на позата на коляното леко присвита /флексирана/.
Тази промяна е особено проявена,
ако има наличие на така наречен
intra-articular effusion, тъй като
заемането на такъв контрол
на позата на коляното, проявен
като леко флексирана, намалява
напрежението върху капсулата
на ставата. Друга особено важна
причина за променен патологично
адаптативен контрол на позата
в колянната става, изразен като
различна по степен флексия, е желанието за промяна на контакта
със земната повърхност. Лицето
с проблеми осъществява промяна,
вместо нормален първи контакт
със земната повърхност с пета,
с друга част на ходилото. Стига
се дори до първи контакт със земната повърхност с пръстите, а
не с петата. Наблюдава се начин
на патологично функционална ревизия на начина на контакта със
земната повърхност от /липса на
нормален коректен /heelstrike/.
Контактът със земната повърхност на увредената страна се осъществява първо с пръстите /toe
walking on the affected side/. Така
наречено /toe walking/ извършване на походка на пръсти /е характерен начин на осъществяване
на походка при децата по пътя
на вертикализацията им и изработване на оптимален контрол
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Д ВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
на елементите на двигателната
дейност в пространството.
СТАВНА НЕСТАБИЛНОСТ ФУНКЦИЯ НА НАСТЪПИЛИ И
РАЗВИЛИ СЕ ФУНКЦИОНАЛНИ
ПРОМЕНИ В КОЛЯННАТА СТАВА
Ставната нестабилност е
функция на настъпили и развили
се функционални промени в колянната става. Проявява се по
различен начин и в различна степен. Често наблюдаван е феноменът на "recurvatum," Появата му
на практика се дължи на намален
до липсващ контрол в колянната
става. Особен вид на осъществяване на походка по така наречен
/the varus thrust gait/ се проевява,
когато коляното е в така наречената /stance phase/ от цикъла на
походката и е свързан с развитие
/задълбочаване/ на функционална
нестабилност на връзките в колянната става. Наблюдава се при
комбинирани увреди на posterior
cruciate ligament, lateral collateral
ligament, posterior joint capsule, и
popliteus tendon. Интерес представлява проявата на така наречен тhe quadriceps avoidance gait
при лица с проблеми, които имат
увредени предни кръстни връзки
/anterior cruciate ligament (ACL)/.
Характеризират се с това , че
лицето с проблеми, в желанието
си да намали /load response phase
on the affected limb/ скъсява така
наречения stride length, както и
избягва да проевява свиването на
коляното по време на mid-portion
of stance./ Контарктурите в коленните стави също водят до
функционално променен начин на
осъществяване на походка. При
флексионните контрактури походката се характеризира с контакт на земната повърхност
на пръсти /toe walking on the
affected side/ на увредената страна и steppage gait или hip hiking на
незасегнаната страна.
КОНТРОЛ НА ПОЗАТА НА
ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ КАТО
ОСНОВНА ФУНКЦИЯ НА ДОЛНИТЕ
КРАЙНИЦИ
Винаги трябва да се отчита
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и да не се забравя, че основната
функция на долните крайници е
свързана и определяща функционалната стабилност на биологочната система човек. Този въпрос
е отразен /Ганчев, Н. (2007б), разглеждайки нормалната функция на
долните крайници като условие
за балансирана поза на тялото.
Основните цели на оптималния
контрол на позата на долните
крайници са:
Да се осъществява адекватна
супинация по време на първи
контак със земната повърхност /heel strike/.
Наличието на функционална
пронация да е лимитирано
функционално по времето на /
midstance/ от цикъла на походката.
Голяма част от натоварването по време на повдигането
на петата се проявява върху
first metatarsal joint.
ОРТОПЕДИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ С
ЦЕЛ ЗАМЯНА НА КОЛЯННА СТАВА
При вземане на решение за оперативна интервенция по принцип
трябва да се отчита, че човекът
като биологична система е изграден
механично от различни блокове /
сегменти/. Тези сегменти си взаимодействат на базата на костно-ставно мускулния апарат и имат своята
централна регулация. На практика
сегментите на тялото са основата,
върху която се изгражда контролът
на елементите на ДД в пространството. При оперативна асистенция концентрираме вниманието
си върху оптимална анатомична
рекострукция на определно морфологично поражение на ставата, очаквайки физиологичен ефект. Всъщност адекватната анатомичната
реконструкция на отделна става, /
сегмент/ се отразява на двигателната дейност на цялата биологична
система човек.
При развитие на процес на хронично затруднение на управлението на елементите на двигателна
дейност на базата на възрастови
и или спортни промени /остри или
хронични/ в скелетната система /
опорно-двигателния апарат/ определно се достига до решение

за оперативно остраняване на
увредена до различна степен биологична структура със сложни
характеристики /колянна и/или
тазобедрена става, едностранно
или двустранно/. При процеса на
планиране трябва да се отчита, че
извършването на всяка, независимо
с какъв обем и продължителност
оперативна интервенция, сама
по себе си е директно навлизане в
сложните интимни, механични и
ментални процеси на биологичната
система човек.
Като пример артроскопията,
разглеждана, приемана и прилагана
за диагостично асистиращо-възстановителна процедура за функционирането на колянната става особено
внимателно трябва да бъде подготвена и проведена. За целта индивидът, на който ще бъде осъществена
артроскопия, трябва да мине през
период на инструментална функционална оценка и настройка, което да
аргументира решението за провеждането й.
Винаги вземането на решение за
извършване опертивна асистенция
трябва да отчита по какъв начин
и колко е възможно да бъде функционално възстановена двигателната
дейност на даден индивид. Основа за
вземане на решение за спешна оперативна намеса е доколко е оправдана,
когато е разглеждана като животоспасяваща. При решение за планова
оперативна намеса основана цел е да
бъде възстановена /реконструирана/
до възможна степен анатомичната
структура на определена става/стави. Това се постига чрез приложението на различни по сложност и вид
оперативнни техники, с които се
извършва остраняване и заместване
с изкуствено конструирана става.
По този начин се цели остраняване
и/или коригиране в една или друга
възможна степен на настъпили увреди на опорно-двигателния апарат.
Тяхната степен на функционална увреда се манифестира като намален
функционален капацитет.
АНАТОМИЧНО ФУНКЦИОНАЛНА
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЛЕННИТЕ
СТАВИ НА БАЗАТА НА ПЛАНИРАНА
ОПЕРАТИВНА НАСТРОЙКА
От установен нестабилен би-

педален екилибриум до възможно
стабилен бипедален екилибриум.
Основна цел на провеждане
на анатомично функционална рекострукция на коленните стави е
да възстанови до възможна степен така наречената ротационна
стабилност. На базата на тази
възстановена стабилност в колянната става да се достигне до
възстановяване на комплексния
координиран процес придвижване
в пространството /походка/.
При осъществяването на оперативна аситенция на проблеми в
колянната става основна цел е от
съществуваща анатомично функционална нестабилност да се достигне до възможна анатомично
функционална стабилност. Трябва
да е ясно какво всъщност означава колянната става да притежава
функционалната стабилност. Определение на стабилност на колянна става като понятие – това
е оптимално функционално състояние на колянната става, съществуващо на базата на интактна
морфологично анатомична структура на костно-ставния апарат,
както и мускулите около ставата. Оценява се в бипедален екилибриум, при който след приложен
определен тласък върху тялото /
produce a whole body displacement/
след определна промяна на бипедалната поза на тялото се достига
до напълно възстановяване на началната симетрична поза в бипедален екилибриум. Проблемът за
стабилността на дадена биологична система има винаги две страни
- анатомична и функционална. Подробно ще бъде разгледан в оделен
материал с примери за различните
комплекси на опорно-двгателния
апарат, наречени глезена, колянна,
бедрена става. В случая на нестабилността като функционално състояние на колянна става се достига
вследствие на хронично развили се
дегенеративни промени в костноставния апарат. Нестабилността
е определено свързана и е функция
на състоянието на частите на m.
quadriceps /квадрицепс/, неговата
недостатъчност в продукцията на
мускулна сила, която е необходима
да балансира така наречения момент на флексия. При липса на този
момент на флексия от страна на

необходимата активност на m.
quadriceps /квадрицепс/ се стига до
невъзможност на колянната става да изпълнява функционалната
си роля на стабилизатор при поддържане на бипедален екилибриум
и на едновременно стабилизатор
и асистент на придвижването в
пространството по време на осъществяване на походка и/или манипулативни движения на тялото,
изискващи и асоциирини с манипулация на обекти с горните крайници.
При оптимална активация на m.
quadriceps колянната става е динамично стабилизирана по време на
специфичната фаза на походката /
stance phase of gait/.
ОПЕРАТИВНА НАСТРОЙКА
НА БАЗАТА НА TOTAL JOINT
REPLACEMENT (TJR)
При прилагане на оперативна
асистенция използваният термин
total joint replacement (TJR) не е
точен от функционална гледна
точка. Самата колянна става е
сложен биологичен обект, който
се състои от връзки, сухожилия,
мускулни групи, кости synovium.
От функционална гледна точка
по-коректно е да говорим не за
тотално заместване на става
/'total joint replacement' (TJR)/, а
за процес на оперативна асистираща настройка на променената
функционалност на ставата. На
практика при самата оперативна асистенция се извършва пълна
специфична подготовка на приемащата повърхност - complete
bearing surface renewal. Важно е
да се отбележи, че при развитието на оперативна асистенция
на намален функционален капацитет в колянната става, при който се използва терминът TJR, са
важни три основно неща. Първо,
намирането и приложението на
подходящи материали, от които са съставени имплантите,
които, от една страна, ще имат
своята ефективност за възможно дълъг период от време и ще
бъдат с възможно висока степен
на безопастност за биологичната
система. При начални опити са
използвани слонова кост, стъкло
и метали в различни форми, както и много други. Второ, особено

важна е повърхността между поставяния имплант и самата кост,
наречена фиксираща повърхност.
Различни материали се използват,
за да оптимизират фиксацията
на контакта между импланта и
костната повърхност. /В следващата статия подробно ще
бъде описан и илюстриран този
метод, свързан с оперативната
асистенция, както и позно-двигателно поведение на оперативен
екип и екип от специалисти по
двигателна дейност./
Части от описания етап на оперативна асистенция, както и етап
на инструментален функционален
анализ е представен на лекция, изнесена по покана на проф. Аспарухов
по време на Втория международен
симпозиум по проблемно тотално
ендопротезиране на тазобедрена
става 13 - 15 май, 2010, Ривиера, Варна, България.
Николай ГАНЧЕВ /2010, Марсилия, Франция/ Функционален
инструментален анализ на ортопедичните
интервенции.
Предоперативна
подготовка
на пациента и проследяване,
Nikolai GANTCHEV (Marseille, FRANCE)
Functional instrumental analysis related
to orthopedic intervention preoperative
and follow up.
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Методи за оценка на умората във
футбола

Д-р Здравко З. Тарълов

РЕЗЮМЕ
Футболът е най-популярният спорт в света, практикуван от
мъже и жени, деца и възрастни на различно ниво и класа. Представянето на футболиста зависи от множество фактори в различни
области – техническа/биомеханична, тактическа, ментална и физиологична. Както всяка друга дейност, футболът не е наука, но
науката може да подобри качеството на играта.
Футболът е комплексен спорт, което изисква от елитните играчи както високи аеробни възможности по време на мач, така
и екстензивни анаеробни натоварвания, водещи до метаболитни
промени, които са отговорни за наблюдаваното натрупване на
умора. Тя може да бъде остра (придобита по време на мач) или
хронична (натрупана в хода на сезона).
Няма общоприето определние за умората. Тя може да се дефинира
като „загуба на сила (т.е. намаляване на максималната волева
контракция)”, което зависи от типа натоварване, или „редукция
на максималната волева мускулна сила в резултат от физическо
натоварване”.
Етиологията на умората е мултифакторна. От патофизиологична гледна точка умората има три основни направления: периферна (мускулна), централна (автономна) и невро-психична. Това
изисква използването на изследвания, обхващащи всички тях.
В настоящия обзор ще се разгледат различни методи и тестове,
които могат да се използват за оценка на умората във футбола.
Те трябва да са надеждни, достатъчно информативни и лесно
приложими, което да помогне на треньори и клубни лекари да
оптимизират тренировъчния режим. Бъдещите ни проучвания
целят създаването на алгоритъм за оценка възможността на
даден играч за участие в конкретен мач или тренировка.

SUMMARY
Different methods for fatigue assessment in football
Football is the most popular sport in the world, practiced by men and
women, children and adults with different levels of expertise. Football
players’ performance depends upon a myriad of factors including technical/
biomechanical, tactical, mental and physiological areas. As with other activities,
soccer is not a science, but science may help improve performance.
Football is a complex sport, so that elite players face high aerobic requirements
throughout a game and repetitive episodes of extensive anaerobic demands
leading to major metabolic changes, which might contribute to the observed
development of fatigue. It could be acute (acquired during the game) or
chronic (accumulated during the season).
There is no generally accepted opinion on fatigue. It could be defined as
“strength loss (i.e. a decrease in maximal voluntary contraction [MVC])”,
which is known to be dependent on the type of exercise or ‘‘exercise induced
reduction in maximal voluntary muscle force’’.
Тhe etiology of fatigue is multi-factorial. In terms of pathophysiology, fatigue
has three main dimensions: peripheral (muscle), central (autonomic) and
neuropsychic, so that methods reflecting each of them should be used.
In the present review different methods and tests which could be used in
fatigue evaluation in football are discussed. These methods should be easy to
do, reliable and informative enough to help coaches and team doctors specify
the training regime. Our future research aims at creating an algorithm for
evaluation of player’s capability to perform in a game.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, умора, мускули, автономна нервна система.
KEY WORDS: football, fatigue, muscles, autonomic nervous system.

Футболът е най-популярният
спорт в света, практикуван от
мъже и жени, деца и възрастни на
различно ниво и класа. Представянето на играчите зависи от
множество фактори в различни
области – техническа/биомеханична, тактическа, ментална и
физиологична. Както много други
дейности, футболът не е наука,
но науката може да подобри качеството на играта.
48

Медицина и Спорт

Като комплексен спорт футболът изисква от елитните играчи
както високи аеробни възможности по време на мач, така и
екстензивни анаеробни натоварвания, водещи до метаболитни
промени, които са отговорни за
натрупването на умора. 1
Няма общоприето определние
за умората. Тя може да се дефинира като „загуба на сила (т.е. намаляване на максималната волева

контракция)” 2, 3, което зависи
от типа натоварване, или „редукция на максималната волева
мускулна сила в резултат от физическо натоварване”.4 Повечето
проучвания хвърлят акцента върху острата умора, придобита по
време на една футболна среща.
В хода на сезона футболистите често се оплакват от „натрупана умора”. Tази хронична умора е фактор, който значително
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определяне на периферната мускулна умора могат да се използват
динамометрия, спринтов тест,
тест с вертикален отскок, електромиография (ЕМГ). За оценка на
автономната нервна система методът на избор е вариабилност
на сърдечната честота (ВСЧ), а за
нервно-психична умора – стабилография.
ТЕСТ НА ХОФ

Фиг. 1

Физиологични аспекти на мускулната умора. Централната умора е свързана с промени
във възбудния контрол на двигателния център към централните мотоневрони (1, 2);
степента на възбудимостта им (3) или нервномускулната проводимост (4). Периферната умора се наблюдава при промяна във възбудимостта на сарколемата (5), калциевото отделяне и връщане в Т-тубулите на саркоплазматичния ретикулум (6), недостатъчна енергийна доставка и натрупване на крайни продукти на метаболизма (7) 9.

може да повлияе индивидуалното
представяне на играча в конкретен мач. Нужно е въвеждането
на панел от тестове, които да
могат да обективизират тази
умора и възможността на играч
да участва пълноценно в тренировъчния режим и/или официалните срещи 5, 6, 7
Понастоящем
обективна
оценка на спортната форма на
футболистите се постига с кардиопулмонални тестове с натоварване (КПТН) или други подобни полеви тестове. 8 Те са много
информативни и надеждни. Чрез
КПТН можем да получим информация за редица важни показатели като: максимална кислородна
консумация (VO 2max; VO 2max/kg),
анаеробен праг (AT), максимален
пулс (HRmax), определяне зоните
на работоспособност (аеробен,
анаеробен и смесен режим на работа) и други. Те дават обективна представа за функционалното
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състояние на спортиста и чрез
тях може да се подобри и оптимизира тренировъчният процес и
режим. Такива тестове обаче не
са приложими по време на състезателния период, тъй като изискват скъпа апаратура, много време и максимално физическо усилие
за постигането им – фактори, които нарушават възстановяването на играчите и техния нормален тренировъчен режим. По тази
причина е необходимо в практиката да се въведе нов, бърз, лесноприложим и надежден метод за
оценка на хроничната умора и моментния функционален статус на
футболистите.
Етиологията на умората е
мултифакторна. От физиологична
гледна точка тя има три основни направления: периферна (мускулна), централна (автономна)
и невро-психична (фиг. 1) 9. Това
изисква използването на изследвания, обхващащи всички тях. За

За оценка на цялостното функционално състояние като полеви
аналог на КПТН може да се използва дрибъл-тест на Хоф.
Изпълнява се на трасе, което
за пръв път е разработено от Хоф
и екипа му за тренировъчни цели
(фиг. 2). Модифицирано е така, че
всеки футболист да изминава по
точно 290 м на обиколка, дриблирайки с топка между препятствията. Тестът продължава 10 мин,
като целта е за това време да
се измине максимално дълго разстояние. Пет души могат да го
изпълняват по едно и също време.
Играчите носят пулсомери, чрез
които може да се оцени тяхното
усилие и обективност на резултатите. 10
Различни проучвания сочат,
че има добре изразена корелация
между резултатите, получени при
КПТН, и тези от Хоф-теста. Известно е също, че футболистите
имат сериозен проблем с мотивацията, когато трябва да изпълняват упражнения без топка. Поради
тези причини Хоф-тестът е един
много полезен метод за цялостна
оценка на функционалното състояние в ежедневната футболна
практика. Като полеви тест той
лесно може да бъде съчетан с 10 до
50 м спринт тест или тест с вертикален отскок.
КОЖНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
(КЕМГ)
Повърхностната кожна електромиография е широко разпространен неинвазивен метод за
оценка на мускулната функция чрез

но да се определи, като се попита
играчът с кой крак рита топката,
когато трябва да изпълни удар с
максимална сила. Всеки играч изпълнява различен брой контракции
в седнало положение с различен
ъгъл, в зависимост от това дали
изследваме сила (3-5 повторения с
малък ъгъл) или издръжливост (1530 повторения при по-голям ъгъл).
3, 11, 12, 13
Tъй като и двата метода изискват максимална мускулна контракция, кЕМГ и динамометрията
могат да се комбинират, което ги
прави лесноприложими и ефикасни.
ВАРИАБИЛНОСТ НА СЪРДЕЧНАТА
ЧЕСТОТА (ВСЧ)

Фиг. 2

Схематично представяне на трасето за дрибъл-тест на Хоф

поставяне на електроди върху кожата, за разлика от дълбоките
иглени електроди при конвенционалната електромиография, което би било много травматично
за играча. Електромиографията
дава представа както за нервномускулната проводимост, така и
за съкратителната способност
на сарколемата. 9
По време на мускулно съкращение ЕМГ апаратът чрез параметричен анализ регистрира 2
основни честотни параметъра:
корен квадратен на средните
честоти (SMR – square root of the
mean) и медианна честота (MF –
median frequency). SRM отразява
сумарната електрическа активност по време на контракция. MF
е свързан с честотата на генерирани импулси от моторните мускулни единици. Имайки предвид
това, мускулната умора е налице
при:
Увеличен SRM, което е резултат от по-голямата сила на
импулса, нужен за активация на
мускулите, поради редукция за

възможността за поддържане
на съкращение.
Намален МF поради редукция
на акционния потенциал на миофибрилите по време на контракция.
ДИНАМОМЕТРИЯ
Оценката на мускулната умора чрез изокинетично максимално мускулно съкращение (MVCmaximum volunteer contraction)
се постига, като играчът се инструктира да контрахира своя
мускул с колкото се може по-голяма сила, без да променя неговата
дължина. Този метод се нарича
динамометрия, като силата може
да се отчита чрез различни динамографски системи. Когато говорим за изокинетично съкращение,
peak torque e най-подходящият
показател за оценка на генерираната сила, тъй като силата се изразява в ротационно движение на
ставата спрямо надлъжната ос на
крайника. Тестът се изпълнява с
доминантния крак. Той може лес-

Централната умора се представя чрез промените в автономната нервна система в резултат от
физическо натоварване. Доказано
е, че по време на физическо натоварване симпатикусовата нервна
система превалира, докато парасимпатикусът е силно активиран
в първите минути на възстановителния период. 9, 14 Затова вагусовата активност е силно повишена при спортисти в сравнение със
здрави неактивно трениращи лица.
15, 16
Вариабилността на сърдечната
честота се приема за „златен стандарт” в оценката на вегетативната нервна система. 7, 18, 19, 20 Тя може
да се дефинира като вариациите
в интервалите между отделните
сърдечни удари (RR-интервали); колебания в моментната сърдечна
честота или количеството на флуктуации в сърдечната честота около средния пулс. Доказано е, че ВСЧ
намалява с развитието на умората
21, 22
и силно корелира със степента
на физическо натоварване. 15, 23, 24
Отчитането на RR-интервалите става с помощта на пулсомер
(Polar Heart Monitor RS800 и др.)
или ЕКГ Холтер (Mortara и др.), а
обработката на резултатите
чрез софтуер Kubios, Finland. Използвайки параметричен анализ
(авторегресивен или бързи трансформации на Фурие) за определяне на честотните колебания
Медицина и Спорт
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Фиг. 3

Резултати от честотен
анализ на ВСЧ на 17-годишен елитен български
футболист. Впечатление
прави добрият баланс
между симпатикус и
парасимпатикус, както и
високата тотална сила,
което говори за адекватен контрол на автономната нервна система.

52

можем да получим обективна информация за състоянието на симпатикус (LF – ниски честоти) или
парасимпатикус (HF-високи честоти) или отношението между тях
(LF/HF index). Влиянието на автономната нервна система върху
организма, в частност и сърцето
се оценява чрез тоталната сила
(Total Power-TP) (фиг. 3). Преди изследването играчът не трябва да
приема кафе или други енергийни
напитки; лекарства и други вещества, повлияващи състоянието на
вегетативната нервна система.
По време на записа на ВСЧ спортистът е в стабилно състояние
(steady-state): лежи удобно в тиха
стая без разсейващи фактори за
30 мин. След това се извършва
тилт-тест за 10 мин.

Равновесната нестабилност на
спортиста може да бъде нарушена
от редица фактори, включително
и умора. Тези нарушения могат да
бъдат изследвани чрез стабилография. Промяната в положението
на тялото в предно-задно (AP) или
странично (ML) направление се измерват чрез стабилографска система. Играчът се инструктира да
стои неподвижен без всякакви движения на тялото си по време на 30секундния запис. Експерименталния
т протокол включва 2 състояния:
1.
С отворени очи (OO)
2.
Със затворение очи (ЗО)
Равновесната стабилност се
отчита с два основни параметъ-
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Възможности за приложение на
нервно-мускулен тейпинг

Доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящата статия е да се проследят същността
и някои от възможностите за приложение на нервно-мускулния
тейпинг / кинезио тейпинга. Аспектите за приложение на еластичния тейпинг са както в клиничната практика и в областта на
спорта, така и за профилактика при здрави хора. За ефикасното
въздействие на кинезиологичния тейп са необходими прецизни
клинична и функционална диагностика и правилно подбрана и изпълнена техника на апликация.

SUMMARY
Opportunities to application of the neuromuscular taping
Application of neuromuscular taping
The aim of this article is to investigate the nature of and the options for
neuromuscular taping, which is also known as kinesio taping. Elastic taping is
widely applicable to clinical practice, sport, and to the prophylaxis of healthy
people. Achieving efficient kinesio taping requires both clinical and functional
diagnostics, and a properly selected and skilfully performed application
technique.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезио тейпинг, нервно-мускулен тейпинг.
KEY WORDS: kinesio taping, neuromuscular taping.

Личният контакт и обучението
по кинезио тейпинг се осъществиха директно с Dr Kenso Kase по време на Световния конгрес на World
Confederation of Physiotherapy в Барцелона - 2003 г. Той е японски хиропрактик и е създател на Kinesio Tape
(Kinesiology Tape) през 1979 г. Кинезиологичният тейп е направен от
много тънък 100% високо качество
памук, който се разтяга 120–140%
от първоначалната му дължина,
имитирайки флексибилността на
човешката кожа и мускули. Кинезио
тейпингът първоначално е разработен за третиране на спортни
травми и постепенно се прилага и
при други увреди. На Олимпийските игри през 2008 г. е организирана
дарителска кампания за използването на кинезио тейпинг при елитни
спортисти.
Целта на настоящата статия
е да се проследят същността и
някои от възможностите за приложение на нервно-мускулния тейпинг /кинезио тейпинга.
МЕТОДИ
Според Dr Kenso Kase приложе54

Медицина и Спорт

нието на Kinesio Tape е с 4 основни
функции:
1.
Поддържане и подпомагане функцията на мускулатурата,
като при апликация е възможно
да се осъществи 30- 40% теглеща
сила върху кожата и мускулите:
Подобрява
котрактилните
способности на мускулатурата, дори при травми или слабост.
Редуцира болката и умората.
Предпазва мускулатурата от
крампи при екстензия и при
контракция.
2.
Редуциране на затрудненото движение на течностите в
тялото - подобрява се кръвната и
лимфната циркулация, намаляване
на възпалението и прекомерното
натрупване на химикали в тъканите.
3.
Тригерна
ендогенозна
аналгетична система – самопораждащ а се в тялото система
за облекчаване на болката. Следователно кинезио тейпингът
трябва да подпомага собствените оздравителни механизми
на тялото, което е централен
фокус на хиропрактик медици-

ната.
4.
Коригиране на ставни
проблеми – целта е подобряване
обема на движение чрез регулиране на неправилното линиране
вследствие мускулни дисфункции.
При корекционна апликация е възможно да се осъществи 50-70-85%
теглеща сила.
Първоначалният замисъл за
създаването на кинезиологичния
тейп и най-честото му приложение и изследване през годините
е относно профилактиката на
травмите. Това се потвърждава
и от една от последните статии на Williams S. et al. през 2012
г., които са си поставили за цел
да проследят 97 статии. От тях
само 10 са с конкретни данни от
мускулно-скелетно изследване и
използването на контролна група.
Всички публикации съобщават за
положителни промени в клиничните симптоми, но само 2 проучвания са свързани със спортни
травми - shoulder impingement.
Всъщност според авторите едно
от изследванията е с приложение
на еластичния тейп при спортисти с травми. Голяма част от

Фиг. 1

Фиг. 2

проучванията са при здрави лица с
повлияване на мускулно-скелетната система чрез кинезио тейпинг
и заключение, че може да доведе
до превенция на травмите. Относно облекчаването на болката
няма клинично доказани резултати. Има протоворечиви изследвания за повлияване обема на движение. Съобщено е за благотворно
въздействие на проприоцепцията
относно горен крайник, но не и
за глезенна става. Седем статии
са с положителни резултати за

силата на m. quadriceps femoris и
ишиокрурална мускулатура, както
и за силата на хвата. Направени
са заключения за същественото
влияние на кинезио тейпинга върху активността на мускулатурата, без да са ясни конкретните
промени и затова са малко доказателствата за ролята му относно
профилактиката на травмите.
Въпреки това авторите установяват за по-изразено въздействието му относно мускулатурата,
обема на движение и проприоцеп-

Фиг. 3

цията в сравнение с другите видове тейп.
Относно приложението в спорта има публикация за повлияването на еластичния тейпинг върху
кинематиката и мускулатурата
на скапулата при 17 аматьори бейзболисти с Shoulder impingement
syndrome (Hsu Yin-Hsin et al.). Тейпингът е приложен в областта
на m. trapezius. Направени са 3-измерни измервания на движенията
на скапулата и електромиография
(ЕМГ) на pars descendes et pars
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ascendes m. trapezius et m. serratus
anterior по време на елевация на
горния крайник. Като силата на
m. trapezius е тестувана преди
и след всяка апликация. Резултатите от вариационния анализ
(ANOVA) показват статистически увеличен наклон на скапулата
назад при 30° и 60° абдукция в раменна става. Измерена е и увеличена активност на pars ascendes
m. trapezius в низходящата фаза
на движение 60°-30° в сравнение
с плацебо тейпинга. Заключението е, че еластичният тейпинг
води до положителни промени
в движението на скапулата и активността на мускулатурата и
може да се прилага за овладяване
на проблеми, свързани с Shoulder
impingement syndrome.
Съществуват изследвания и на
българския автор Л. Саздова (2013
г.) относно приложението на кинезио тейпинг в комплексното
възстановяване след луксация на
раменната става. Друга публикация на M. Thelen et al. е насочена за
овладяване на болката в раменна
става чрез кинезио тейпинг.
През последните години се появиха и практически приложения
на кинезиологичния тейпинг за
повлияване на респираторната
мускулатура - фиг. 1, при периферни нервни и други мекотъканни
увреди (например: Ахилесовото
сухожилие, връзковия апарат на
колянна и глезенна стави и др. –
фиг. 2 и 3).
За ефекта на атлетик и кинезио тейпинга при баскетболисти
с хронични инверзионни увреди в
глезенна става има разработка
от S. Bicici et al. В тази насока интерес представлява и статията
на българския автор М. Еремиев
(2012) за кинезио-тейпинг лечението на сухожилните и лигаментарните увреди в областта на
глезенна става. С широко приложение са и различните корекционни апликации.
Овладяването на болката е
предмет на изследването на M.
Callaghan, J. Selfe през 2012 г., които проследяват приложението на тейпинг за пателата при
Patellofemoral pain syndrome при
възрастни. Авторите уточняват,
че при тази нозология е налице
постепенно начало за болката, която не се асоциира с други забо56
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лявания или травми на коляното.
Според тях практически често
се третира преднопателарната
болка чрез кинезитерапия, като
едно от средствата е пателарният тейпинг. Прегледани са всички
статии до август 2012 г., в които
има данни за повлияването на болката и обема на движение, като
се изключват съобщенията с тестуване само на непосредствения
ефект от тейпинга. Проследени
са средно около 200 лица с диагноза Patellofemoral pain syndrome,
като е обособена и контролна група. Прилаган е кинезио тейпинг и
упражнения, но с различна интензивност и продължителност – от
1 седмица до 3 месеца. Метаанализът на Визуално-аналоговата скала
(ВАС) на болката не показва статистически значими разлики между групите с тейпинг и контролните, които са третирани само
с кинезитерапия. Относно функцията на коляното и дейностите
от ежедневието са получени противоречиви резултати, но голяма
част от пациентите съобщават
за положително повлияване.
Съществува и наше изследване за приложението на нервномускулния тейпинг при болки и
дисбаланс в цервико-торакалната
област [2]. Вследствие използваните функционални тестове и миотонометрия при изолирано приложение на еластичния тейп се
отчетоха подобряване на тонуса
на pars ascendens средно с 12, 7 МТЕ
и намаляване на скъсяването при
pars descendens m. trapezius с 1,5
cm и m. levator scapulae с 1,3 cm.
ДИСКУСИЯ
Проучването на достъпната
литература показва нарастване
на интереса и разширяване приложението на кинезиологичния тейп
особено в областта на ортопедията и травматологията. Прави впечатление използването на различни
термини като: кинезио тейпинг,
кинезиологичен тейп, нервно-мускулен тейпинг и еластичен тейп.
Обединяващите елементи са използването на еластичната памучна лента, която трябва да отговаря на определени характеристики
и техниките за апликации. Друг
съществен момент е търсенето
на все повече методи за конкре-

тизиране и доказване на неговото
въздействие. Разбира се, това е в
основата при използването на всяко терапевтично средство, но в
повечето случаи е необходимо приложението на кинезио тейпинга в
комплексното лечение. Трябва да се
отбележи, че почти всички автори
са публикували подобряване на субективните оплаквания, на обема
на движение и на функцията на мускулатурата. Това доказва, че нервно-мускулният тейпинг има своето
място в кинезитерапията и е важно да се провеждат изследвания
за въздействието му при различни
нозологии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аспектите за приложение на
нервно-мускулния тейпинг/кинезио тейпинга са както в клиничната практика и в областта на
спорта, така и за профилактика
при здрави хора. За ефикасното
въздействие на еластичния тейп
са необходими прецизни клинична и функционална диагностика
и правилно подбрана и изпълнена
техника на апликация.
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Тотално лакътно ендопротезиране,
комплексен анализ и
постоперативна рехабилитация
Част II
Ростислав Костов, дм

РЕЗЮМЕ
Тоталното лакътно ендопротезиране представлява сериозен проблем както в клиничната ортопедо-травматологична практика,
така и по отношение на рехабилитационното поведение. В предходната статия по този въпрос анализирахме кинезиологичните
особености на лакътния комплекс, видовете и дизайна на имплантите, показанията и противопоказанията за избор на оперативния лечебен подход в контекста на адаптиране на актуално рехабилитационно поведение. В настоящата статия ще анализираме
спецификите на хирургичната интервенция и остеоинтеграция на
имплантите, което представлява базова основа за структуриране на оптимална, безрискова и ефективна рехабилитация, при
пациенти, претърпели тотално лакътно ендопротезиране.

SUMMARY
Total elbow arthroplasty. complex analysis and postoperative
rehabilitation, part 2
Total elbow endoprothesis is a serious problem, both in orthopedic-traumatic
clinical practice and in terms of behavior. In the previous In the previous
article in this issue we analyzed the kinesiologycal characteristics of the elbow
complex, types and design of implants, indications and contraindications for
the selection of operational treatment approach in the context of adapting of
the current rehabilitation behavior. In this article we will analyze the specifics
of the surgery and osteointegration of implants, which is a basic foundation
for structuring the optimal, risk-free and effective rehabilitation in patients
undergoing total elbow endoprothesis.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тотално лакътно ендопротезиране, постоперативна физиотерапия.
KEY WORDS: total elbow endoprothesis, postoperative physiotherapy.

1. ХИРУРГИЧНА ПРОЦЕДУРА
В настоящата статия ще разгледаме само основните етапи
от конвенционалната хирургична
процедура за тотално лакътно
ендопротезиране (ТЛЕ). Оперативният достъп започва чрез
лонгитудоинален разрез по дорзалната повърхност на ставата,
леко медиално или латерално от
pr. olecranon ulnae. Дисталното
сухожилие на m. triceps brachii бива
дезинсерирано от залавното си
място (трицепс-дезинсерционен
подход) или разделено лонгитудоинално, след което бива ретрахирано около медиалната линия
(трицепс-разделящ подход). Съществува и съвременна техника
с мускулно-протективен подход,
при който оперативният достъп
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е латерално и медиално на ставата, като по този начин се запазва инсерцията на трицепса за pr.
olecranon ulnae. Този подход е значително по-щадящ и дава по-добри функционални резултати, но
прави техническото изпълнение
на операцията много по-трудно.
С прогреса на операцията n.
ulnaris бива изолиран и временно
преместен с цел да бъде предпазен по време на цялата операция.
В някои случаи се налага известно
транспониране на нерва с цел избягване на възможността да бъде
увреден. Капсуло-лигаментарният
ставен апарат бива задължително отпуснат, след което чрез
дорзален срез на ставната капсула
ставата бива достигната и дислоцирана. С цел подготовка за импланта малка част от дисталния
хумерус и проксималната част на

улната биват резицирани. В зависимост от статуса на радиалната глава, интегритета на колатералните лигаменти и дизайна
на ендопротезата радиалната
глава би могла да бъде запазена
или резицирана. След тази процедура интрамедуларните канали на
хумеруса и улната (евентуално и
радиуса при нужда) се подготвят
за поставяне на имплантите и циментна остеоинтеграция.
Възможният обем на движение и стабилност на ендопротезата биват тестувани интраоперативно. Ставната капсула и
лигаментите с налични руптури
(преди или възникнали по време на
операцията) биват коригирани,
което е основа за оптималното
функционално възстановяване на
ендопротезираната лакътна става. Дезинсерираният екстензорен

СТАВНА НЕСТАБИЛНОСТ:
Едно от най-честите усложнения при пациентите, особено с имплантирани неартикуларни импланти и
резекция на радиалната глава. Средно при 4-15% от пациентите с имплантирани несвързани ендопротези
(около 8% от мъжки пол) и около 14% от тези с поставени свързани импланти (3,5% от мъжки пол) се наблюдават данни за ставна нестабилност.
Характеристики. Ранна или късна постоперативна дислокация или сублуксация, свързана с болка и нарушена
функция.
Разрушаване на поправения латерален колатерален лигамент с: постеро-латерална, ротаторна и варусна
нестабилност; или медиалният колатерален лигамент с: постеро-медиална и валгусна нестабилност.
Нарушаване функциите на екстензорния механизъм, свързано с: намаляване на динамичната ставна компресия (респ. стабилизация) на дорзалния ставен отдел.
Допълващи фактори. Неадекватно или непълно възстановяване на капсуло-лигаментарния ставен апарат
с последствие недостатъчна статична ставна стабилизация (възможно вследствие на недобра постоперативна имобилизация, противопоказан постоперативен стрес на лакътя, особено през ранния постоперативен период преди достигане на максимална тъканна здравина). Недобрата позиция на имплантите и
дефектите в полиетиленовото покритие биха били причина за развитието на ставна нестабилност.
НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ЕКСТЕНЗОРНИЯ МЕХАНИЗЪМ:
Тази компликация се среща и при двата ендопротезни дизайна, при поставянето на които е избран подход
с резекция на m. triceps brachii. Обикновено се проявява и очертава към първата следоперативна година. При
пациенти с предхождащи ТЛЕ хирургични интервенции в тази област рискът от развитие на екстензионна
инсуфициенция значително нараства.
Характеристики. Парциални или тотални руптури или авулзии на екстензорния механизъм (обикновено
през ранния постоперативен период), свързани с: мускулна слабост (най-вече в терминалните градуси на
екстензия), дорзална лакътна болка и невъзможност за извършване на „бутащи дейности“.
Допълнителни фактори. Понякога се касае за следоперативна травма, но най-често компликацията се развива вследствие на недобра хирургична реинсерция или недостатъчна здравина на сухожилието на трицепса. Грешки в рехабилитацията също биха били способстващи за развитие на екстензорна инсуфициенция,
като например стимулиране на несъобразен обем на движение в ранния постоперативен период.
РАЗХЛАБВАНЕ НА ИМПЛАНТИТЕ:
По-често се среща при ендопротезите със свързани компоненти в сравнение с несвързаните. Въпреки че
процентът на тази компликация постоянно намалява, остава по-висок отколкото при колянното или раменното ендопротезиране. В дългосрочен период (над 6 години след операцията) средно при 6% е налице
имплантно разхлабване. В световната литература по този въпрос най-добри са резултатите при пациенти с операция по повод ревматоиден и посттравматичен артрит. Рентгенологичните данни за имплантно разхлабване са повече, отколкото клиничните (свързани с проява на симптоматика).
Характеристики. Асептично (биомеханично) разхлабване с късни усложнения, породени от костно-циментния интерфейс, клинично асоциирани с поява на болка. Изключваме усложнения вследствие на инфекция.
Допълнителни фактори. Недобра циментираща техника, неправилно позициониране на импланта или сериозни грешки в постоперативната рехабилитация. Пациенти, практикуващи дейности с големи натоварвания, са значително рискови за възникване на компликации.
Табл. 1. Анализ на трите най-често срещани компликации след тотално лакътно ендопротезиране (мод. по C. Kisner, L. Colby, 2007).

механизъм бива реинсериран или
ако е нарушена неговата структура следва да бъде акуратно възстановен.
Възможни компликации:
Въпреки големия прогрес по
отношение на материалите за
изработка на имплантите, дизайнът на ендопротезите, оперативната процедура и т. н. няколко десетилетия след първото
ТЛЕ, към настоящия момент все

още процентът на усложненията
е по-голям от този при тазобедреното, колянното и раменното ендопротезиране. Обикновено компликациите се разглеждат
като интраоперативни, ранни
постоперативни (6-седмици след
операцията) и късно постоперативни (повече от 6 седмици след
операцията) (O’Driscoll, 2003).
Интраоперативните компликации включват например фрак-

тури или недобро позициониране
на имплантите, което е сериозна
предпоставка за недобри късни
резултати. Освен постоперативната инфекция, която е възможна след всяка една оперативна
намеса, патологични състояния,
свързани
със
заздравяващите
структури, ставна нестабилност
или тежка недостатъчност на
екстензорния ставен механизъм,
са основните негативни факто-
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ри през ранните фази на възстановяване. Някои усложнения биха
могли да настъпят месеци или
години след операцията. Такива
са например: нарушаване структурата на имплантите, асептично (биомеханично) разхлабване
на ендопротезните компоненти
поради микродвижения спрямо интрамедуларния канал, механична
неизправност или преждевременна амортизация на имплантите
(табл. 1). Друго характерно усложнение, настъпващо интраоперативно или в ранните постоперативни периоди, е улнарната
невропатия, която би могла да е с
временен или перманентен характер (O’Driscoll, 2003).
2. ПОСТОПЕРАТИВНА
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Целта на постоперативната
физиотерапия при пациенти след
тотално лакътно ендопротезиране е: постигане на пълен и безболезнен обем на движение в лакътния
комплекс, добър мускулен контрол
и сила, необходими за трудово-битовата дейност и намаляване на
риска от късни постоперативни
компликации. Тази цел е постижима само при спазване на принципите за строго индивидуален лечебен подход, базиран на доброто
познаване на спецификите на самата интервенция и педантична
функционална диагностика за установяване степента и характера на наличните дисфункции.
Имобилизацията се поставя
веднага след операцията, която
включва мека компресивна превръзка, а ръката е елевирана над
нивото на сърцето с цел контрол
на периферния мекотъканен оток.
Поставя се протективна шина,
обхващаща вентрално и дорзално ставата, с цел осигуряване на
заздравяващите структури през
ранните етапи на възстановяване.
Позицията на имобилизация не
е еднаква при всички случаи, а зависи от много фактори: хирургичния подход, вида на ендопротезата и кои мекотъканни структури
60
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са увредени и с нужда от допълнителна протекция (T. Cresswell,
D. Stanley, 2005). Ако например
трицепс-дезинсерционният подход е предпочетен при поставяне на ендопротеза със свързани
компоненти, следва позицията на
имобилизация да бъде пълна или
почти пълна екстензия в лакътя
с цел протекция на реинсерираното дистално сухожилие на m.
triceps brachii, а предмишницата
бива поставяна в неутрално положение. Ако пък е поставена несвързана ендопротеза със запазване целостта на m. triceps brachii,
чрез медиален достъп, то позицията на имобилизация ще бъде положение на флексия с ограничена
супинация на предмишницата (с
цел протекция най-вече на медиалния колатерален лигамент). Ако
предоперативно е била налице
ригидна флексионна контрактура
на лакътя, която по време на процедурата е била коригирана, то
имобилизацията следва да бъде в
положение на екстензия. Екстензионната позиция също се предпочита и при улнарна невропатия
поради намаляване на налягането
в кубиталния тунел (BF. Morrey,
2005, BF. Morrey, 2003).
Продължителността на имобилизационния период за предпочитане е минимална с цел избягване на вторични инактивитетни
компликации. Той зависи от всички изброени по-горе фактори (избор на хирургичен подход, вид и
дизайн на имплантите, състояние
на мекотъканните структури и
т.н.), затова и средната му продължителност е в широк диапазон, от 1-2 дена след операцията,
до няколко седмици. По принцип
ендопротезите с несвързани компоненти изискват по-дълъг период на имобилизация поради по-малката стабилност, в сравнение със
свързаните.
При пациенти с недобро кожно състояние или при такива с
анамнестични данни за диабет,
тютюнопушене, продължителен
прием на стероидни препарати и
др. имобилизацията в положение
на екстензия в лакътя би могла да

продължи 10-14 дена след операцията, с цел протекция на дорзално
разположените резицирани структури. Дори пациенти с неналични
фактори за забавяне периода на
имобилизация, при които свалянето на протективната шина е
позволено по време на рехабилитационните процедури и при самообслужващи дейности, биват
съветвани да носят шината минимум 6 седмици по време на сън.
При пациенти с предоперативна
ригидна флексионна контрактура,
дори при индикации за сваляне на
имобилизацията се препоръчва
периодичното й поставяне през
деня и по време на сън, минимум
8-12 седмици след операцията с
цел превенция на ново скъсяване
(BF. Morrey, 2003, 2005).
Терапевтични упражнения:
Изборът и прогресът на терапевтичните упражнения при
пациенти след ТЛЕ е деликатен
и строго индивидуален, зависещ
от множество фактори и индивидуални особености. Прогресът
на терапевтични упражнения при
избор на трицепс-протективен
оперативен подход и имплантиране на свързана ендопротеза е
значително по-бърз, отколкото
при останалите оперативни техники. В контраст с този пример
е бавната и изключително внимателна рехабилитация при пациенти с резекция на екстензорния
механизъм и поставена несвързана ендопротеза, при която оперативният достъп е най-често
латерален с допълнително възстановяване след това на латералния
колатерален лигамент. Затова
специалистите в областта на
физиотерапията следва добре да
познават вида и лечебния подход
при всеки отделен пациент с цел
максимална протекция на заздравяващите структури и оптимално и безрисково възстановяване
функциите на лакътния комплекс.
Освен спазване на специфичните
насоки за прогрес на натоварването, терапевтите следва да запознаят пациентите с противопоказанията и правилното провеждане
на домашна рехабилитация.

2. 1. МАКСИМАЛНО ПРОТЕКТИВЕН
ПЕРИОД НА ФИЗИОТЕРАПИЯ
Целта на този най-ранен
постоперативен период, продължаващ средно 4 седмици след операцията, е контрол и преодоляване на асептичното възпаление. За
тази цел следва да бъдат прилагани средства с въздействие върху
болката и отока чрез приложение
на подходящи лекарствени препарати, криотерапия и елевация
на оперирания горен крайник. Акцентът в този период пада също
и върху инспекция на оперативното поле и ранно стимулиране
обема на движение в оперираната става, в условия на надеждна
протекция на заздравяващите мекотъканни структури в ранния
постоперативен период. Прогресът на рехабилитацията по отношение на възстановяване обема
на движение в ставата започва
средно 2-3 дена след операцията с
поставена артикуларна ендопротеза и няколко дни по-късно след
имплантиране на несвързани импланти, но само при налична добра ставна стабилност (KE. Wilk,
JR. Andrews, 2003). При пациенти с
данни за предоперативна ставна
нестабилност или вследствие на
операцията,
възстановяването
на обема на движение следва да
става по-бавно и прецизно. Възстановяване на физиологичните
движения в тези случаи не бива да
започва преди 4 -5-та постоперативна седмица, като пациентите
следва да носят имобилизационната шина през този период, която
трябва да позволява движения в
сагиталната равнина, но без възможност за ротаторна подвижност на предмишницата.
През ранната оздравителна
фаза в рехабилитационната програма трябва да бъдат предвидени и активни упражнения за
поддържане функциите на гленохумералната, киткената става и
ръката, особено при пациенти с
ревматоиден артрит, засягащ и
тези области.
Възстановяване обема на дви-

жение в лакътния комплекс. При
пациенти със свързани импланти
и при такива с неартикуларни ендопротези, но с налични данни за
добра ставна стабилност, в този
период се препоръчва назначаване
на активно-асистирани упражнения, включващи флексия без провокация на болка и дискомфорт,
при поставена предмишница в
междинно положение. Аналитични
активно асистирани упражнения,
включващи стимулиране на пронацията и супинацията, са показани
за приложение, но при спазване на
същото условие (без болка и дискомфорт). Постепенно следва в
програмата да се включат и активни упражнения (от началото
изпълнявани хоризонтално на гравитацията) за възстановяване
на физиологичната подвижност.
След като симптомите на асептично възпаление бъдат преодолени, в терапевтичната процедура е подходящо да бъде включен
и нискоинтензивен, мекотъканен
стречинг.
При пациенти с резициран
трицепс обемът на движение по
посока на флексия в лакътя следва
да бъде ограничен до 90°-100°, през
първите минимум 3- 4 постоперативни седмици с цел избягване
на прекомерен стречинг в областта на дисталното сухожилие на
мускула. Важно е да се отбележи,
че изходното положение на пациента е изключително важно за
избягване на евентуални грешки.
Например, ако активната флексия
и екстензия в лакътя бъде изпълнявана от седнало или изправено
положение, вместо от легнало,
това би причинило прекомерно
обтягане на екстензорния механизъм и риск от последваща инсуфициентност. Същото се отнася
и за изпълняване на екстензия в
лакътя срещу гравитацията. Ако
бъде упражнявана екстензията в
лакътя от седеж или стоеж, то
тя би се извършила под действието на гравитацията, като в този
случай ще е налице ексцентричен
контрол от страна на мускулите
флексори в лакътя.
Ако е налице артикуларна ендо-

протеза със запазена структура
на екстензорния механизъм, фасилитирането на активния обем на
движение следва да бъде започнато веднага след операцията, във
всички анатомични равнини на
движение в лакътния комплекс.
Минимализиране на миохипотрофията в областта на горния
крайник. С тази цел подходящи в
началото са изометричните упражнения, които биха могли да
бъдат прилагани и в периода на
имобилизацията. След премахване
на протективната шина C. Kisner
et L. Colby (2007) препоръчват
включването на мултиангуларни, изометрични упражнения за
лакътните мускули, без допълнително съпротивление. За поддържане функцията на свързаните по
кинетичната верига съседни стави и подобряване проксималната
стабилизация на многоставните
мускули действащи в рамото и
лакътя, следва да се назначат нискоинтензивни, изометрични резистивни упражнения. Същите се
отнасят и за мускулите в областта на китката и ръката.
2. 2. УМЕРЕНО И МИНИМАЛНОПРОТЕКТИВЕН ПЕРИОД НА
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Обикновено след 4 -та-6-та
постоперативна седмица мекотъканните структури са с достатъчна механична здравина, за
да бъде разрешено постепенното им обременяване. След 12-та
постоперативна седмица, освен
в случаите с налични компликации (табл. 1), обикновено се налага само минимална протекция на
оперираната става, а пациентите се възвръщат към характерните трудово-битови дейности.
Средните срокове за възвръщане
към пълно ниво на двигателна активност са в голям диапазон, от
6-8 седмици, до 3- 4 месеца след
операцията (S. Manning-Kloos, BJ
Nestor, 1999).
Целите на умерено-протективния период включват пълно възстановяване обема на движение в
ставата, възстановяване силата
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и издръжливостта на лакътната
мускулатура и използване на оперирания горен крайник пълноценно
при двигателни дейности. Постигането на тези цели трябва да е в
условия на безопасност, що се отнася до вторично травмиране на
мекотъканните структури и/или
риск от разхлабване на имплантите. Възстановяване на двигателните качества на лакътната
мускулатура и активно включване на оперирания горен крайник
в характерните двигателни дейности е налице средно след 6-12
седмици след операцията. В тази
фаза обучението на пациента в
домашна рехабилитация и избягване на евентуални компликации е
наложително.
Възстановяване обема на движение в лакътния комплекс. Едни
от най-често използваните средства в мускулно-скелетната физиотерапия за възстановяване
ставната подвижност са ставните мобилизации. При пациенти,
претърпели ТЛЕ, особено в случаи
с използвани свързани ендопротези или нестабилни несвързани
импланти, ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
СТАВНИ МОБИЛИЗАЦИИ Е ПРОТИВОПОКАЗАНО. Ако все пак терапевтът включи елементи на ставни
мобилизации като техники със
стречинг въздействие върху капсуло-лигаментарния апарат, то
следва предварително да бъдат
обсъдени с опериралия лекар, относно посоката и интензитета
на въздействие.
Безрисково е приложението на
нискоинтензивни, автостречинг
техники без провокиране на болка
и дискомфорт. Както споменахме
по-горе, удачно е използването на
шини с възможност за динамична
корекция на позицията на лакътя,
или статични шини поставяни
няколко пъти за денонощие с цел
нискоинтензивен, но продължителен стреч ефект (особено при
склонност към формиране на флексионни контрактури).
Предпазни мерки: С цел предпазване от прекомерно стресиране на дорзалния ставен отдел е
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подходящо предварително маркиране на крайните фази от флексията в ставата с цел предпазване на
екстензорния механизъм от претоварване. Тези предпазни мерки
са особено наложителни при наличен синдром на кубиталния тунел
(компресия на N. ulnaris с налични
болка по медиалната повърхност
на предмишницата и ръката, парестезии или хиперестезии), като
следва да се избягва многократното поставяне на лакътя в положение на пълна флексия и стречинг
въздействие върху екстензорната
група мускули.
За възстановяване на двигателните качества сила и издръжливост, в лечебната програма
следва да се назначат динамични
упражнения в отворена кинетична верига с максимално аналитично въздействие, но не по-рано от
6-та постоперативна седмица.
В по-късен етап упражненията
срещу прогресивно увеличаващо
се (еластично) съпротивление са
едни от основните за възстановяване на контрактилния потенциал. При тренировка с еластични
материали (ластици, ленти и др.)
следва да се определи преодоляваното ниво на еластичност, като
акцентът пада към многократни
повторения в серия срещу малко
съпротивление. В терминалните
фази на рехабилитация са показани
за приложение и нискоинтензивни
упражнения в условия на затворена кинетична верига за комплексно
трениране на динамичните синергизми на горния крайник. Ако клиничното оборудване позволява, в
този възстановителен етап ергометрията за горните крайници е
изключително подходяща (фиг. 1).
Противопоказани
дейности
след тотално лакътно ендопротезиране.
С цел предпазване от усложнения (ставна нестабилност, имплантно разхлабване, износване
на полиетиленовото покритие и
др.) и пълно функционално възстановяване след ТЛЕ следва пациентите да бъдат обучени за евентуалните рискове от следните

Фиг. 1

Тренажор за ергометрия на горните
крайници.
двигателни дейности:
1. Високоинтензивни, прогресиращи резистивни упражнения за
оперирания горен крайник.
2. Повдигане на тежки предмети в трудово-битовата и спортната дейност.
3. Високоскоростни дейности
с горния крайник (например практикуване на тенис на корт, спортове, свързани с хвърляне и подаване, голф) са забранени след ТЛЕ.
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