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10-годишен
библиографски
преглед на сп.
„Медицина и спорт”

еусетно изминаха 10 години, през които сп.
„Медицина и спорт” изгради своя безспорен
авторитет, който се оценява по достойнство от широката аудитория на лекари и спортни специалисти.
Изданието обедини научно-практическите постижения на широк кръг изтъкнати автори, чиито интереси са насочени към разностранните
медико-биологични проблеми на двигателната активност и тренировъчно-състезателния процес.
Посоченият печатен орган предоставя трибуна
за актуални резултати с подчертана значимост,
свързани с цялостния статус на спортуващите.
Публицистичната дейност се подпомага от
редакционната колегия, включваща доказани професионалисти, които под ръководството на уважавания учен, член кореспондент проф. д-р Ваньо
Митев, дбн, ректор на МА – София, съдействат за
високото ниво на списанието.
В настоящия материал е трудно да се обсъди
цялостното съдържание на статиите, поради което ги представяме в сумарен вид под формата
на статистическа справка. Различните научни направления биха могли да бъдат условно диференцирани в 9 основни рубрики със съответните тематични раздели, представени в таблица 1 и фиг. 1.
Анализът на информацията установява, че са
отпечетани 307 материала от общо 145-ма автори. Броят на последните показва, че голяма част
от разработките са плод на колективни проучвания, което е положителна тенденция.
Най-обширна е рубриката, свързана със спортно-медицинските проблеми (80). Тя обхваща широкия диапазон на научно-практическата работа
със състезателите, включваща както теоретични, така и практически подходи. Заслужава да бъдат отбелязани публикации, посветени на функци4
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оналната диагностика, спортната кардиология, в
т.ч. внезапната сърдечна смърт, хранителни програми за повишаване на работоспосособността,
антидопинговата политика и т.н. В този раздел
са обсъдени и ред други нозологични единици като
елемент на спортната патология (фиг. 2).
Във втората по големина рубрика - „Спортен
травматизъм”, са отпечатани 66 статии. В тях
се обсъжда предимно оперативното лечение на
различни увреждания. В много случаи са приложени
уникални методи на най-добрите спортни травматолози, които обогатяват терапията и възстановяването при ред патологични състояния.
Получените резултати допринасят за издигане
нивото на българската травматологична школа,
високо оценена от съответната колегиална общност (фиг. 3).
Богатият научно-практически опит в областта на кинезитерапията, физикалната медицина и рехабилитацията е представена чрез 61
материала в съответната рубрика. В нея освен
конкретни казуси се обсъждат приложени актуални програми, насочени към оптимизиране на възстановителния процес при спортисти и хора със
заболявания.
Рубриката „Биохимия и молекулярна биология”
съдейства за задълбочаване на научното мислене
на специалистите, като разширява познанието
относно интимните механизми на биологичните
процеси в организма. Публикациите (14) включват
задълбочени авторски проучвания, които обсъждат на клетъчно ниво мускулните съкращения и
тренировъчната адаптация, патологичната сърдечна хипертрофия, влиянието на генома върху
физическата активност и т.н.
Неразривен дял от научната продукция е посветена на тематиката „Спортна тренировка и

Табл.1. Разпределение на материалите и авторите по рубрики
Рубрики
1. Спортно-медицински проблеми
-Медико-биологични проблеми
-Хранене
-Спортна кардиология и съдови заболявания
-Спешни състояния
-Функционална диагностика
-Допинг
-Дерматологични проблеми
-Стоматологични проблеми
-Инфекциозни болести
-Образна диагностика
-Възстановяване
2 Спортен травматизъм
-Оперативно лечение
-Хронични травми и състояния
-Лицево-челюстни и очни травми
-Травматизъм по вид спорт
3. Биохимия и молекулярна биология
4. Кинезитерапия, физиотерапия и рехабилитация
5. Спортна тренировка и двигателна дейност
6. Спортна психология
7. Разни

двигателна дейност”. В 30 статии са обсъдени
многостранните проблеми в тази област като:
методики за развитие на двигателните качества,
прилагане на диагностични тестове за оценка на
тренираността, ролята на тренировъчния процес за профилактика на спортните травми и др.
Тази рубрика демонстрира единството между медицинската и спортната проблематика, насочена
и към здравна превенция на занимаващите се със
спорт.
Научните съобщения (26) в голямата си част са
свързани с популяризиране опита на чуждестранни
специалисти. Особено положително могат да бъдат оценени представените в практически план

Статии
80
10
15
9
3
11
12
6
2
3
5
4
66
46
12
6
2
14
61
30
5
2

Автори
67
6
7
7
4
11
11
6
3
4
4
2
37
24
7
4
2
7
20
9
3
3

реанимационни програми при травматични инциденти.
Рубриката „Фармацевтични новини” (23)
включва богата информация относно актуалните
медикаменти за лечение и профилактика на травматични увреждания, както и за биостимулиране
и възстановяване на състезателите. В повечето
случаи информацията за тези продукти е придружена с презентация на лекарствените форми и е
обект на обсъждане в колегиални контакти.
Необходимо е да изтъкнем, че цялата спортно-медицинска общност оценява много високо работата на издателския екип на сп. „Медицина и
спорт” в лицето на отговорния редактор д-р Ми-

Фиг. 1

Процентно
разпределение на
издаваните рубрики
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Спешни състояния
3.75%
Възстановяване
5%
Образна диагностика
6.25%

Инфекциозни
заболявания
3.75%

Стоматологични
проблеми
2.5%

Хранене
18.8%

Допинг
15%

Дерматологични
проблеми
7.5%

Сп. кардиология и
съдови заболявания
11.3%

Функционална
диагностика
13.75%

Медико-биологични
проблеми
12.5%

Фиг. 2

Процентно разпределение по тематични направления в рубрикта
„Спортно-медицински проблеми”

хаил Илиев и управителя Мария Велчева. Благодарение на тяхната професионална работа научната
продукция е представена със завидно полиграфично и естетическо качество.
Печатният орган в първите години излиза в 4
броя годишно, но от две години финансови причини налагат редуцирането им в 2 издания. Независимо от това, всички интересни материали намират място в тях.
Краткият библиографски преглед на единственото специализирано списание с тематика медицина и спорт дава основание да твърдим, че в
посочения 10-годишен период е предоставена възможност за повишаване компетенцията на всички
свързани с посочената предметна област.
Високото научно ниво и практическата стой-

ност на публикуваните материали беше оценено
в спортно-медицинските среди. Доказателство
за това е хабилитирането на много от нашите
автори. В този период те придобиха по-високи
научни степени и звания - професор и доцент по
специалността, в която работят.
В настоящото издание редакционната колегия
избра да представи десет статии от най-редовните ни и титуловани автори, в хронологичен
ред.
Чрез юбилейния брой на сп. ”Медицина и спорт”
редакционната колегия изказва благодарност на
всички сътрудници и колеги, с пожелание за много
професионални успехи.
На добър час на изданието, с което можем да се
гордеем и в бъдни години!
Фиг. 3

Процентно
разпределение
по тематични
направления в
рубрика
„Спортен
травматизъм”
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Валентин Матев

Доц. д-р Борис Матев

Хронична лакътна
нестабилност при
елитни спортисти

РЕЗЮМЕ
Авторите представят своята серия от пет оперирани болни за
периода 2000-2004 г. Четирима от тях са мъже и една жена. Всички
те са елитни състезатели по вдигане на тежести, многократни
медалисти от светочвни, европейски и олимпийски игри. Всички
те са страдали от медиална лакътна нестабилност. Оперирани са, като операциите са включвали стабилизация на ставата,
дебридман на ставата, екстирпация на свободни тела в ставата и
транспозиция на нервус улнарис. Всички състезатели средно четири месеца след операцията са се върнали в елитния спорт.

SUMMARY
Chronic elbow instability in elite athletes
The authors represent their series of five operated patients for the period
between 2000 and 2004. Four of them are men, and a woman. All they are
top athletes in weight lifting. They won a lot of medals taking part in world,
European and Olympic championships. All they suffered from medial elbow
instability. They were operated, as the operations included a three level of joint
stabilization, joint inspection and removing the loose bodies from the joint. The
end of the operation consisted of ulnar nerve transposition. All the athletes
came back four months after the operation in the high-level sport’s activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лакътна става, медиална нестабилност, оперативно лечение.
KEY WORDS: Elbow joint, medial instability, operative treatment.

Бр. 1, 2005 г.

Л

акътната нестабилност е сравнително необичайно срещано
явление в спортната медицина.
По-често се среща в тъй наречените силови спортове (щанги, борба, джудо), в гимнастиката и при
хвърлянията в леката атлетика.
Острата лакътна нестабилност,
причинена от луксация или фрактура-луксация, се причинява от
екстремна травма. Обикновено
еволюцията на тази нестабилност
е хроничният лакситет на връзково-ставния апарат на лакътя.
Медиалната нестабилност води
до инсуфициенция на медиалния
колатерален и медиален комплекс.
Другата възможност е появата на
една посттравматична постеролатерална нестабилност. Поради
това, че нашият клиничен материал се състои от пациенти с валгусна нестабилност, ще се спрем
предимно на тях, като представим кратки анатомически бележки
на медиалния отдел на лакътната
става.
Валгусната (медиалната) нестабилност, остра или хронична, води
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до частично или пълно компрометиране на медиалния колатерален
лигаментарен комплекс. Най-важният функционален елемент от
този комплекс е предният кос лигамент. Неговото начало от долния
аспект на медиалния епикондил до
короноидния израстък прави този
лигамент централна част на медиалния лигаментарен комплекс. Този
лигамент е напрегнат, когато лакътят е свит или изправен. Затова валгусната стабилност зависи
от него, като той представлява
една флексионно-екстензионна арка
на ставата. Задното снопче на медиалния-колатерален комплекс има
подобно начало, но неговата инсерция лежи по-назад на олекранона.
Като ексцентричен лигамент той
допринася за флексията. Трансверзалният лигамент, чието начало
от медиалния аспект на олекранона има не толкова значителна роля
за лакътната стабилност. Акцесорният преден медиален-колатерален лигамент наскоро е бил описан.
Kато неговата задна срещуположна част, той е един ексцентричен

лигамент. Поради факта, че началото му започва от предния аспект
на медиалния епикондил и неговата
инсерция е на предния аспект на короноида, този лигамент играе роля
във валгусната стабилност на лакътната става при екстензия.
Хроничната медиална нестабилност на лакътя обикновено е
вследствие на повтарящ се валгусен стрес на лакътя. Клиничният
преглед на лакътя включва валгусстрес при изправен и флектиран
при 25 градуса лакът при пронирана ръка. Радиологичното изследване
се провежда с цел да се установят
ставна дисфункция, остеохондрит
или остеохондроза на съставните
части на лакътната става, както
и свободни тела и остеофити.
Едно добро изследване е и
стрес-рентгеновото със специален
апарат. Ядрено-магнитният резонанс допълва апаратните изследвания. Ултразвуковото изследване е с
относително добра диагностична
стойност. Задължително изследване е електромиографското с цел да
се провери състоянието на улнар-

ния нерв.
КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ
Нашият клиничен материал
се състои от петима оперирани
елитни щангисти. Четирима мъже
и една жена, оперирани в периода
октомври 2000 – април 2004 г. Двама от мъжете са многократни
световни и европейски шампиони
и олимпийски медалисти. Останалите са медалисти от световни,
европейски и държавни първенства. Трима от мъжете са претърпели луксация на лакътната става.
Един от тях, най-титулуваният,
има и повторна такава. Останалите двама са претърпявали многократни навяхвания в ставата.
Всички болни са се оплаквали от
чувство за нестабилност, придружено от болков синдром, който
не им позволява да тренират и да
се състезават. Всички те са имали
оплаквания в зоната, инервирана
от нервус улнарис. Състезателите са били клинично тествани и
са показали по-тежка или по-лека
медиална лакътна нестабилност.
Рентгеновите снимки на всички са
показали по-сериозни или по-леки

остеоартрозни и остеохондрозни
промени в лакътната става, включително наличието на свободни
тела. На двама от болните медиалният епикондил беше авулзивно
изтръгнат от залавното място.
Трима от болните имаха ядреномагнитно резонансно изследване,
което допълни общата картина.
На всички болни бе направено електромиографско изследване , което
показваше смущения на моторната и сетивната функция на нервус
улнарис. Динамометрията показа
разлика в силата на болната от
здравата ръка. На всички болни бе
направена стабилизация на лакътната става на три нива от медиално–капсулно, лигаментарно и
мускулно. Нервус улнарис на всички
болни бе траспониран вентрално.
В проксималната част интрамускулно, а в дисталната-интрамускулно и субфасциално. При болните
с изпаднал в асептична некроза
медиален епикондил се пристъпи
към екстирпиране. На двама от
болните през медиалния достъп се
направи дебридман на ставата и
се отстраниха свободните тела в
нея. На друг с малък радиален достъп се направи подобна процедура

и от латерално. На единствената
дама от нашата серия с втори заден достъп се екстирпираха свободни тела от фоса олекрани и се
направи парциална синовектомия.
Болните в следоперативния период бяха имобилизирани в ортеза за
25 дена. Рехабилитационният период продължи до края на втория
месец след операцията. От началото на третия месец започнаха леки
натоварвания с тежести, като
след четвъртия месец се разреши
участие в състезание. Заслужава да
се отбележи, че един от оперираните – Зл. В., участва в състезание
на своя клуб три месеца след операцията и спечели първо място в
категорията си.
ДИСКУСИЯ
Eygendaal D. , et.al. съобщават
за 16 оперирани от тях атлети,
от които 4 имат улнарен неврит.
При 13 от болните, при направената стрес валгусни рентгенови
снимки, се е отчело увеличаване
на ставното пространство. При
10 от болните на Я.М.Р. е намерена
руптура на медиалния лигамент.
Ciccotti MG, Jobe FW съобщават
Медицина и Спорт
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за наблюдение на свои пациенти, силови спортисти с медиална нестабилност. Всички те са имали неврит
на нервус улнарис. Azar FM съобщава
за 6-годишен период, в който група
хирурзи проследява 91 оперирани
болни, при които оперативната
техника е включвала улнарна стабилизация и транспозиция на нервус улнарис. При отчитане на резултатите те съобщават, че повечето от
спортистите, които са оперирали,
са се върнали на същото ниво на
спорт за по-малко от една година.
Gilchrist AD, Mackee MD представят
лекувани от тях петима пациенти
с несрастване на медиалния епикондил и медиална нестабилност. 3-ма
от тях, преди те да поемат лечението, са лекувани консервативно,
а двама с остеосинтеза, която е
била неуспешна. На всички болни е
било направено оперативно лечение с ексцизия на епикондила и възстановяване на стабилността. В.
Матев през 2002 разглежда трима
оперирани – състезатели по вдига10
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не на тежести, при които консервативното лечение не е довело до
положителни резултати. Наличието на мекотъканен интерпозиум,
намерен интраоперативно, прибавен към останалите фактори за
нестабилност, компрометира консервативното лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всички наши пациенти бяха успешно оперирани и се върнаха към
състезателния спорт средно 4 месеца след операцията. Особено важно е предоперативното клинично изследване на лакътната става.
Освен данните за нестабилност,
то ни показва и степента на увреждане на улнарния нерв. Апаратните диагностични изследвания
допълват клиничната картина и
ни дават насока за необходимостта от втори оперативен достъп.
Операцията задължително включва
медиална стабилизация на лакътната става на три нива: дебридман

и инспекция на ставата, евакуиране на наличните свободни тела и
мекотъканен интерпозиум и вентрална интрамускулна транспозиция на нервус улнарис. Считаме, че
своевременното оперативно лечение на медиалната лакътна нестабилност е изключително важно за
лечението на елитните щангисти.
Спортът вдигане на тежести е изключително травматичен, като
лакътните стави са едни от найранимите области на опорно - двигателния апарат. Ликвидирането
на сетивните и моторните смущения в зоната на нервус улнарис
са задължителен атрибут на лечението. Ранната диагностика и профилактика на този вид заболявания
в спортната медицина са дълг на
спортните лекари, ортопеди и
травматолози.
Адрес за кореспонденция:
д-р В. Матев, СБАЛТОСМ,
Дианабад, Диана 2,
ул. “Н. Габровски” 1, София 1172,
тел. 02/ 868 72 92
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Молекулни основи на
мускулната адаптация
при тренировка
Член кор. проф. д-р
Ваньо Митев, дбн

Резюме
Молекулната и клетъчната адаптация на мускула в отговор на
тренировка включва активиране на различни сигнални пътища.
Експресията на различни видове мускулни влакна се регулира от
калций, интегрини, протеин кинази (киназата на фокалните адхезивни контакти), протеин фосфатази (калциневрин), транскрипционни фактори (фактори на миогеннa регулация, ядрени фактори на
активираните Т-клетки) и други сигнални молекули. Целта на този
обзор е да изложи сегашните познания за молекулярните механизми
на мускулния растеж и трансформация.

Summary
Molecular bases of the muscular adaptation while training
The molecular and cellular adaptation of muscle in response to physical
training involves activation of multiple signaling pathways. Muscle fibre
type expression is regulated by calcium, integrins, protein kinases (Focal
Adhesion Kinase), protein phosphatases (calcineurine), transcription
factors (Myogenic Regulatory Factors, Nuclear factor of Activated T cell)
and other signaling molecules. The purpose of the review is to provide
current knowledge about the molecular mechanisms of muscle growth and
muscle fibre transformation.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: скелетна мускулатура, клетъчна сигнализация, гени.
KEY WORDS: skeletal muscles, cell signaling, genes.

Бр. 2, 2005 г.

М

ускулните влакна се разделят
на бързи и бавни според два основни критерия: максимална скорост
на съкращение и начина на синтез на
АТФ. Мускулни влакна, съдържащи тип
I миозин са “бавни” и гликолизата е
предимно аеробна, а тези, съдържащи
тип IIа и тип IIх, са “бързи” с анаеробна гликолиза (1). Хистологично мускулите, съдържащи предимно тип I
миозин, са червени и това се дължи на
големия брой митохондрии, необходим за аеробното разграждане на глюкозата. Освен това те притежават
по-развита кръвоносна мрежа, свързана с доставянето на кислород. Бързите мускули са хистологично бели, тъй
като анаеробният им метаболизъм
на глюкозата не изисква митохондрии.
Специфичните тренировки за сила
или издръжливост водят до различни
външни промени в мускулите. Спринтьорите имат обемни мускули, докато маратонците – филиформени.
БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ
ТРЕНИРОВКИ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Още преди 30 години бе показано,
че при плъхове най-бързият миозин
тип IIb (неекспресиращ се в човек)
може да се трансформира в тип IIх.
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Тип IIх, който е най-бързият при човек, след достатъчно продължителни
и интензивни тренировки може да се
превърне в тип IIа, който пък се превръща в тип I.
Така също в началото на 60-те
години на миналия век бе демонстрирано, че ако бърз мускул получи инервация тип I, то той се превръща в
бавен. Или казано с други думи, ако
се приложи електростимулиране от
бавен тип на моторен нерв от бърз
тип, то съответният мускул се превръща в бавен (2).
През последните години се постигнаха значителни успехи в разгадаване
на молекулните механизми на тези
процеси. Съществуват два основни
пътя за регулация на синтезата на
тежките вериги на миозина. Първият
път е на “Факторите на миогеннa регулация” (Myogenic Regulatory factors MRF). Това е група от транскрипционни фактори, регулиращи експресията
на гени, кодиращи бързите изоформи
на леките вериги на миозина и изоформи на тип I и тип IIb на тежките
вериги на миозина. MRF са миогенин,
MyoD, Myf5 и MRF4. Интересното
е, че в бавните мускулни влакна концентрациите на иРНК на миогенин и
MyoD е повишена, докато в бързите

мускулни влакна е ниска. Опитите да
се управлява генната експресия чрез
промяна в съотношението на членовете на MRF обаче са неуспешни, което предполага взаимодействие на
други белтъци с MRF (3).
Вторият главен път е този на
калциневрин-ядрени фактори на активираните Т-клетки [calcineurine-NFAT (Nuclear factor of Activated T cell)].
Широко известна е ролята на калция
в мускулното съкращение. Този двувалентен йон заедно с АТФ са абсолютно
необходими за съкратителния процес.
Калцият се свързва с различни калцийсвързващи белтъци. Най-разпространеният е калмодулинът. Калмодулинът е белтък с молекулна маса от 18
кD и има 4 свързващи места за калций
(4). Калмодулинът е идентичен с d - субединицата на фосфорилазокиназата,
ензима от чиято активност зависи
разграждането на гликогена. Нещо
повече, характерният за напречнонабраздената мускулатура тропонин
С също е калмодулин! По такъв начин
вътреклетъчното увеличение на калция активира разграждането на гликогена и оттам анаеробната гликолиза,
а същевременно, свързвайки се с тропонин С, премахва инхибиращия му
ефект върху мускулното съкраще

ние. При рязко, силово натоварване на
напречно набраздените мускули АТФ
се доставя първоначално по аеробен
път (2-3 секунди), след това се изчерпват запасите на креатинфосфат (1-2
секунди) и по-нататък единственият
източник за АТФ остава анаеробната
гликолиза. Тъй като анаеробната гликолиза е 18 пъти по-неефективна от
аеробната, необходимо е масивно
разграждане на гликоген (1). Калцият
помага за максималното активиране
на фосфорилазокиназата, което води
до неколкостотин пъти стимулиране на разграждането на гликогена.
Повишаването на вътреклетъчния
калций става по различен начин в
различните видове мускулни влакна
и е в зависимост от извънклетъчните стимули. Освен това в бързите и
бавните мускулни влакна динамиката
на калциевите промени е различна. В
бързите мускулни влакна нивата на
калция се повишават значително, но
преходно. Обратно, в бавните мускулни влакна повишението на калция не е
така високо, но е по-продължително и
отговаря на продължителността на

мускулното съкращение. Калцият се
свързва с протеинфосфатазата калциневрин и я активира. Калциневрин
от своя страна дефосфорилира и активира транскрипционните фактори NF-AT. Това води до транслокиране
на NF-AT в ядрото и свързването им
с участъци в промотната област на
гени, кодиращи бавната изоформа на
тежките вериги на миозина, както и
на гени, кодиращи белтъци, определящи скоростта на съкращение на мускулното влакно. Тези области в ДНК
се наричат NF-AT отговарящ елемент
(NF-AT Response Element - NRE) (фиг.
1). По такъв начин даже умереното
повишение на калция, но продължаващо по време на цялата тренировка
за издръжливост води до активиране
на калциневрина и NF-AT. Многобройни
гени, кодиращи белтъци, които определят качествата на мускулните
влакна, имат NRE. Интересно е, че инхибирането на пътя калциневрин - NFAT води до заместване на бавни мускулни влакна с бързи. Заместването
не засяга всички бавни влакна и това
говори за участие на други молекулни

механизми.
БИОХИМИЧНИ ПРОМЕНИ
ПРИ ТРЕНИРОВКИ ЗА СИЛА
Тренировките за сила увеличават
мускулната маса чрез хипертрофия
поради натрупване на съкратителни
белтъци. Мускулът атрофира много
по-бързо, ако е в пасивна почивка, отколкото в активна почивка. Единично
разтягане е достатъчно за увеличена
белтъчна синтеза. Редуващи се разтягания водят до увеличение на иРНКи
в мускулното влакно (5). По време на
тренировки за сила нараства отношението между броя на ядрата и обема на саркоплазмата. Това се дължи на
сливане на сателитните клетки с мускулните влакна. Сателитните клетки
(ембрионални клетки) са разположени
по вътрешността на мембраните,
обграждащи сноп мускулни влакна и
служат за репариране на мускулни лезии и увеличение на обема на мускулните влакна. Те донасят своите иРНКи в
мускулното влакно. Разтягането може
да увеличи иРНКи в мускулното влакно
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и в отсъствите на сателитни клетки. Открити са многобройни протеин киназни каскади, активиращи
транскрипционни фактори, които
активират експресията на гени, отговорни за мускулната хипертрофия.
Каскада, започваща от интегрините,
показва връзката между механичното разтягане и експресията на гени,
кодиращи съкратителни белтъци.
Интегрините са основните рецептори, осъществяващи захващането на
клетките за извънклетъчния матрикс.
Освен структурно-механична роля,
осигуряваща трансмембранния контакт между извънклетъчния матрикс
и цитоскелета, те имат и регулаторни функции, като активират или потискат много от основните сигнални
пътища в клетката (6).
Под влияние на разтягането интегрините се комбинират с други
белтъци и образуват адхезионни комплекси. Kиназата на фокалните адхезивни контакти (FAK-Focal Adhesion
Kinase), която участва в адхезионния
комплекс, се активира и от своя страна фосфорилира и активира каскадно
транскрипционни фактори, стиму14

Медицина и Спорт

лиращи в крайна сметка синтеза на
белтък. FAK активира и сливането на
сателитните клетки с мускулните
влакна, като и в двата случая обемът
на мускулното влакно нараства (фиг.
2). Според тази хипотеза пътят калциневрин - NF-AT също участва в хипертрофията. Неговото инхибиране
не повлиява силно хипертрофията,
което предполага наличието на редица трансдукционни пътища, водещи до генна експресия след механичен
стимул, какъвто е обтягането. Някои
пътища са калций-зависими, други –
не. Остава да се проучат техните
взаимодействия, както и прицелните
им гени (7).
През последните години биохимиците изясниха в голяма степен молекулните механизми на мускулното
адаптиране вследствие на специфичния начин на тренировка. Тези познания в бъдеще могат да се използват
в областта на фармакологията. Биха
могли да се подпомогнат хронично
болни, например със сърдечна или белодробна недостатъчност с програми за рехабилитация от адаптирани
мускулни упражнения.
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Анатомична
реконструкция на
предна кръстна връзкa
Д-р Христо Мазнейков

РЕЗЮМЕ
Редица анатомични и биомеханични проучвания доказват, че ПКВ
се състои от две анатомично и функционално обособени снопчета – антеромедиално (АМ) и постеролатерално (ПЛ), които имат
различно поведение по време на движение на коляното - от пълна
флексия до пълна екстензия. Въз основа на нашия дългогодишен
опит и съществуващите в литературата данни ние смятаме,
че класическите “single bundle” техники за реконструкция на ПКВ
не възстановяват нормалната колянна кинематика. За периода 1.
2005 – 2. 2007-ма са оперирани 37 ПКВ-дефицитни колене по описаната “double bundle” техника. Оперирани са 8 души с изолирани увреди на ПЛ снопче и двама - с изолирана увреда на АМ снопче, като
е реконструирана само увредената част от ПКВ. Извършени са и 8
ревизии на “single bundle” реконструкция с остатъчна ротационна
нестабилност, където е трансплантирано само ПЛ снопче.
Анатомичната “double bundle” реконструкция възстановява по
добре антеро–постериорната и ротационната стабилност на колянната става.

SUMMARY
Anatomic reconstruction of ACL
A number of anatomic and biomechanical studies show that the ACL
consists of two anatomically and functionally independent bundles –
anteromedial (AM) and posterolateral (PL) bundle, which behave in a
different pattern through out ROM of the knee from full extension to deep
flexion. The literature data available and our long-lasting experience
make us consider that the classic “single bundle” ACL reconstruction
techniques fail to restore the normal knee kinematics. From 01.2005
to 02.2007, 37 ACL-defficient knees were operated according to the
described “double bundle” technique. 8 of the patients presented with an
isolated PL tear and two had an isolated AM tear. Only the injured part
of the ACL was reconstructed. In 8 revisional case we performed an
augmentation procedure whereby the intact AM bundle graft remains in
situ and only the PL bundle was reconstructed.
The anatomic “double bundle” reconstruction provides a better restoration
of antero-posterior and rotational stability of the knee joint.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: анатомична реконструкция, „double-bundle”, ротационна нестабилност, предна кръстна връзка.
KEY WORDS: anatomic reconstruction, “double-bundle” reconstruction, rotational instability, anterior cruciate ligament

Бр. 2, 2007 г.
Исторически колянната нестабилност, проявяваща се след
руптура на предна кръстна
връзка /ПКВ/, е била обект на
различни методи на хирургично
лечение.
Нашият дългогодишен опит
и внимателният преглед на данните от литературата показват, че клиничните резултати
след класическата “single bundle”
ПКВ реконструкция са противоречиви. В значителна степен е
възстановена предно - задната
стабилност на коляното, проблемна остава стабилността
му при комбинирани ротаторни натоварвания.
Значителен брой от пациентите показват абнормен
16
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Lysholm и IKDC score след ПКВ
реконструкция. Голяма част от
пациентите не се връщат към
предишното си ниво на спортна активност. Дискутабилно е
и твърдението, че ПКВ реконструкцията превентира развитието на дегенеративен остеоартрит.
Изхождайки от анатомичната анизометричност на ПКВ и
постулата на Muller, че трябва да се възстановява точно
това, което е увредено, ви
представяме нашия опит с анатомичната “double bundle” реконструкция.
Нашето скромно, но твърдо
мнение е, че пълното анатомично и функционално възста-

новяване на колянната става
изисква реконструкцията на
двата интегрални компонента
на ПКВ - антеромедиално/АМ/ и
постеролатерално/ПЛ/ снопче.
Всички знаем анатомията и
биомеханиката на ПКВ още от
студентските години, но пристъпвайки към хирургичната й
реконструкция, сякаш забравяме или неглижираме сложността на нативната ПКВ, използвайки различните “single bundle”
техники.
Това дава основание на някои
автори да твърдят, че класическата “single bundle” ПКВ ре-

конструкция създава всъщност
един нов изкуствен централен
лигамент, възстановяващ донякъде стабилността на колянната става, но твърде далеч от
анатомичната и функционална
характеристика на нативната
ПКВ.
Двете анатомично и функционално обособяващи се снопчета на ПКВ имат различно поведение по време на движение
на коляното:
Постеролатералното се отпуска при флексия и се натяга
при екстензия и ротация.
Антеромедиалното е поизометрично при флексия
и екстензия и достига максималната си обтегнатост
между 60 и 90 градуса флексия.
Това реципрочно по дължина
и обтегнатост поведение на

АМ и ПЛ снопче е от огромно
клинично значение, защото при
всяка позиция на коляното част
от ПКВ е под напрежение, осигурявайки необходимата ста-

ралният тунел за ПЛ снопче
посредством
стандартната
транстибиална техника, използвана при “single bundle” ПКВ
реконструкцията.

билност на коляното по време
на движение. Неслучайно някои
автори наричат ПКВ - “double
crossed” лигамент.
Двете снопчета са с различна дължина и ширина:
АМ - дължина 38.5/+/_3/ и
ширина 7.0 мм.
ПЛ - дължина 19.7/+/_2/ и ширина 6.4 мм и различна позиция
едно спрямо друго и спрямо тибиалното плато при движение
на колянната става.

При необходимост за феморалния тунел се ползва допълнителен антеромедиален достъп,
а артроскопът се поставя през
стандартния антеромедиален
портал, визуализирайки максимално добре медиалната част
на латералния бедрен кондил.
Като трансплантанти използваме сухожилията на mm.
gracilis и semitendinosus. Първо
се прекарва трансплантантът
за АМ снопче, който обикновено фиксираме със системата
“Rigidfix” на Mitek Johnson &
Johnson и по-рядко с резорбируем интерферентен винт.
След това се поставя и
трансплантатът за ПЛ снопче,
фиксиран обикновено с резорбируем интерферентен винт.
За тибиалната фиксация на
трансплантантите използваме
резорбируеми интерферентни
винтове.

Описани са различни техники
за “double bundle” реконструкция. Ние предпочитаме анатомичното възстановяване на АМ
и ПЛ снопче, изискващо два тибиални и два феморални костни
тунела.
Първо се пробиват тунелите за АМ снопче, спазвайки анатомичните му особености.
Последен се пробива фемо-
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Постоперативната рехабилитация е по стандартния протокол след “single bundle” ПКВ
реконструкция.
Концепцията за анатомичната ПКВ реконструкция може
да се приложи и при случаите
с изолирана руптура на АМ или
ПЛ снопче, както и в ревизионните случаи на класическа
“single bundle” реконструкция с
остатъчна ротационна нестабилност - обикновено изискваща
пластика само на ПЛ снопче.

торически данни за пациенти с
класическа “single bundle” реконструкция, показващи по-добра
АП стабилност, отчетена с коленен артрометър.
Необходими са обаче попрецизни методи за оценка на
ротационната стабилност и
колянната кинематика in vivo,
позволяващи по-пълна и точна
съпоставка между анатомичната “double bundle” реконструкция и класическата “single
bundle” техника.
ДИСКУСИЯ

добро възстановяване на ротационната стабилност и негативиране на pivot shift след “double bundle”
реконструкция.
DOUBLE BUNDLE ИЛИ DOUBLE
TROUBLE?
Анатомичната “double bundle”
реконструкция възстановява анатомията на ПКВ и колянната кинематика, но поставя и редица проблеми:
Прецизиране на индикациите.
Предотваратяване на вътреставния импиджмънт .
Трудност при ревизия.
Все още няма данни за дългосроч-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 1. 2005 - 2. 2007
са оперирани 37 ПКВ-дефицитни колене по описаната “double
bundle” техника.
Оперирани са 8 души с изолирани увреди на ПЛ снопче и 2-ма
с изолирана увреда на АМ снопче, като е реконструирана само
увредената част от ПКВ.
Извършени са и 8 ревизии на
“single bundle” реконструкция с
остатъчна ротационна нестабилност, където е трансплантирано само ПЛ снопче.
РЕЗУЛТАТИ
Оценяваме нашите резултати като окуражаващи. Анатомичната “double bundle” реконструкция възстановява по-добре
антеро-постериорната и ротационната стабилност на колянната става.
Данните за дългосрочни резултати от литературата са
оскъдни:
Yasuda представя серия от
54 пациенти с “double bundle”
реконструкция, сравнени с ис18
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Представямe ви мнението на
един от световно признатите коленни хирурзи - Фреди Фу.
В проспективно проучване през
2005 г. при пациенти с класическа
“single bundle” реконструкция Fithian
DC et al. отчита :
Развитие на дегенеративни промени на 7-мата година, отчетени рентгенографски при 90% от
пациентите
Връщане към предишното ниво
на спортна активност при едва
47% от пациентите.
Като причини за субоптималните резултати се посочват :
Асоциирани увреди.
Биологични фактори, отчетени
са промени в нивата на синовиалните цитокини и в концентрацията на кератан сулфат в
ПКВ-дефицитни колене
Биомеханични и кинематични
фактори
Radford,Amis, et al. JBJS-Br 1990 отчитат по-добро възстановяване на
АП стабилността при 20 - 90 градуса флексия на коляното след “double
bundle” реконструкция.
Amis et al. AANA 2005 показва по-

ни резултати .
Оперативната интервенция е
технически доста по-сложна.
Удължено хирургично време.
Не на последно място - по-високата цена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данните от анатомичните, биомеханичните и in vivo кинематичните изследвания чрез високоскоростна стереорадиография, както
и нашият скромен опит насърчават използването на анатомичната “double bundle” реконструкция
на ПКВ. Необходими са задълбочени бъдещи проучвания, оценяващи
способността на новата техника
да възстановява нормалната кинематика на коляното, да подобрява
функционалните резултати след
реконструкция на ПКВ и да намалява риска от развитие на дегенеративен остеоартрит на колянната
става.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Христо Мазнейков
МБАЛ “Света София”
Тел. 81 84 600
Бул. “България” №104
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Бременност и раждане при
спортистките
Проф. д-р Мария Тотева, дмн

РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото изследване е да се проучат особеностите
на бременността, раждането и майчинството на елитни спортистки. Изследвани са чрез анкетен метод 38 висококласни състезателки. Средната възраст на първата им бременност е 24 години и 2 месеца. След забременяването 32% преустановяват тренировките, но останалите тренират средно до 10-ата седмица,
като някои продължават до 6-ия месец. Повечето от изследваните
прекъсват участие в състезания, а само отделни спортистки се
състезават до 4-ия месец. Бременността е протекла нормално
при почти всички изследвани лица. Раждането е сравнително краткотрайно - средно 6 - 7 часа. Около 50% се отказват от активен
спорт, а останалите започват тренировки най-често в 6-ия месец
след раждането. В различен период от време 90% от спортистките имат по-добри постижения, отколкото преди раждане. Заключението е, че висококласният спорт не се отразява неблагоприятно
върху детеродната функция на състезателките, а майчинството
не е пречка за по-високи спортни постижения.

SUMMARY
Pregnancy and delivery with sportswomen
The aim of the present study is to investigate the influence of the period
of pregnancy and giving birth in elite female athletes. 38 elite female
athletes have been surveyed. 32 % of them stop active training right after
getting pregnant but the rest continue till the 10th week and others even
longer. Few continue their participation in compositions till their 4th month
of pregnancy, while the larger part discontinue before that. Postpartum
about 50 % stop with their sports career. Those who continue go back
to their physical programs in the period between 2 and 10 months
after giving birth. 90 % of the athletes mark achievements better than
those before pregnancy. This happens after different periods of training.
In conclusion, we can firmly state that elite sport is not an obstacle
for normal maternity and physiological functioning of female athletes.
On the contrary maternity can have positive influence on achievements
(results).

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортистки, бременност, раждане.
KEY WORDS: female athletes, pregnancy, giving birth.

Бр. 2, 2008 г.
Майчинството заема едно
от първите места в ценностната система на жените. Това
се отнася в пълна степен и до
спортистките, които са убедени, че титлите и постиженията са временни и не могат
да компенсират евентуалната липса на деца, които дават смисъла на живота.
Трудно е да се намери оптималният подход за съчетаване на спортната кариера и
майчинството. Тези проблеми
съществуват от десетилетия и намират израз в ограничаването на жените в миналото до спортуване поради
разпространените мнения, че
физическите натоварвания в
20
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ранна възраст задържат развитието на таза; че те могат
да променят неговия наклон и
затруднят забременяването;
че биха предизвикали аборт и
т. н.
Историята на спорта показва, че след недопускане
на жени в първите модерни
Олимпийски игри през 1896
г., в следващите - през 1900
г., са участвали 6 жени. Техният брой твърде малко е
нараствал в годините, за да
стигнем до наши дни, когато
единични са дисциплините, в
които няма женско участие.
Споделяме мнението (М. Тотева, 2006), че при подходящи
структурни и физиологични

признаци, при компетентен
тренировъчен процес жените
могат да участват в спортове, приети и за типично мъжки.
От гледище на детеродната функция е необходимо да
се подчертае функционалната
връзка между скелетната мускулатура (коремна и гръбна) и
матката, което означава, че
чрез физическите упражнения
може да се въздейства върху
тонуса на ligg. sаcro -uterinaе и
uterus-a.
От голямо значение е състоянието на тазовата мускулатура и още по-конкретно на
тазовото дъно, което заедно
със съединително-тъканните

връзки участва в поддържане на нормалното положение
на матката. Мускулатурата
на тазовото дъно се състои
от три основни мускулни
слоя, които в различна степен
имат връзка със скелетната
мускулатура. От особено значение е въздействието й върху вътретазовата мускулатура чрез движение в бедрените
мускули - главно при абдукция
и ротация на бедрата. Оттук
е ясна голямата роля на гръбната, коремната и тазовата
мускулатура за жената, която
може да бъде подходящо тренирана с оглед повишаване
на функционалните й възможности по време на родовия
акт.
Всичко това провокира
вниманието на лекари и треньори, като в ред публикации
се съобщава за физическата
активност по време на бременността на разнообразен
контингент изследвани лица.
Е. Dale et al. (1983) установяват, че 24% от жените, които редовно са практикували
бягане,
намаляват дистанцията, а в 21% - скоростта в
първите 3 месеца от забременяването.
J. Zhang, D. A. Savitz (1996)
изследват 10 000 бременни,
от които 55% са имали постоянни занимания с физически упражнения и спорт преди
бременността. Те установяват, че техният брой намалява с 13% в периода 1 - 3 месец
след забременяването и прогресивно се увеличава.
В обширен литературен
преглед М. S. Poudevigne, P. J.
O Connor (2006) представят
богата информация за физическата активност на бременните. Различните автори,
включени в библиографията,
съобщават резултати, които
имат еднопосочен характер,
т. е. намаляване на физическите упражнения с напредване на бременността. И ако в
първите месеци джогингът,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ
10%
5%
32%

5%
5%

15%

28%

преустановяват
до 4 месец

до 4 седмица
до 5 месец

плуването, фитнесът, заниманията продължават да се
практикуват, то с увеличаването на телесното тегло все
повече нараства процентът
на жените с малка физическа
активност.
К. М. Owe et al. (2005) изследват около 2000 норвежки
бременни, като резултатите
показват, че в последните 3
месеца преди раждането физическите упражнения са главно с рекреационен характер.
Авторите застъпват становището, че продължаващата
физическа активност по време на бременността намалява риска от някои заболявания
на бъдещата майка и плода. В
първите 6 месеца след раждането около 30% повишават
двигателната си активност,
докато за останалите тя се
увеличава в по-късен период.
Испанските автори М. С.
Rodriguez et al. (2005) коментират различни мнения относно влиянието на двигателния режим върху теглото на
новородените. Според техните резултати оптималните физически натоварваня не
влияят отрицателно върху големината на телесната маса
на плода, както и на другите
параметри на растежа.
Според С. R. Barcat et al.
(2005) ролята на предхожда-

до 2 месец
до 6 месец

до 3 месец

щата физическа активност
за родовия процес не е достатъчно изяснена. Те насочват
проучванията си върху типа
раждане - нормално, инструментално, оперативно, като
не наблюдават достоверни
различия, обусловени от различните видове физически упражнения.
В литературата се установява, че има единични съобщения относно режима на
активните спортистки, свързани с майчинството.
Важни са заключенията на
G. F. Clad et al. (1991), че бременните спортистки, които
продължават да правят физически упражнения с рекреационен характер, в 20% достигат в първите 3 месеца след
раждането нивото на тренираност, което са имали преди
бременността.
У нас Е. Захариева (1984) извършва анкетно проучване на
висококласни
състезателки,
което дава богата информация за спецификата на този
проблем. Според нея раждането не е пречка за продължаване на активната спортна
дейност, като голяма част
от състезателките са достигнали или надминали своите
предишни постижения.
Най-честият подход (П.
Слънчев, 1998) е започване на
Медицина и Спорт
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облекчени тренировки след
5-ия месец след раждането,
като към 7-ия месец се преминава към обичайните натоварвания.
Гореизложеното ни мотивира да проведем изследване
на висококласни състезателки с цел получаване актуална
информация за характера на
тяхната бременност, раждане, майчинство и по-късна
спортна дейност.
Резултати. Чрез анонимно
анкетно проучване и лична беседа са изследвани 38 висококласни състезателки от 14 вида
спорт с различна по характер
физическа натовареност (лека
атлетика, гребане, гимнастика, спортни игри, ски, кикбокс
и др.). Всички имат дългогодишна тренировъчна дейност
до забременяването - от 8 до
20 години. Средната възраст
на първото им раждане е 24
години и 2 месеца, като тя
варира в широк диапазон от
20 до 38 години. Немалка част
(17%) имат второ дете, което са родили 3-4 години след
първото, т. е. на средна възраст 27 години и 6 месеца.
Съществена
информация
представлява продължителността на тренировъчния
процес след забременяването, който е средно до 10-ата
седмица. Голяма част от състезателките (32%) преустановяват напълно тренировките, но по-значителен брой
от тях продължават, както
следва - 28% - до 4 -ата седмица, 15% - до 2-я месец , по 5%
- до 3-ти, 4 -ти и 5-ти месец.
Прави впечатление, че 10% от
спортистките (лека атлетика, гребане) тренират до 6-ия
месец (фиг.1).
Повечето от изследваните (78%) не са участвали в
състезания по време на бременността, но от останалите 22% има такива, които са
продължили да се състезават
до 3-ти – 4 -ти месец.
Всички спортистки са има22
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НАЧАЛО НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД РАЖДАНЕ
10%

10%

10%

10%

10%
20%

30%

от 2 месец
от 7 месецот

от 3 месец
9 месец

от 5 месец
от 10 месец

от 6 месец

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ СЛЕД РАЖДАНЕТО
10%

90%

с по добри резултати

без промяна

ли убедеността, че добре
тренираният им организъм
не налага допълнителни физически упражнения през този
период. Въпреки това, 4 от
тях са карали ски или плували
до 7-мия месец.
Заслужава да се отбележи
доброто самочувствие на
бременните, като са липсвали
сериозни здравословни проблеми, с изключение на 3 случая.
При тях са наблюдавани кървене в I - III месец; контракции
в VI месец; повишено кръвно
налягане в последния месец.
В литературата се съобщават разнопосочни данни
относно родовия процес при

спортистките. Повече автори приемат, че продължителността на раждането се
съкращава поради силната
коремна преса, но често се
наблюдават разкъсвания на
тазовото дъно вследствие
неговата ригидност.
Резултатите от нашето
проучване показват сравнително кратък период на раждане от средно 6 - 7 часа. В
89% то е нормално, а в 11%
- инструментално или оперативно.
За различна степен на разкъсвания съобщават 27%, докато 73% не са имали патологични промени.

Теглото на новородените
варира в доста широк диапазон, като няма съществени
различия при първо и второ
раждане (средно 3100 г).
Въпреки
положителната
мотивация за спортуване,
около 50% от висококласните
състезателки
преустановяват активната си дейност
поради ред причини от субективен и обективен характер.
Останалите започват да тренират в период от втория до
десетия месец след раждането (средно 6-и месец). Това
определя и тяхното участие
в състезания, което най-често е в 10-ия месец (фиг. 2).
Съществена е информацията доколко спортистките
майки успяват да възвърнат
спортната си форма и да достигат индивидуалните си постижения от периода преди
бременността. Голям интерес
представляват данните, че
90% от състезателките имат
по-големи успехи след раждане, които се реализират в различен период от време. Никоя
от анкетираните не съобщава за влошаване на спортните
си резултати (фиг. 3), въпреки
че за родилите второ дете
съществуват по-големи проблеми. Не може еднозначно да
се интерпретира този факт,
тъй като той е обусловен от
много фактори - физиологични
и морфологични промени, хормонален статус, физически качества, психически комфорт
и др.
Настоящото
изследване
ни дава основание да направим обобщаващо заключение,
че висококласният спорт не
се отразява неблагоприятно
върху детеродната функция
на състезателките, а майчинството не е пречка за по-високи спортни постижения.
В този смисъл представяме
становището на медицинската комисия към МОК (2007) относно контрола на бременните
спортистки във всички аспе-

кти както на тяхното здраве,
така и на плода. Препоръките
са насочени главно към лекарите, които трябва подробно да
са запознати с абсолютните
и относителните контраиндикации на вида физическа активност върху бременността.
Съществена роля играят резултатите от клиничния преглед,
индивидуалното ниво на физиологичните признаци, хранителният режим, фамилната анамнеза и т. н.
Основна задача в медицинския контрол на състезателките е да се създадат
оптимални условия за развитието на fetus-a, довеждащи
до успешно раждане. И ако
в първите 3 месеца на бременността тренировъчната
програма продължава, то натоварванията е необходимо
прогресивно да се намаляват,
като състезанията се преустановяват.
Препоръчват се постоянни
оптимални физически упражнения като по-подходящи, отколкото спорадичните. Ориентировъчно те могат да се
извършват 4 -5 пъти седмично
без значителни натоварвания
в два последователни дни.
Подходящо е заниманията да
започват с 15-минутни кардиоваскуларни упражнения. Продължителността им трябва
да бъде около 30 минути, а
тренировъчният пулс да не
надхвърля 160 уд./мин.
Необходим е и контрол
върху реакцията на сърдечносъдовата система на плода.
Приема се, че е нормално по
време на физическите упражнения пулсовата му честота
да се увеличи с 10 удара и възстанови между 10 - 20 минути
след прекратяване на упражненията.
Всичко изложено дотук
налага в още по-голяма степен спазване на основния медицински постулат “Primum
non nocere”, т. е. в конкретния проблем това означава

предпазване от нерационални спортни натоварвания
чрез постоянен и целенасочен
спортно-медицински контрол,
особено в двата критични
периода от живота на състезателките, а именно бременност и раждане.
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Кинезитерапия
при футболисти с
хондромалация
Доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се проследят възможностите за кинезитерапията при футболисти с хондромалация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проследени са 17 футболисти на средна възраст 23,7 години с приложена кинезитерапия за 10 процедури при ранна симптоматика
на chondromalacia за периода 2000 – 2008г.. Алгоритъмът на кинезитерапия включва овладяване на болката; възстановяване на
подвижността на пателата; постигане на баланс между трансверзалните влакна на m. vastus medialis и m. vastus lateralis; релаксиране
на илиотибиалния тракт и др.
РЕЗУЛТАТИ
Преодоляване на болката и ефузията, както и на мускулния дисбаланс с релаксирането на посочените мускули и стимулирането на
m. vastus medialis се постигна средно след 3 седмици.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Навременната прецизна диагностика и адекватното приложените
кинезитерапевтични средства са основните фактори за пълноценното възстановяване на футболистите за спортни натоварвания
в ранния стадий на хондромалация.

SUMMARY
Physical therapy in soccers with chondromalacia
THE PURPOSE OF THE MESSAGE is to trace the opportunities for
kynezitherapy for football-players with chondromalacia.
MATERIALS AND METHODS
17 football – players whose age is 23,7 on average have been
observed via applied kynezitherapy of 10 procedures in cases of
early symptomatics of chondromalacia for the period 2000-2008. The
algorhythm of kynezitherapy encompasses pain relief, rehabilitation of
the mobility of knee-caps ; achieving a balance between the transversal
fibres of m.vastus medialis and m.vastus lateralis; relaxation of the
iliotibial tract , etc.
RESULTS
Relief of pain and effusion as well as of the muscle disbalance via
relaxation of the muscles mentioned and the stimulation of m.vastus
medialis is achieved in three weeks, approximately.
CONCLUSION
The timely precise diagnostics and the adequately applied kynezitherapy
means are the main factors for the sterling rehabilitation of footballplayers for sports training in the early period of chondromalacia.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: кинезитерапия, футболисти, хондромалация.
KEY WORDS: kynezitherapy, football - players, chondromalacia.

Бр. 3, 2008 г.
Хондромалацията е често срещан
проблем при спортисти, свързан с
абнормалното движение на пателата. Традиционното използване на
обезболяващи води до потискане на
симптоматиката, до хроничност и
прогресиране на проблема. В наличната литература няма разработена
цялостна методика на кинезитерапия. Единствените насоки, които се
дават при тази нозология, са обезболяващи медикаменти, лечение с лед и
топлина, покой, елевация и стречинг
на долния крайник - 1, 5, 6, 7.
ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се
проследят възможностите за кинезитерапията при футболисти с хондромалация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проследени са 17 футболисти на
24
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средна възраст 23,7
години с приложена
кинезитерапия за 10
процедури при ранна симптоматика
на chondromalacia за
периода 2000 – 2008
година.
Методи
за
изследване: стандартна рентгенография; интензивност на болката по
Фиг. 1
визуално аналогова
скала (ВАС) от 0
(липса на болка) до 10-степен (максимална); клинични и функционални тестове; патокинезиологичен анализ.
Промените, които настъпват в
хрущяла на пателата, преминават
през IV степени (фиг. 1 и фиг. 2).
Дисбалансът между контрактил-

Фиг. 2

ните и междулигаментарните структури води до латерално изместване
на пателата при колянна флексия и
провокиране на болка при контракция
на m. quadriceps femoris. Пателата се
придърпва латерално при контракция
на четириглавия бедрен мускул при
пронация на ходилото и вътрешна

Максимална
концентрация
и дълбочина
на проникването
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Фиг. 6

Фиг. 3

ротация на тибията. Вследствие латералното изместване на пателата
се увеличава Q-ъгълът и се повишава
тонусът на m. quadriceps femoris (фиг.
3).
Patella alta също води до латерален
стрес и нестабилност на пателата.
Важно за кинезитерапията е това, че
симптомите се проявяват не само по
време на натоварването, но и по-късно след това. Друго обстоятелство
е провокиране на болката по време
на натоварване след продължителен
седеж (продължително пътуване) или
директен удар върху пателата.
Лечението при хондромалация е
консервативно и е свързано с използване на противовъзпалителни медикаменти. Много често прилагането
на медикаментозни апликации води
до потискане на болковата симптоматика, но биомеханичните проблеми остават и се получава порочен
кръг. Това налага кинезитерапевтична
намеса.
Противопоказания на кинезитерапия - колянна флексия в крайните
градуси, поради увеличаване на контактната повърхност на пателата с
феморалните кондили и на тензията
на lig. patellаe, което води до екстремни компресивни сили в пателофеморалната става.
Включването на пълния обем на
флексия става постепенно без болка
от облекчено изходно положение с
прогресиране на изходното положение.
АЛГОРИТЪМ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ
ХОНДРОМАЛАЦИЯ:
Относителен покой в екстензия - обосновка е разположението
на пателата над феморалните кондили и в контакт със супрапателарните
26
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Фиг. 7

меки тъкани при това положение.
Овладяване на болката - позиционна техника за отзвучаване на болката, ултразвук, лазер и др. (фиг. 4, 5).
Фиг. 4

Фиг. 5

Противовъзпалително и релаксиращо въздействие с термотерапия: криотерапия - първите 24 до 36
часа, след което се използва топло лечение за около 15-20 min няколко пъти
дневно.
Възстановяване на подвижността на пателата чрез безболезнена мобилизация и пасивни наклони.
Стимулиране на m. vastus
medialis obliquus и постигане на баланс
между трансверзалните влакна на m.
vastus medialis и m. vastus lateralis като
биомеханични фактори за насочване
на пателата от широчината на медиалния и латералния бедрени кондили. От друга страна е необходимо
релаксиране на m. vastus lateralis, латералния ретинакулум и илиотибиалния
тракт (фиг. 6, 7).
Стимулиране на m. quadriceps
femoris (предимно m. vastus medialis)
при екстензия в колянна става – еле-

вация на екстензиран долен крайник
около 30-40 свободно или с тежест.
Преминаване към следващото упражнение, когато пациентът повдига без
болка 50% от тежестта, показателна
за незасегнатия долен крайник. Прогресия - флексия в колянна става с тежест
от 10 до 30 . Асимптоматичното извършване на ежедневните дейности е
показател за прогресиране на колянната флексия от 10 до 90 .
Релаксиране на илиотибиалния тракт чрез постизометрична релаксация с привеждане на долния крайник контралатерално (фиг. 8).
Постигане на баланс между
лигаментарния контрол на пателата
и илиотибиалния тракт. Изометрични контракции в екстензия срещу
съпротивление на движението на пателата за стимулиране на медиалния
ретинакулум (фиг. 9).
Фиг. 8

Фиг. 9

Повлияване на лигаментите чрез тренировка в екстензия и
тракция на долния крайник по надлъжната ос.
Предотвратяване на по-

рочния механизъм на щадене с безболезнено придвижване чрез ротиране на стъпалото в супинация или
заемане на “щадящо” положение с
пръстите, което води до намаляване на Q-ъгъла. Това е възможно в
началото, докато деформацията
не е станала необратима.
Ограничаване
най-малко
една седмица след отзвучаване
на симптомите на двигателните
дейности, които са свързани с компресивно обременяване на пателофеморалната става: коленичене, изкачване по стълби, продължителен
седеж и др.
Прогресиране
на
натоварването и постепенното
включване на бягане е удачно след
извършване на всички двигателни дейности от отбременено и
обременено положение без болка.
Първоначално е възможно използването на ортопедични средства
за блокиране на екстремната вътрешна ротация и пронация, което постепенно се отстранява.
Постепенното включване на бягането по стълби и по наклон е
важна част от възстановяването
на футболистите.
Съществена част от кинезитерапията е изготвянето и прилагането на поддържаща кинезитерапевтична програма за сила и баланс.
Ефикасно е прилагането на криотерапия след натоварване и часове
по-късно използването дозирано на
топлина.

съпротивление, както и при компресията на пателата към феморалните кондили (фиг. 10, 11).

РЕЗУЛТАТИ

ДИСКУСИЯ

Стандартната рентгенография
невинаги показва измененията, но
при тангенциален изглед се открива увеличен ъгъл на феморалната
бразда с абнормално развит феморален латерален кондил и изглед на
пателата “жокейска шапка”.
При клиничната диагностика са
налице болка с умерена интензивност 4-5 степен, рефлекторна слабост на m. vastus medialis, наклон
на пателата, ставни крепитации,
слаба ефузия.
Находката от функционалната
диагностика е, че при опит за пасивно придвижване на пателата латерално пациентът контрахира m.
quadriceps femoris и се затруднява
движението на пателата. Провокиране на болка при екстензия от
30 флексия в колянна става срещу

Артроскопското изследване при
хондромалация показва влакнест
строеж на пателата - 5, 7. Необходимо е прилагането на диференциална диагноза на ревматоидния
артрит, сепсис, osteochondritis
dissecans, синовит и др. Често колянната болка е резултат от проблеми в областта на тазобедрена
става (ТБС) и таза (увреда на n.
femoralis). Туморни образувания в
областта на илиума, ТБС и фемура
се съпровождат с болка в дисталната част на бедрото и коляното
и се третират с използването на
брейсове. Рядко се прилага хирургично лечение. Постигнатото възстановяване доказва, че е възможно преодоляването на болковата
симптоматика и нарушенията в
биомеханиката чрез кинезитерапи-

Фиг. 10

ята в ранния стадий на хондромалация. Късните резултати показват,
че спазването на инструкциите от
кинезитерапевта и изпълняването
самостоятелно на някои специфични кинезитерапевтични техники
са решаващи за профилактика на
увредата и усложненията. Някои
от използваните средства на кинезитерапия са обстойно описани и
онагледени в дисертационен труд
за реконструкция на предна кръстна връзка2. Проследяването на
болката и овладяването на рефлекторната инхибиция са от водещо
значение за разработване на кинезитерапевтичната програма - 3, 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фиг. 11

При функционалната диагностика се установи повишен тонус на:
1.
Бедрените флексори на коляното.
2.
M. triceps surae.
3.
Tractus iliotibialis.
4.
M. vastus lateralis (m. rectus
femoris, m. vastus intermedius).
Преодоляване на болката и ефузията, както и на мускулния дисбаланс с релаксирането на посочените мускули и стимулирането на m.
vastus medialis се постигна средно
след 3 седмици.

Навременната прецизна диагностика и адекватно приложените кинезитерапевтични средства са основните фактори за
пълноценното възстановяване на
футболистите за спортни натоварвания в ранния стадий на хондромалация.
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Преумора и
претренираност
във футбола
Проф. Вихрен Бачев, дпн

РЕЗЮМЕ
Преумората и претренираността са състояния, които са емпирично познати отдавна. Приема се, че те са една от водещите
причини за слаби спортни постижения и травматизъм. Приоритетно изясняване същността на двете понятия във футбола не
е направено. От друга страна характеристиките на двигателната
активност по време на футболен мач и тренировка недвусмислено
очертават играта като обективно рискова по отношение възникването на твърде голяма, прекалена умора.
В тази връзка в статията се прави опит за комплексно систематизиране на показатели, които са индикатори и могат да служат
за превенция на преумората и претренираността. Стига се до
извода, че ефективното управление на тренировъчния процес във
футбола се нуждае както от методологична, така и от количествено определена система за контрол на двете крайно неблагоприятни състояния.

SUMMARY
Over fatique and overtraining in football
Over fatique and overtraining are conditions, which have been empirically
known for years It is considered that they are among the most important
reasons for bad performance and traumatism. Priority crarification of the
essence of these two notions in footballhas not been done yet. On the
other hand, the characteristics of the locomotive activity during a football
match and training unambiguously outline the game as an objectively
risky considering the rise of great over fatique.
In this respect in this article an attempt is made for complex systemization
of the indexes that for the effective management of the training process in
football both methodological and quantitative systems for control of these
two unfavourable conditions are needed.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: преумора; претренираност; характеристика на понятията; симптоми при възникването.
KEY WORDS: over fatigue, overtraining, characteristics, overtraining syndromes.

Бр. 2, 2009 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Темата, която представяме, реално съществува от времето, когато
човек се занимава със спорт. Неизвестно защо тя не се разглежда като
приоритетна, независимо че априори
винаги се посочва като една от основните причини за неуспешни спортни
постижения и травматизъм.
Дори и сега, когато анализираме съдържанието на най-съвременни
учебници и методологични трудове в
областта на спортната тренировка,
откриваме в тяхното съдържание частична характеристика на преумората
и претренираността. (Желязков, Цв.,
Д. Дашева (2006) - “Теория на спортната тренировка” (учебник), изд.
“Гера арт”,София ; Кръстев Л. (2005) “Кондиционна тренировка на елитни
футболисти “, изд.”Бинс”,София; Reilly
T.,A. Williams (2003) -”Science and Soccer”
(Second Edition),
publ.“Routledge”,
London and New York; Фурнаджиев В. И.
Абаджиев (2003) - Основи на подготов28
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ката на елитни и подрастващи спортисти”, изд.”Тип-топ прес”, София;
Бъчваров М. (1999) – “Футбол –интегрална физическа кондиция,”С;).
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОНЯТИЯТА
Независимо от посочените по-горе факти се срещат източници, които характерезират и изясняват същността на понятията.
Един от тях е “Български тълковен
речник” – (2004) от авторски колектив с ръководител акад .Л. Андрейчин
(четвърто издание, допълнено и преработено от Д. Попов) изд. “Наука и
изкуство”, София.
умора – отпадане на сили, изтощение, слабост след дълга и тежка
работа; *уморен – обзет от умора; отпаднал, отслабнал, изтощен,
изнурен;. - (стр. 1003).
преумора – твърде голяма, прекалена умора; * преуморен – премного
уморен; * преуморявам – твърде,
прекалено много уморявам - (стр.
747); М. Бъчваров (1999) пише, че “в

такива случаи футболистът няма
желание за тренировка, сънят и
апетитът му се влошават, бързо
се уморява и е раздразнителен по
време на тренировка.” (стр. 15)
тренирам – чрез системни, методични упражнения подготвям
някого, създавам у някого определени умения, навици, способности за
извършване на определена работа,
дейност; * трениран – който има
добър тренинг, придобил е опитност и издръжливост в резултат
на тренировки (стр. 981);
претрениран – не е записано такова понятие.
претоварвам, претоваря - товаря се над мярката, работя прекалено, повече от нормалното.( Ще си
претовариш сърцето.) (стр. 746).
Изследването на чужди източници
също дава полезна информация. Какво
откриваме?
Оvertraining
(претренираност),
overtraining syndrome (синдром на претренираност) , overwork, overreaching,

overstraining,
staleness,
burnout,
overstress, over fatigue (преумора), over
loading (пренатоварване).
Definition
(дефиниция
):
An
accumulation of training and non training
stress, resulting in short or long – term
decrement in performance capacity. (Акумулиране на тренировъчен и нетренировъчен стресс, рефлектиращо в
краткосрочен или дълготраен план
върху съществено намаляване на състезателния капацитет и изява на
състезателя). It related with or without
physiological and psychological signs and
symptoms. (Това се свързва или не с физиологични и психологически симптоми.)
There restoration of performance capacity
may take several weeks or months. (Тяхното възстановяване и възстановяването на състезателния капацитет може
да продължи от няколко седмици до няколко месеца.) (Richard K. and all - 1998)
Съвместими ли са анализираните
понятия със съвременния футбол?
Ще потърсиме възможните отговори чрез характеристика на някои
основни показатели, разкриващи същността на играта и изискванията към
участващите в нея футболисти.
Започваме с преминаваните метри
и километри в един футболен мач.
Съвременните
изследователски
апаратурни методи позволяват това
да се установи много коректно, в пълни детайли и разновидности на двигателна активност. На фиг. №1 е представен пример за един от десетките
специализирани софтуерни продукти.
Резултатите относно преминатите метри в една футболна среща
са ясни. Средно 10-12 000 м от елитен
професионален футболист.
Съществено важно е при анализа
да се посочи какви са характеристиките на измерените метри. В тази
насока ще си позволим да припомним
една таблица от предишна наша публикация. (Таблица №1).
От таблицата и изследванията на
много автори (Reilly и Thomas - 11,2%;
Withers et all - 18,8% ; Mayhew and
Wenger - 11,3%; Yamanaka et all - 7-10%
и др.) е видно, че процентното съотношение на спринтовото бягане от
общия обем във времето се запазват
в диапазона 10 -12%..
СЛЕДВАТ НЯКОЛКО ЛОГИЧНИ
АРИТМЕТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ
Изминавано разстояние в един мач
от един футболист → 10 – 12 км ; 10%
от тях са спринтове, което означава
над 1000 м спринтово бягане.
За една година елитните професио-
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налните футболисти от първата лига
на Англия изиграват 46 мача в лигата
+ 14 – 16 мача от двете купи + 10 – 12
мача от Шампионска лига + 8 – 10 мача
с Национални отбори на Англия +12 – 16
контролни срещи. Т.е. 90 – 100 мача за
година; х 1000 м 90-100000 м, или 90 –
100 км спринтово бягане!
Дори ако един футболист играе в
50-60% от срещите, установяваме, че
това са състезателни натоварвания с
много висока интензивност !
При професионални футболисти,
играещи в първенствата на Германия,
Италия, Франция, Испания, стойностите са по-ниски с 20 -30 км, но отново достатъчно впечатляващи.
За България данните са по-различни, но в съответствие с формираната тенденция.
Ще допълним представената
характеристика на двигателните
действия и с резултати от изследвания на максималната относителна
кислородна консумация (VO2 макс мл/
кг-1/мин.-1) при професионални футболисти.
професионални шведски футболисти, членове на националния
отбор - 58,6 (от 50-до 69 мл/кг-1/
мин.-1). (1970 - Astrand; Rodahl –
(1986) цитират изследвания на
Agnevik)
североамерикански футболисти –
професионалисти мъже - 58,4 мл/
кг-1/мин.-1.(1976 – Raven; Gettman;
Pollock; Cooper)
елитни унгарски футболисти
– 62.7 + 5.2 мл/кг-1/мин.-1. ( 1991 –

Malomsoki )
елитни португалски футболисти
– крайни защитници – 62.1 мл/кг-1/
мин.-1 ; халфове – 61.9 мл/кг-1/мин.-1;
нападатели – 60.6 мл/кг-1/мин.-1;
вратари – 52.7 мл/кг-1/мин.-1; централни защитници – 54.8 мл/
кг-1/мин.-1; ( 1991 – Puga; Ramos;
Agostinho; Lomba )
елитни хърватски футболисти52.07 + 10.71 мл/кг-1/мин.-1. ( 2001 –
Matkovic; Jankovic; Heimer )
елитни датски футболисти - 58.3 +
01 мл/кг-1/мин.-1 (56.3 – 61.1 мл/кг-1/
мин.-1). (2003 – Bangabo; Krustrup;
Mohr)
елитни жени футболистки от
датския национален отбор – 57.6
мл/кг-1/мин.-1 (от 51.5 – 63.8 мл/кг-1/
мин.-1).( 1991 – Jensen; Larsson )
футболистки от Чехия - 53.9 + 5.7
мл/кг-1/мин.-1.( 2003 – Bunc; Psotta )
Систематезирането на посочените
по-горе обективно установени факти показва, че:
Активно включените в тренировъчен и състезателен процес професионални футболисти понасят
изключителни по своя обем и интензивност двигателни и функционални натоварвания.
Към тях логично трябва да се прибавят максималните стресови
въздействия с психологическа и
емоционална същност.
Като обобщен резултат са налице комплекс от фактори, които
могат да доведат до преумора и
претренираност.
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Табл. 1

Последствията от това са на
първо място травми на опорно-двигателния апарат, сериозни (в отделни случаи необратими) увреждания на
сърдечносъдовата система и нерядко
личностни и социални кризи.
КАК ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ТЕЗИ
НЕГАТИВНИ СЪСТОЯНИЯ?
Необходимо е първо ясно дефиниране на симптомите за преумора и претренираност, а след това –оперативен,
текущ и етапен контрол (измерване и
оценка) на тяхното състояние.
Факторите
и
симптомите
(Symptoms) могат да се обединят в няколко групи:
спортно–педагогически-Sport
pedagogical
биомеханични-Biomechanical
физиологични-Physiological
психологични-Psychological
биохимични-Biochemical
на имунната система-Immunological
КРАТКАТА ИМ ХАРАКТЕРИСТИКА Е
СЛЕДНАТА:
Спортно-педагогически: видимо
намаляване на двигателната активност; невъзможност да се изпълняват
очаквани постижения и спортносъстезателна изява; намаляване на поносимостта към различни видове натоварвания.
Sport pedagogical - Decreased
30
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performance; Inability to meet previously
attained performance standards or criteria;
Reduced toleration of loading;
Биомеханични: загуба на координация (разкоординираност);
намаляване на амплитудата при
изпълнения на движения;
трудно овладяване и неефективна
игра с футболната топка.
Biomechanical - Loss of coordination;
Decreased efficiency or amplitude of
movement;
Физиологични Physiological
удължен период на функционално възстановяване
Recovery
prolonged;
съществено намаляване на мускулната сила и максималната
работна мощност Decreased
muscular strength and maximum
work capacity;
увеличаване на разликата между стойностите на пулсовата
честота в положение легнал и
при изправяне Increased difference
between lying and standing heart
rate;
необичайни промени между стойностите на пулсовата честота
в покой, при двигателни упражнения и в периоди на възстановяване Changes in heart rate at rest,
exercise and recovery;
съществени промени в стойностите на кръвното налягане
Changes in blood pressure;

отклонения от нормалните характеристики на Т вълната на
ЕКГ запис Abnormal T wave pattern
in ECG;
увеличаване на кислородната
консумация, вентилация и стойности на пулсовата честота
при субмаксимални физически
натоварвания Increased oxygen
consumption, ventilation and heart
rate at sub maximal workloads;
постоянно чувство за жажда;
Feels thirsty;
чувство за хронична умора;
Chronic fatigue;
периодично главоболие;
Headaches;
мускулен дискомфорт; Muscle
damage
Психологични Psychological
Загуба на апетит Loss of appetite;
Депресивни чувства Feelings of
depression;
Цялостна апатия General apathy;
Емоционална нестабилност
Emotional instability;
Затруднена концентрация при
натоварване и тренировка
Difficulty in concentrating at work and
training ;
Страх от състезания Fear of
competition;
Личностна промяна Changes in
personality;
Намалени възможности за съсредоточаване и концентрация Decreased

намаляване на хемоглобина, серумното желязо,серумния феритин;- Decreased hemoglobin, serum
iron, serum ferritin;
увеличаване
на
концентрацията на уреа;- Increased urea
concentration;
повишаване нивото на кортизол и кетостероиди в урината;- Elevated cortisol levels and
ketosteroids in urine;
ниско ниво на свободен тестостерон;- Low free testosterone;
увеличаване на серумния хормон
свързващ глобулина;- Increased
serum hormone binding globulin;

ability to narrow concentration;
Повишена чуствителност и признаци за емоционален стрес Sensitive
to environmental and emotional stress;
Намаляване на възможностите за
приемане и обработка на голям обем
от информация Decreased capacity to
deal with large amounts of information
Биохимични Biochemical
отрицателен нитрогенен баланс; - Negative nitrogen balance;
намалена функция на хипоталамуса; - Hypothalamic dysfunction;
полегати (спокойни) криви на
гликолитичния толеранс;- Flat
glucose tolerance curves;
намалена концентрация на гликоген в мускулите; - Depressed
muscle glycogen concentration;
намаляване на минерали в костите ;- Decreased bone mineral
content

Имунна система
Immunological
чувство за “безтегловност”,
”летене” и болнична замаяност;Fly- like illnesses;
неоправдана и дискомфортна повишена температура;Unconfirmed glandular fever;
целодневно чувство за студ и
треперене;- One day colds;
намаляване на функционалната
активност на неотрофила и на
тоталната бройка лимфоцити;- Decreased functional activity
of neutrophils and total lymphocyte
counts;
чести бактериални инфекции;Bacterial infection;
постоянно активиране на херпеси и вирусни инфекции;- Reactivation
of herpes viral infection;
достоверни промени в съотношенията между лимфоцитните разновидности CD4 :CD8 ; - Significant in
CD4 :CD8 lymphocytes variations

В ОБОБЩЕНИЕ
Представената, дори и кратка, характеристика на факторите и симптомите за преумора и претренираност,
измерването и оценките на моментното им състояние показват едната
страна от възможности за тяхното
предотвратяване.
Другата се отнася до изясняване на
причините, водещи до появата на двете. Могат да се посочат редица – лошо
физикално и медакаментозно възстановяване; нерационално хранене; нецелесъобразни диета; влияние на различни
социални и икономически фактори.
Несъмнено водещата причина, свързана с ефективна профилактика, логично се отнася до научнообоснованото
дългосрочно и оперативно планиране и
управление на тренировъчния процес.
Към написаното допълваме и няколко извода:
Установява се, че в специализираната литература не е отделено достатъчно внимание на проблемите
за преумората и претренираността във футбола.
Обективно регистрираните стойности на показатели за състезателните натоварвания характерезират футболната игра като
подчертано рискова за възникване
на двете негативни състояния.
Ефективното управление на спортната подготовка във футбола се нуждае
както от методологична, така и от
количествено определена система от
критерии за контрол на преумората
и претренираността.
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Aртроскопия на тазобедрената
става – индикации и граници на
оперативния метод
Д-р Иван Василев

РЕЗЮМЕ
Лезиите на хрущяла са основен проблем в ортопедията и травматологията. Хрущялните дефекти са голяма пречка за спортната кариера и често се достига до имплантиране на изкуствени
стави.
Артроскопията на тазобедрената става води началото си от
екипа на проф. Ганц (Швейцария), създател на теорията за развитието на Impingement Syndrom на ТБС.
В статията разглеждаме класическите интра- и екстраартикуларни индикации. Артроскопията на ТБС е сигурен диагностичен
метод при неясна клиника и негативни параклинични и образни
изследвания. Тя дава и възможност за едновременно лечение.

SUMMARY
Hip Arthroscopy: Indications and Limitations for the Surgical Method
Cartilage lesions are one of the main issues for orthopedics and traumatology
to deal with. A major obstacle to a carrier in sports, cartilage lesions lead to
joint replacement.
Hip arthroscopy was established by Prof. Ganz (Switzerland), who invented
the theory of the femoroacetabular impingement syndrome (FAI).
This article is about the classical intra- and extra-articular indications of FAI.
Hip joint arthroscopy is a secure diagnostic method where clinical evidence is
insufficient and the results of paraclinical and imaging studies are negative.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хрущял, артроскопия, тазобедрена става.
KEY WORDS: cartilage, arthroscopy, hip joint (articulatio coxae).

Бр. 3, 2011 г.

Лезиите на хрущяла, причинени от заболявания или травми и
тяхното лечение, все още представляват основен проблем в ортопедията и травматологията.
Много голям брой от пациентите с хрущялни дефекти биват
принудени да прекратят спортната си и/или професионалната
кариера. Най-често се налага да им
бъдат имплантирани изкуствени
стави, което е свързано с всичките произтичащи от комплексността на оперативния метод
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компликации.
Тъй като възстановяване на
хрущялна тъкан ad integrum все
още не е възможно, много важна е
профилактиката или недопускането появата на хрущялни дефекти.
Това важи най-вече за тазобедрената става.
В последните години арторскопията започна да играе все
по-важна роля в диагностиката
и лечението на травматичната
и дегенеративната патология на
тазобедрената става.
Първата проведена артроскопия на ТБС е от Бурман през 1931
г. и е била извършена върху трупове.
Оттогава до началото на 90–
те години тази техника не получава широк достъп до клиниката.
Причините за това са различни –
предимно от анатомично естество: масивни костни структури,
обградени от множество обемни

мекотъканни струкури - мускули,
съдово-нервни снопове, както и
значитело стегната ставна капсула, непозволяваща лесно отваряне на ставата. От друга страна
липсват и точни диагностични
методи, като напр. Артро-МRI,
CT Scan и т.н., а не на последно
място още не е създадена и нужната специфична артроскопска апаратура и инструменти.
Нов тласък на практичното
приложение на тазобедрената
артроскопия сложи групата от
Швейцария начело с проф. Ганц и
теорията им за развитието на т.
нар. Impingement Syndrom на ТБС.
Съществуват два основни
типа импинджемент – ацетабуларен – PINCER, и феморален –
CAM, но най-често в практиката
се сблъскваме с т. нар. MIXED или
смесен тип импинджемент.
При PINCER – импинджемента
променената костна структура

PINCER импинджемент

CAM импинджемент
с натрупване на остеофити в
горния квадрант на ацетабулума
води до притискане на labrum
acetabulare при флексия и ротация
на ставата и тангенциално нарушаване целостта на хрущяла на
ацетабулумната ямка в областта
на най-голямо натоварване.
При CAM – импинджемента се
наблюдава натрупване на костна
тъкан по горно-латералната повърхност на collum femoris, като
извивката на шийката на фемура
се изглажда и води до същите дегенеративни промени както при
PINCER – импинджемента.
Предполага се, че най-честа
предпоставка са травмите на и
около ТБС.
Не трябва да се забравя, че
диференциалната
диагностика
на тазобедрената болка е многостранна. Много често особено при млади пациенти минават
няколко месеца от началото на
оплакванията до откриванета
на тазобедрената патология.
Първично обикновено се започва
лечение на оплакванията от болки в околоставните структури
поради близките им анатомични
взаимоотношения.
Най-важните диференциално

диагностични методи са точно
снетата анамнеза, локализацията
и видът на болката, мястото на
нарушаване на движенията и типичните диагностични прийоми
и образни методи (ултразвукова,
рентгенова, СТ и ЯМР диагностика).
Индикациите за провеждането на артоскопия на ТБС могат
да бъдат разделени в две групи интраартикуларни и извънартикуларни.
Към класическите интраартикуларни идикации за артроскопията на ТБС се числят:
Диагностичната артоскопия при неясна симптоматика
Свободни ставни тела
Лезия на Labrum acetabulare
Impingement
(Pincer/CAM)
синдром
Хронични синовити
Лезия на Lig. Capitis femoris
Бактериален коксит
Ранни дегенеративни изменения
С подобряването на техниката на метода и създаването на
нови инструменти индикациите
се разширяват:
Остеонекроза на главата
на фемура

Femuro Acetabular Impingement
Рефиксация
на
Labrum
acetabulare
Хондропластика при по-развити стадии на артрозни изменения
Към класическите екстраартикуларни идикации се числят:
Трохантерен бурсит
Тендинит на М. Psoas
Тендинит
на
Tractus
iliotibialis
Артроскопията на ТБС може
да бъде извършвана в странично
(lateral decubitus) или supine (по
гръб) положение на пациента. В
нашата клиника предпочитаме
страничното положение на пациента, тъй като при него няма
нужда от асистент (фиг. 1).
За да не бъде повредена ставата при инсталирането на оптиката, предварително извършвахме фенестрация на капсулата
през предно и задно страничните
достъпи, под рентгенов контрол
и без тракция на ставата, тъй
като така обемът на т. нар. периферен отдел е най-голям. След
това под оптичен контрол се извършваше оглед на ставата и нейните структури.
При млади пациенти най-често
се откриват изолирани лезии на
ацетабуларния лабрум (фиг. 2), порядко комбинирани лезии на лабру

Фиг. 1
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ма и хрущяла в горно-периферната част на ацетабулума (фиг. 3).
Почти във всички случаи се открива наред с лезията на лабрума
и FAI. При такава находка се извършва дебридемент с частична
резекция на лабрума (фиг. 4), последвана от шейвинг и коблация на

нарушения хрущял. След това под
Rö-контрол сe извършва корекция
посредством абразио на феморалното костно натрупване (фиг. 5),
като се щади изрично мястото на
навлизане на съдовете от капсулата в главата на фемура, както
и премахване на ацетабуларните

Фиг. 10

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

остеофити.
При наличие на хондрални дефекти може да бъде извършено
и абразионна артропластика и/
или микрофрактуриране на дефекта (фиг. 6). Хрущялът бива обработван посредством вапоризация (фиг. 7). Често се откриват
сраснали с капсулата или лабрума
вкалцявания, които биват отстранени.
При млади пациенти преди
извършането на костния дебридмент се депериостира labrum
acetabulare и след резекцията на
костния дефект отново се реинсерира посредством анкери (фиг.
8, 9, 10)
Разбира се, както всеки метод
в медицината и този има своите
граници, които, трябва да бъде
подчертано, непрекъснато се
стесняват.
Към сравнителните контраиндикации спадат:
Дисплазия на ТБС
Тежка коксартроза
Епифизиолиза на бедрената
глава
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Фиг. 6

Фиг. 8
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Фиг. 7

Фиг. 9

Артроскопията на ТБС е сигурен диагностичен метод при случаи с неясна клиника и негативни
параклинични и образни изследвания.
Като се има предвид и възможността за едновременно лечение
на все по-голяма част от патологичните изменения на ставата,
методът става незаменим в днешната ортопедична практика.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Иван Василев
Клинка по спортна травматология,
Ухинген, Германия
МЦ “Еуровита” Спортсклиник, София
vassilevivan@hotmail.com
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Безопасни ли са изкуствените
терени?

Проф. Кирил Аладжов, дпн

РЕЗЮМЕ
Прекомерното използване на изкуствени настилки, особено от
подрастващи футболисти, се отразява неблагоприятно върху
опорно-двигателния апарат. При тренировки на изкуствен терен, поради неговата малка еластичност, ставите и сухожилията понасят значително по-голямо натоварване, отколкото на
естествено затревените терени. Неприятните усещания не
закъсняват – болки в коленете, глезените и сухожилията, набити
пети, създаване на предпоставки за плоскостъпие.

SUMMARY
Are Plastic Pitches Safe?
The all too regular use of plastic pitches, especially by adolescent football
players, has an adverse effect on the locomotor system. Unlike regular grass
pitches, plastic pitches place more pressure on the joins and tendons. The
consequences are knee, ankle or tendon pain, sore heels or flat feet.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: изкуствени терени, футболисти, травми, превенция.
KEY WORDS: plastic pitches, football players, injuries, prevention.

Бр. 4, 2011 г.

Прочетох в един столичен
вестник, че решението за подобряване на незавидното състояние в детско-юношеските школи
е в изграждането на изкуствени
терени. Безспорно това е по-добрият вариант, отколкото децата да изучават футболното
майсторство на асфалтови площадки или на кортови терени.
Има някои обективни закономерности, с които трябва да се
съобразят привържениците на
изкуствените терени. На първо
място това е обстоятелството, че прекомерното използване
на игрища с изкуствена настилка,
особено от подрастващи футболисти, се отразява неблагоприятно върху опорно-двигателния
апарат. При тренировки на изкуствен терен, поради неговата
малка еластичност, ставите и
сухожилията понасят значително
по-голямо натоварване, отколкото на естествено затревените
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терени. Неприятните усещания
не закъсняват – болки в коленете,
глезените и сухожилията, набити
пети, създаване на предпоставки
за плоскостъпие. Подобно е мнението и на други наши и чуждестранни медицински и спортни
специалисти.
По стечение на обстоятелствата през последните 10-12
години провеждам индивидуални
тренировки с млади футболисти
от различни детско-юношески
школи на територията на София.
Повечето от тях ме търсят, за
да подобрят физическите си качества. Не са малко и тези подрастващи футболисти, които идват за лечебновъзстановителни
тренировки, на контузии, получени вследствие от ежедневните
занимания на изкуствени терени.
Симптомите на проблемите и
оплакванията на тези футболисти са типични за травми, получени от тренировки на терени

с изкуствена настилка – болки в
петите, стъпалата, коленете,
сухожилията.
Личните ми впечатления
от детско-юношеската школа
на „Аякс”, Амстердам, са в подкрепа на мнението ми относно
неприятните последствия от
прекомерното използване на изкуствени терени. Наред с многото затревени терени, в школата на „Аякс” има 2 (две) игрища,
покрити с изкуствена трева. По
принцип децата ежедневно тренират на тревните терени. На
игрищата с изкуствено покритие
се водят занимания по изключение, само в случаите, когато атмосферните условия не позволяват да се тренира на естествена
трева.
В интерес на истината трябва
да констатираме, че почти липсват мотивирани научни изследвания по отношение на здравословните проблем, които могат

да възникнат при прекомерното
използвани в тренировъчния процес с деца на терените с изкуствено покритие. По отношение
на някои предимства, които те
имат, в сравнение с естествените тревни терени, дори не са необходими научни доказателства
– те са очевидни и за неспециалисти: лесно се поддържат, не се
влияят от атмосферните условия, не се замърсяват екипите.
Безспорно е, че производителите
на изкуствената настилка нямат
особен интерес да констатират
здравословните проблеми, които
може да предизвикат ежедневните тренировъчни занимания върху изкуствената материя. Едва ли
производителите на изкуствени
терени ще подходят така, както
са постъпили тютюнопроизводителите, които, притиснати от
безспорните и обективни научни
изследвания за вредата от тютюнопушенето, са напи сали вър-

ху цигарените кутии: „Пушенето
сериозно вреди на вашето здраве!” Такива лозунги за вредата от
прекомерното използване на из-

куствените терени едва ли някога ще се появят поради обясними
причини. Това обаче съвсем не е
пречка да се провежда необходи-
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мата разяснителна и превантивна дейност при провеждането на
тренировъчни занимания на терените с изкуствено покритие.
При тренировъчни занимания на терени с изкуствена настилка, провеждани с млади
футболисти, необходимостта
от ефикасно разгряване става
още по-голяма. Това до голяма
степен ще допринесе за подготовката на необходимото равнище на опорно-двигателния
апарат на спортистите, което
ще е предпоставка по-лесно да
понесат неприятните последици от тренировката върху изкуствен терен. Подценяването
на разгряването (с неговите две
части – обща и специална) се
отразява негативно, особено когато се касае до занимания, провеждани върху твърда настилка.
Важна част при провеждане на
разгряването е включването на
комплекс от разтягащи (стречинг) упражнения. Тези упражнения въздействат ефикасно върху
залавните места на мускулите и
сухожилията. Ежедневното приложение на комплекс от стречинг упражненията допринася
за намаляване на риска от травмиране. Чрез тях се подготвя
опорно-двигателният апарат,
сухожилията добиват еластичност, поради което се счита, че
това е една добра превенция за
предпазване от травми, породе-

ни от игра на изкуствени терени. В дългогодишната си спортно-педагогическа практика съм
установил, че стречингът като
уникална система за тонизиране
и огъвкавяване на човешкото
тяло сериозно се подценява при
тренировъчни занимания с млади футболисти. Вследствие на
това малките възпитаници не
притежават необходимата гъвкавост, което впоследствие се
явява сериозна бариера във възрастовото им развитие.
В София на терени с изкуствено покритие подготовката
си провеждат деца и юноши на
няколко игрища: На „Герена”, на
„Славия” и на 57-мо училище. На
тези терени ежедневно кипи неуморен тренировъчен процес с
подрастващи млади футболисти.
Преди години този процес се наричаше „учебно-тренировъчен”.
Това понятие напълно покриваше
смисъла и съдържанието на тази
дейност. В спорта, в т. ч. и футболната игра, като значимо социално явление закономерно трябва
да има и елементи на учебна дейност с всички нейни направления
– опознавателна, разяснителна,
теоретична и практико–приложна. Не беше далече времето,
когато в седмичния тренировъчен план задължително се планираше и се провеждаше едночасова теоретична подготовка.
В тези теоретични занимания
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„Обществено
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треньорите запознаваха своите
малки възпитаници с историята
на любимия футболен клуб, с неговите успехи и достижения, с
правилата на футболната игра, с
необходимите за спорта здравни
и хигиенни навици. Всичко това
даваше своя положителен принос
за успешното израстване на младите футболисти. Те се стремяха
да подражават на своите кумири
и тренираха с мисълта да станат
като тях. По това време нямаше
изкуствени терени, но пък имаше
добри футболисти.

Излезе от печат новата книга на професор Кирил Аладжов,
доктор на педагогическите науки: "Пази си здравето на
младини, за да си добре на старини!"
Книгата е послание към младите хора, които трябва да полагат постоянно грижи за своето здраве. В нея могат да се
намерят многобройни примери и съвети как човек може да се
предпази от някои предвидими заболявания, каквито сами си
създаваме, без някой да ни принуждава. Такива са тютюнопушенето с неговите сериозни последици, алкохолът, наркотиците, наднорменото тегло, липсата на двигателна активност,
прекомерното застояване пред компютъра и телевизора,
носене на неподходящо облекло и редица други. В книгата се
посочва, че неправилният начин на живот в детско-юношеска
възраст, несъобразен с някои особености и закономерности
на растящия организъм, води до негативни последици в погорните възрастови периоди.
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Спортното сърце - на границата
между норма и патология

Доц. д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
Спортното сърце по традиция се приема за бенигнено състояние
на адаптация на организма към интензивните тренировки. В контекста на нарастващия брой случаи на внезапна сърдечна смърт
/ВСС/ при млади спортисти се натрупват данни, че ремоделирането
на сърцето, в резултат на спорта може да маскира потенциално
опасни подлежащи сърдечносъдови заболявания. Ето защо лекарите,
занимаващи се с тази специфична популация, трябва добре да познават критериите за разграничаване на норма от патология и да
прилагат активни скринингови мероприятия сред спортистите. При
диагностициране на заболявания, криещи риск от внезапна сърдечна
смърт, спортистите трябва да бъдат категорично съветвани да
прекратят активните спортни занимания.

SUMMARY
Athletic heart syndrome - on the verge of standard and pathology
The athlete’s heart has been considered to be a benign condition for a long
time. But the increased number of cases of sudden cardiac death among
young athletes created the conception that the signs of benign cardiac
remodeling may mask potentially fatal unrecognized cardiac diseases. That
is why the sports doctors should be train to distinguish the normal athletes
heart from cardiac diseases and advice the threatened athletes to stop the
active training.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортно сърце, сърдечно съдов риск , внезапна смърт.
KEY WORDS: athletes heart, cardio-vascular risk, sudden death.

Бр. 1-2, 2012 г.

Общоприетото схващане гласи,
че спортното сърце е бенигнено
увеличение на сърдечната маса, съпроводено със специфични циркулаторни адаптационни механизми и
морфолгично ремоделиране на сърцето като резултат на физиологична адаптация към системните
тренировки /1/. През последните
десетилетия обаче в резултат на
бързото развитие на диагностичните методики за изследване на
активните спортисти понятието
„спортно сърце” придоби нови измерения /2/.
В контекста на нарастващия
брой случаи на внезапна сърдечна
смърт /ВСС/ при млади спортисти
се натрупват данни, че ремоделирането на сърцето в резултат на
интензивното натоварване може
да маскира потенциално опасни
подлежащи сърдечносъдови заболявания /3/.
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Поставя се на обсъждане и въпросът дали интензивните спортни занимания не повишават, макар
и в малък процент от случаите, сърдечносъдовия риск /3, 4, 10/.
Няколко обсервационни проучвания посочват, че след интензивни
натоварвания се регистрират леки
до умерени покачвания на сърдечните тропонини и натриуретичния пептид при спортове с голямо
и продължително натоварване /1,
10/.
Тези епизоди на преходна миокардна лезия са били третирани
като клинично несигнфикантни, но
данните от проучванията на Andre
La Gerche и сътрудници върху дясната камера сочат, че повтарящите
се епизоди на дяснокамерна увреда могат да доведат до хронично
ремоделиране с неблагоприятен
ефект върху помпената функция на
ДК, както и до оформяне на арит-

могенен субстрат /10/.
Установени са съществени разлики в изявата на спортното сърце
при спортове, свързани с тренировки за издръжливост /динамични, аеробни или изотонични/ - например
бягане на дълги разстояния, плуване
и такива, свързани с тренировки за
сила /статични, анаеробни, изометрични/ - като например вдигане
на тежести и борба.
Тренировките за издръжливост
водят до съществено увеличение
на максималната кислородна консумация, сърдечния дебит, ударния
обем, систоличното артериално
налягане, както и намаляване на периферното съдово съпротивление.
Непосредственият ефект на
силовите тренировки се изразява
в леко повишение на кислородната
консумация и сърдечния дебит и
съществено повишаване на артериалното налягане, сърдечната чес-

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

тота и периферното съдово съпротивление.
Дългосрочното влияние на аеробните тренировки се изразява в
повишена максимална кислородна
консумация поради повишен сърдечен дебит и повишена артерио-венозна разлика в кислородната сатурация.
Силовите тренировки водят до
малко нарастване на кислородната
консумация.
По този начин динамичните
тренировки водят до предимно
обемно натоварване на лявата камера, докато статичните тренировки увеличават предимно тензионното натоварване /1/.
На фиг. 1 е представено влиянието на вида спорт върху размерите
на лявата камера и дебелината на
стените и.
Спортистите имат малко, но
все пак статистически значимо увеличение на размерите на сърдечните кухини и дебелината на стените
от порядъка на 10-20%
При около 50% от спортистите
се наблюдават прояви на сърдечно

ремоделиране, изразяващи се в увеличаване на размерите и обемите
на лявата и дясната камера и лявото предсърдие, при запазена систолна и диастолна функция /1, 5, 6,
7, 8/.
На фиг. 2 е представено влиянието на различни фактори върху
теледиастолния размер на лявата
камера при спортисти. Вижда се,
че най- голяма е ролята на телесните размери, затова е редно всички
ехографски измерени параметри да
се индексират според телесната
повърхност на конкретния спортист.
Лявопредсърдното ремоделиране е допълнителна проява на физиологичната адаптация към натоварване. Това се отдава на обемното
обременяване и е свързано с уваличаване и на ЛК. Повишен трансверзален размер на лявото предсърдие
/ЛП/ над 40 мм е установен при 20%
от спортистите, а над 45 мм - при
5%.
Тези изменения са обикновено бенигнени и обратими и като правило
се наблюдават при тренировки за

издръжливост. Много рядко увеличението на ЛП при спортисти се
асоциира с предсърдно мъждене< от
1 % от случаите /9/.
През последните 4 години се натрупват все повече данни, 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 /10/.
По време на физическо натоварване стресът върху стените на дясната камера драматично нараства.
Това се дължи на факта, че докато
пониженото периферно съдово съпротивление 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.
Трябва да отбележим, че промените в обемите на сърдечните кухини търпят значително обратно
равитие при по-продължително
Медицина и Спорт
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Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

спиране на активните тренировки
/фиг. 3/.
Отклоненията в ЕКГ при спортистите варират значително
според критериите, използвани в
различните проучвания. Те също се
влияят от вида спорт.
На фиг. 4 са показани процентите на значими и незначими отклонения в ЕКГ при различни видове
спорт.
Най-често описваните промени
са по типа на ранна реполаризация,
повишена амплитуда на QRS комплекса, дифузно негативни Т вълни,
дълбоки Q-зъбци.
Поради повишения вагусов тонус при спортистите възникват бенигнени ритъмно-проводни нарушения като синусова брадиаритмия,
нодален ритъм, АV блок I степен и II
степен тип Венкебах /1, 3, 4, 13/.
С широкото навлизане на Холтер мониторирането при спортисти се установяват камерни и
надкамерни екстрасистоли, включително и куплети и епизоди от непродължителна камерна тахикардия.
Най-често тези аритмии не во42
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дят до сериозни нежелани събития
и изчезват след спиране на интензивните тренировки, както и по
време на тестове с натоварване
/1/.
На фиг. 5 е показано драстичното намаляване на камерните екстрасистоли при спиране на активните тренировки, както и пример
за кратка, безсимптомна камерна
тахикардия при 24-годишен баскетболист.
Внезапната сърдечна смърт при
млади спортисти е едно от найшокиращите медицински събития с
огромен обществен отзвук.
Смъртта обикновено настъпва
на терена, при голямо физическо
натоварване и без предшестващи
симптоми. 12-годишно проучване
от Минесота е докладвало честота
на ВСС 1:200000 /годишно при млади
спортисти от 27 вида спорт /11/.
Доказано е, че екстремните физически натоварвания повишават
2,8 пъти риска от ВСС при юноши и
младежи. Физическото натоварване действа като тригер за летални
камерни тахиаритмии най-често

на фона на неразпознато в миналото сърдечно заболяване /1, 3/.
На фиг. 6 са посочени основните
причини за ВСС при млади спортисти в САЩ според проучването на
Maron и сътрудници.
От тази диаграма се вижда, че
най-голям е делът на смъртните
случаи, причинени от хипертрофична кардиомиопатия /ХКМП/
-26%, следвана от травматичното
комоцио кордис - 20%, и коронарните аномалии - 14 %. Значително
по-малък е относителният дял на
аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия - 3%, миокардитите
-5 %, клапните пороци, синдромите
на удължен QT интревал, ИБС, Дилатативна кардиомиопатия, както и
други некардиологични причини за
смърт като топлинен удар, астма,
травма , злоупотреба с медикаменти, руптура на мозъчна аневризма
и др.
По-различни са данните, представени от италиански учени. Там
аритмогенната дяснокамерна кардиомиопатия е посочена като водеща причина за ВСС по спортните

терени. Тази контрастна разлика
с американските данни може да се
обясни с генетични различия, но повероятната причина е дългосрочната национална скрининг програма
на италианските спортисти, при
която ХКМП се разпознава значително по-често и лесно /и такива
спортисти биват дисквалифицирани/, в сравнение с АДКМП /13/.
На фиг. 7 е представена схема
за диференциална диагноза между
спортно сърце и някои сърдечносъдови заболявания.
Трябва да отбележим, че съществува припокриване на ЕКГ и Ехо КГ
промените при болестни състояния и нормалното спортно ремоделиране на сърцето, които оформят
т. нар. „сива зона”.
Особено важна е диференциалната диагноза между хипертрофичната кардиомиопатия и спортното
сърце. Тук сивата зона обхваща случаите с дебелина на миокарда 13-15
мм. При стойности над 15 диагнозата ХКМП е по-вероятна. Важно е
да отбележим, че при ХКМП обикновено теледиастолният размер на
лявата камера е малък - до 45 мм,
докато при спортно сърце често е
над 55 мм. Много важни за разграничаване на норма от патология са характеристиките на диастолното
пълнене - диастолната дисфункция
е характерна за ХКМП, докато при
спортно сърце диастолният профил
на трансмитралния кръвоток е нормален. За по-прецизната диференциална диагноза на този компонент
от голяма полза са и по-съвременни
ехографски техники като тъканен
доплер, стрейн и стрейн рейт. Важна роля за доказване на ХКМП има
и прецизната фамилна анамнеза и,
макар и понякога, и генетични тестове. Когато въпреки всички усилия диагнозата остава несигурна,
спирането на активните тренировки може да даде отговора, тъй
като промените по типа на спортно сърце претърпяват значително
обратно развитие.
На фиг. 8 е представен диференциално диагностичен алгоритъм за
разграничаване на ХКМП от спортно сърце.
Още по-труден е казусът с АДКМП, където решаването на диагнозата изисква прецизна оценка на
ЕКГ промените, серия от ехографски изследвания с насоченост към
дясната камера, както и сърдечен

ЯМР. Понякога за уточняване на диагнозата се стига и до миокардна
биопсия на ДК /14/.
В заключение можем да кажем,
че активните спортисти се нуждаят от прецизен скрининг за недиагностицирани сърдечни заболявания, който освен физикален преглед
и подробна анамнеза, би трябвало
задължително да включва ЕКГ.
Подобен подход е довел до 90%
редукция на случаите на ВСС при
спортисти в Италия за последните
години.
Предвид масовата достъпност
и високата диагностична стойност, ехокардиографията също би
следвало да се включи сред задължителните методи на изследване на
спортистите.
Кардио-пулмоналните тестове
с натоварване дават много добра
информация за нивото на тренираност на атлета, но също могат да
разкрият някои неизвестни до момента патологични състояния.
При трудни за диференциална

диагноза случаи в съображение влизат някои нови ехокардиографски
техники, ЕКГ холтер мониторирането, сърдечният ЯМР и, макар и
рядко, инвазивни техники - сърдечна катетеризация и миокардна биопсия, електрофизиологични изследвания.
Временното въздържане от активен спорт може да помогне много за разграничаване на физиологичните от патологичните сърдечни
изменения при спортисти /особено
при гранични случаи, попадащи в т.
нар. сива зона /15, 16/.
При диагностициране на заболявания, криещи риск от внезапна сърдечна смърт /като ХКМП,
АДКМП, синдром на удължен QТ
интервал, синдром на Бругада,
Синдром на Марфан и др./, спортистите трябва да бъдат категорично съветвани да прекратят
активните спортни занимания,
независимо от високата социална
и икономическа цена на такова решение /2, 17/.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

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

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

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

КЛЮЧОВИ ДУМИ: костно-хрущялен дефект, артроскопия, хондропластика.
KEY WORDS: osteochondral defects, arthroscopy, chondroplasty.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Третирането на пациенти с увреда на
хрущяла в цялата му дебелина все още
представлява труден за решаване проблем. Множество лечебни възможности
са предложени за оздравяването на тази
увреда. Процедури като абразионната
хондропластика и микрофрактурите бяха
въведени с идеята да стимулират костния мозък и да предизвикат фибрознохрущялен оздравителен отговор. Предварителните краткосрочни съобщения бяха
обнадеждаващи, но при продължително
проследяване резултатите не задоволя44
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ват (Brophy RH et al., 2009; Mithoefer K et
al.,2005; Steadman JR et al., 2003).
Мозаичното автоложно костно-хрущялно присаждане (OATS) за лечение на костнохрущялни дефекти на коляното бе предложено с идеята за запазване на хиалинния
хрущял първоначално с експериментални
проучвания върху кучета и коне (Hangody L
et al.,2001; Burks RT et al., 2006). Тези положителни резултати бяха потвърдени в експеримент върху кози през 2004 година с 86%
преживяемост на хрущяла шест месеца след
операцията (Lane JG et al., 2004). Клиничното приложение на мозаичното автоложно
костно-хрущялно присаждане започва през
1992 година с публикации в литературата

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

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

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

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

А

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

Б

Костно-хрущялен дефект в натоварената
зона на медиалния бедрен кондил. Хрущялният дефект е съпътстван с увреда на медиалния мениск – състояние след резекция на
менискалната лезия непосредствено преди
костно-хрущялната пластика /А/. Хрущялният дефект е с размери приблизително 4
cm2 /Б/.
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Фиг. 5

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

Фиг. 4

Дефектът се маркира и се оформя реципиентното ложе, като за целта се определят диаметърът и броят на костно-хрущялните цилиндри.
ната периферия на facies patellaris femoris.
Само в някои случаи с по-обширен дефект
костно-хрущялните цилиндри са получени
и от интеркондилната ямка /фиг. 5/. Коляното се поставя в положение на флексия
от 20-30°, което позволява леко изместване на пателата латерално и достатъчно откриване на цялата facies patellaris
femoris. При всички случаи посоката на инструмента за ръчно добиване на цилиндрите трябва да е такава, че хрущялната
му повърхност да е ориентирана перпендикулярно на надлъжната ос на цилиндъра /фиг. 6/. Получените костно-хрущялни
блокчета се съхраняват във водно-солеви
разтвор до момента на имплантирането
им /фиг. 7/.
Подреждането на блокчетата е извършено от периферията към центъра по
предварително планирания ред така, че
да се постигне известен конвекситет на
централно разположеното блокче. Посоката на въвеждане на цилиндъра обичайно
е перпендикулярна и следва посоката, зададена от борирането с реципиентната
фреза, но в някои случаи е леко косо ориентирана при необходимост от постигане
на по-добра стабилност както към периферията, така и между самите блокчета
/фиг. 8/.
Следоперативните препоръки включват отбременяване на оперирания крайник
в продължение на 6 седмици. За посочения
период коляното е обездвижено в ортеза
с шарнири при разрешен обем на движение
от 0° до 90°. На пациента са препоръчани
изометрични упражнения за m.quadriceps и
m.triceps sure, както и повдигане на крайника с разгънато коляно. Шест седмици
след операцията е направена контролна
рентгенография и след преценка състоя46
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нието на костно-хрущялните импланти
е позволено на пациента постепенно да
натоварва крайника.
РЕЗУЛТАТИ
На контролния преглед средно 39 месеца след операцията към всички пациенти
/n=23/ бе отправен въпросът как оценяват
субективно състоянието на увреденото
коляно по скалата от 1 до 10 /оценката 10
е за перфектно коляно/ преди операцията
и при последния контролен преглед. Средната предоперативна оценка е 3 /от 1 до
5/ с подобрение при последния контролен
преглед до средна оценка 7 /от 5 до 10/.
Пациентите бяха запитани още дали при
необходимост биха се съгласили да им се
извърши същата операция. Осемнадесет
от тях /78%/ отговориха утвърдително.
Трима от оперираните, които дадоха отрицателен отговор, бяха с незначително
подобрение спрямо предходното състояние.
При клиничното изследване всички пациенти имаха пълен обем на движение в
оперираното коляно. Пет колена показаха
умерен, неболезнен крепитус в обема между 50° и 110° флексия. Незначителен излив в
ставата, провокиран от натоварване, се
установи при две колена.
По International Knee Documentation
Committee /IKDC/ формата средната следоперативна оценка е 67,2 /от 37.3 до 94.1/.
Не е установена зависимост на оценката
по IKDC формата и възрастта на пациента. Най-добри резултати са постигнати
при пациентите с асептична некроза на
медиалния бедрен кондил /11 колена/, а найлоши са резултатите при пациентите с
артроза /4 колена/.

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

Чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка и обратно костно-хрущялният цилиндър
се отстранява от донорното ложе /А/. Присадъкът е готов за трансплантиране в подготвеното преди това реципиентно ложе в мястото на дефекта /Б/.

Фиг. 6

Предпочитаното донорно място за костнохрущялните цилиндри е ненатоварената периферна зона на латералния бедрен кондил.
трепана, за да се избегне травмирането
на хондроцитите, което би се получило
при механично манипулиране (Evans PJ et
al., 2004; Thaunat M et al., 2010). В този смисъл инструментариумът на Arthrex предоставя изключителната възможност за
щадящо изрязване и отделяне на присадъка. Препоръчва се донорният дефект да
се запълни, за да се редуцира следоперативното кървене (Feczko P et al., 2003).
Идеалното донорно място трябва да
е лесно достъпно, да подсигурява подходяща във функционално отношение тъкан,
получена с минимална морбидност. Найчесто това са периферните участъци на
бедрената трохлеа, предимно латералната периферия /фиг. 5/. Междукондилната
ямка, която също се използва като източник за трансплант, има недостатъка, че
хрущялът е по-тънък от необходимото;
повъхността му е с конкавна форма, което не го прави особено подходящ като
реципиент за конвексната повърхност на
бедрените кондили (Bartz RL et al., 2001;
Ahmad CS et al., 2001 ). В този смисъл медиалната и латералната повърхност на
пателата са по-подходящи в сравнение с
междукондилната ямка. Задната част на
бедрените кондили също се препоръчва за
добиване на костно-хрущялни присадъци.
Недостатъкът на тази локализация, както
и на fossa intercondylaris е, че инструментът за получаване на транспланта трудно се насочва перпендикулярно (Diduch DR
et al., 2003; McCoy B et al., 2012; Thaunat M,
et al., 2010).
Прецизното планиране на реконструкцията ще предотврати някои от нежеланите усложнения на мозаичната пластика
(Koh JL et al., 2006). Точното оразмеряване
48
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ще подсигури допирането на присадъка
към дъното на реципиентното ложе и ще
осигури необходимия press fit за стабилност. Все повече се препоръчва имплантите да са с по-малък диаметър, като за
оптимални се посочват цилиндри от 4-6
mm. Експериментални проучвания върху
животни показаха, че цилиндрите с по-голям размер причиняват формирането на
кавитарни лезии и склерозни кисти, които след колабирането им предизвикват
развитието на артроза (Hurtig MB et al.,
1999; McCoy B et al., 2012). Присадъците с
диаметър по-малък от 3 mm също не се
препоръчват, защото са по-крехки, трудно се съхраняват и крият риск от счупване при имплантирането им (Hangody L, et
al., 2003; McCoy B et al., 2012).
При реконструиране на хрущялната
лезия подреждането на костно-хрущялните цилиндри трябва да започва от периферията към центъра по начин, че да
се постигне необходимият конвекситет
в центъра на лезията. Подреждането на
присадъците в една равнина предизвиква
развитието на фиброза с последващо увреждане на хиалинния хрущял върху трансплантираните блокчета. Въвеждането на
присадъците в реципиентните отвори
трябва да става много винимателно без
каквото и да било механично усилие, за
да се съхрани хрущялът (Patil S et al., 2008;
Pylawka TK et al., 2007).
Изравняване нивото на хрущялната повърхност на присадъка с това на нативния
хрущял по периферията около дефекта е
ключов момент от реконструкцията. Хрущялната повърхност на присадъка не бива
да изпъква в никакъв случай над нивото на
хрущяла около реципиентния участък. За

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

А

Б

Фиг. 8

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

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

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

Лечение на грип
и грипоподобни състояния
1 - 12 г.

1т. на всеки 2 часа до 8т. на ден

над 12 г. 1т. на всеки час до 12т. на ден
След острия перод 3 х 1-2 т.
поне 1 седмица

www.influcid.bg

Инфлуцид при инфекции
с повишена температура
Резултати
z Статистически значима разлика в ответната реакция на пациента между 4 и 11 ден в полза на групата
на Инфлуцид ( p = 0,0018), фиг. 1

Резултати от международно,
рандомизирано, контролирано
клинично изпитване

Ɋɚɡɥɢɤɚ>@
40%

30%

20%

Klement P.1, Thinesse-Mallwitz M.2, Maydannik V.3
10%

Методи
z Рандомизирано, контролирано клинично изпитване, проведено в Германия и Украйна.
z Набиране на пациенти: от м. ноември 2010 г.
до м. април 2011 г.
z 523 пациенти на възраст 1-65 години, обхванати от 22 центъра; 50% от участниците са на
възраст под 12 години.
z Лечение с Influcid в допълнение към стандартно симптоматично лекарство, сравнено
със самостоятелно прилаганото симптоматично лечение. Симптоматично лекарство
(Paracetamol, Ambroxol и/или Oxymetazoline) е
предлагано на пациентите по преценка на изследователя, в зависимост от симптомите
на пациента.
z Проследяване на пациентите в продължение
на 14 дни.
z Проследяване на телесната температура и
симптомите на ИГДП, като симптомите на
ИГДП са регистрирани с помощта на съкратената версия на скалата на Wisconsin (Wisconsin
Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21)).
z Повлияването е дефинирано като отсъствие
на повишена температура и отсъствие или
лека степен на симптоматичната изява (оценявана по WURSS-21).

www.dhu-bg.com
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z В същото време, приемът на симптоматични лекарства е бил значимо по-нисък в групата, лекувана с
Influcid (кумулативни дози на симптоматично лекарство при всички пациенти), фиг. 2
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Изводи
z Едновременното прилагане на Influcid съществено
скъсява продължителността на инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП).
z Influcid може да намали съществено приема на симптоматични медикаменти.
z Influcid представлява щадяща и ефективна терапевтична опция при инфекции на горните дихателни
пътища, особено ако се вземе предвид благоприятния му профил на безопасност, доказан при употребата му в продължение на десетилетия.
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Оценка на ефекта и поносимостта на комбинирано
лечение с ампули колаген GUNA MD – LUMBAR И GUNA
MD – ISCHIAL при болни с лумбална дискова херния
Доц. д-р Иво Райчев,
дм УМБАЛНП „Свети Наум”, София
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Болката в лумбалната област е сред най-често
срещаните оплаквания в ежедневната неврологична практика. Обичайно тя е проява на структурни и дегенеративни промени на тъканите около
и между прешлените – междупрешленни дискове,
междупрешленни стави, връзките около гръбначния
стълб, мускулите и техните сухожилия. Лумбалната дискова херния е причина за остро настъпили
болки в кръста при около 8% -10% от пациентите
с лумбалгия.
Лечението на острата болка в кръста (ноцицептивна или невропатна) обичайно включва миорелаксанти, НСПВС, аналгетици, вкл. опиатни
такива, кортикостероиди, физиотерапия. Хронифицираната лумбалгия най-често е със смесена патогенеза (ноцицептивна и невропатна) и за нейното терапевтично повлияване е необходимо към
комплексното лечение да се добавят антиконвулсанти (Gabapentine, Pregabalin) и антидепресанти
(трициклични и SNRI).
Терапията с ампули колаген (и допълнителни
съставки с природен произход) е един нов физиологичен подход при повишаването качеството на
живот на тези пациенти (4). За разлика от всички
гореспоменати стандартни лечебни въздействия,
инжекционният колаген укрепва и усилва хрущялните структури, изграждащи междупрешленния диск,
както и всички околопрешленни структури – връзки, сухожилия, междуклетъчно пространство на
съединителната тъкан. Укрепва се и обвивката на
нерва, което спомага за възстановяването му при
компресия (3).
Целта на настоящото открито постмаркетингово проучване е да се оценят ефикасността и
поносимостта от локалното паравертебрално интрамускулно приложение на ампули колаген (GUNA
MD-Lumbar и GUNA MD-Ischial) при болни с лумбална
дискова херния.

на заболяването е както следва: до 1 месец – при 4
болни (16%); до 6 месеца – при 5 болни (20%) и над 6
месеца - при 16 болни (64%), като при някои от тях
хронично рецидивиращата болка е от 10 и повече
години. Участието в проучването се осъществяваше по определен, създаден за целта протокол, след
подписване на информирано съгласие. Оценявани
бяха давността на заболяването, наличието на
предхождаща медикаментозна и/или физиотерапия (преустановени най-малко 72 часа преди началото на лечението с ампули колаген), интензитета
на болката по визуалната аналогова скала (VAS) от
0 до 10 точки, наличието на разтежни феномени,
вертебрален синдром, разстояние «пръсти - под».
Ампулите колаген се прилагаха като монотерапия, локално паравертебрално в лумбалната област, в точката на максимална изразеност на палпаторната болезненост, предизвикана от дозиран
натиск. Схемата на приложение вкючваше общо 10
еднократни апликации, първоначално в три поредни дни, последвани от две инжектирания седмично за две седмици и по една процедура седмично в
следващите три седмици. При всичките включени
в проучването пациенти тази терапия е предхождана от различно по продължителност лечение с
НСПВС, съчетано с миорелаксант и/или физиотерапевтични процедури, което е било без съществено
повлияване на основните им оплаквания.
Оценката на субективните болкови прояви и
на промените в неврологичния статус се осъществяваше трикратно - преди първата апликация, на
седмата и на десетата процедура. В края на лечебния курс се извършваше комплексна оценка на ефективността от проведеното лечение по 5-степенна скала: много добра, добра, задоволителна, слаба
и липсваща. Поносимостта към ампулите колаген
се оценяваше като: много добра, добра, задоволителна и наличие на странични нежелании реакции.

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИКИ
В проучването бяха включени 25 болни - 9 жени
и 16 мъже на възраст от 27 г. до 83 г. (средна възраст 51.36 г.) с дискови хернии в лумбалния отдел
на гръбначния стълб, установени посредством невроизобразяващи методи – компютърна томография или магнитно-резонансна томография. При 6
от тях дисковата херния е на ниво L4-L5, при 5 - на
ниво L5-S1, а при 14 са установени дискови хернии
на две и повече нива (от L2-3 до L5-S1). Давността

РЕЗУЛТАТИ
Две от участничките не завършиха проучването. Отказът им беше съответно на 5-ата и на
8-мата апликация поради липса на лечебен ефект.
При останалите 23-ма терапевтичната схема
беше осъществена изцяло, по протокол.
Основните субективни оплаквания на пациентите бяха от болка в лумбалната област с или без
ирадиация към долните крайници. Част от болните съобщаваха за наличие на «скованост» и ограни-
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Ампули колаген GUNA MEDICAL DEVICE
за лечение на мускулно-скелетно-невралгична болка

www.guna.bg
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Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ
чение на движенията в кръста, изтръпване и парестезии в някой от двата крака.
Изходните стойности на лумбалгията, оценявана
по VAS, варираха от 6 т. до 10 т. (средна стойности
6,6 т.). На 7-ата визита стойностите намаляват на
2,6 т.(р < 0,001), а на 10-ата – на 1,6 т (р < 0,001), като
при 12 пациенти (52%) VAS e = на 0 т. в края на проследяването (фиг. 1). Не се установи наличие на зависимост между първоначалния интензитет на болката
(спонтанна и провокирана) и крайната й оценка на
десетата визита. Подобряването на болковия синдром обичайно настъпваше между третата и петата
апликация на GUNA MD-LUMBAR И GUNA MD-ISCHIAL.
Успоредно с намаляването интензитета на болката
се отчиташе и регрес в разтежните феномени (на
Ласег, на Нери и на Боне), намаляване изразеността
на вертебралния синдром и скъсяване на разстоянието „пръсти – под” (от 50-60 см на 0-10 см).
Резултатите от крайната оценка на ефекта от
проведеното лечение, осъществена на десетата терапевтична процедура, са представени на фигура 2. При
66% (15 болни), завършили пълния лечебен курс, се отчете наличие на много добър ефект както по отношение
на субективните оплаквания, така и в обективната
неврологична симптоматика. Трима пациенти (13%)
оцениха ефекта като „добър”; четирима (17%) – като
„задоволителен”, и само 1 (4%) – като „слаб”.
Поносимостта към ампулите колаген при всички 23-ма пациенти беше много добра, при пълна
липса на странични явления и нежелани лекарствени реакции (както локални, така и общи).
ОБСЪЖДАНЕ
Терапията с ампули колаген е един нов физиологичен подход при лечението на различни възпалителни
и дегенеративни заболявания на ставно-мускулно-скелетния апарат. Локалното им приложение има укрепващ колагеновите структури ефект. Малките дози
колаген действат сигнално, променяйки физиологичните условия в екстрацелуларния матрикс. В резултат
на това настъпва протеазна активация и стимулиране на клетъчните функции. Инхибират се процесите
на апоптоза, усилва се метаболизмът, като локалните възпалителни компоненти намаляват и се укрепват колагеновите тъканни структури (3, 4). Укрепва
се и обвивката на нерва, което спомага за възстановяването му при компресия. Усилването на структурите води до намаляване или премахване на болката,
последвано от възстановяване на движенията в конкретния гръбначен сегмент. Стимулирането на дренажа на междуклетъчното пространство от страна
на колагена, неговото положително действие върху
тонуса на капилярната стена и възстановителните
клетъчни процеси правят ампулите колаген решаващ
фактор при намаляване на възпалителните компоненти в меките тъкани около гръбначния стълб.
Осъщественото от нас лечение на дискогенно обусловени болки в лумбалната област с два вида ампули
колаген - GUNA MD-LUMBAR И GUNA MD-ISCHIAL, е
технически лесно изпълнимо, ефективно и безопасно.
Този вид терапия може да намери широко приложение
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Фиг. 1

Фиг. 2

Динамика на болката, оценявана по VAS

Крайна оценка от ефекта на лечението

в ежедневната неврологична практика, особено при
пациенти с хронифицирана лумбалгия. Отличната поносимост и липсата на нежелани странични реакции
позволяват използването на тези ампули при пациенти със съпътстващи соматични заболявания (язвена
болест, лошо контролирана артериална хипертония,
тежък захарен диабет, бъбречна недостатъчност и
др.), при които прилагането на НСПВС и кортикостероиди е ограничено или противопоказано. В подобни
случаи ампулите колаген могат да бъдат обсъждани
като лечение на първи избор.
1.
2.

3.
4.
5.
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Оценка на самостоятелно
приложена кинезитерапия при
пациенти с фрактура на дистален
радиус
Д-р Христина Миланова, дм

РЕЗЮМЕ
Въпреки статистическите данни за нарастване честотата на
фрактурите на дистален радиус (ФДР) във връзка с интензификацията на съвременния живот и увеличаване средната продължителност на живот, все още има нерешени съществени проблеми
около оптималното терапевтично повлияване на този вид наранявания. Проследяване на наличните рандомизирани контролирани проучвания показва недостатъчност на доказателствата за
ефективност на различни интервенции, използвани при рехабилитацията на ФДР.
Имайки предвид актуалността на проблема и значението му за
лечебната практика, ние се постарахме да определим мястото и
ролята на кинезитерапевтичното лечение в комплексната терапия на пациенти след ФДР.
Нашето мнение е, че приложението на кинезитерапия е удачно при
решаването на задачите на лечебно-рехабилитационната програма. Кинезитерапевтичният курс довежда до известно облекчаване на болковата симптоматика. Провеждането на активна кинезитерапия спомага за настъпването на сигнификантни промени
в значителна част от кинезиологичните показатели. Кинезитерапевтичното лечение е базисна терапия при следфрактурните
състояния на дисталния радиус, върху която упешно се надграждат различни физиотерапевтични методики.

SUMMARY
Assessment of self-administered kynesitherapy in patients with fracture
of the distal radius
Although statistics show an increase in the frequency of fractures of the distal
radius (FDR) connected to the intensification of modern life and an increased
life expectancy, there are still major unresolved issues about the optimal
therapeutic treatment of this type of injury. Tracking available randomized
controlled trials shows an insufficient amount of evidence for the effectiveness
of different interventions used in the rehabilitation of FDR.
Given the relevance of the problem and its implications for medical practice,
we tried to determine the place and role of kinesis therapy in complex
treatment of patients after FDR.
Our opinion is that the use of physical therapy is appropriate in solving the
tasks of healing and rehabilitation programs. Kynesitherapeutical course leads
to some alleviation of painful symptoms. An active physical therapy helps
the occurrence of significant changes in a large proportion of Kinesiology
indicators. Kynesitherapeutical treatment is a basic treatment for after-fracture
of the distal radius in which different physiotherapy methods are successfully
built.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактура на дистален радиус, кинезитерапия, рехабилитация.
KEY WORDS: fracture of the distal radius, kynesitherapy, rehabilitation.

Фрактурите на дисталния радиус (ФДР) имат приблизителна честота 1:10000 и представляват 16%
от скелетните и 74% от фрактурите на предмишницата. Основен
терапевтичен метод при тях е
хирургичният, а физитерапевтичното и рехабилитационно лечение
на ФДР играе важна роля както за
предотвратяване на усложненията
след фрактурата, така и за по-бързото и пълноценно функционално
възстановяване на увредения крайник. Използването на кинезитерапия след фрактура на дисталния радиус е обосновано във всички фази
на следфрактурното състояние. D.
C. Collins [1993] подчертава, че дисталните фрактури на радиуса из55
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искват прецизно лечение както по
време на имобилизационния период,
така и специализирана рехабилитация след това, за да се гарантира
оптимален функционален резултат.
Pехабилитацията след оперативно
или консервативно лечение на ФДР
трябва да започне още по време на
имобилизацията и да се оптимизира чрез прилагане на всички достъпни средства на кинезитерапията,
ерготерапията и физикалната медицина [C. Vollinger, 2003].
Кинезитерапията (КТ) се определя от повечето автори като
важен аспект от терапевтичния
процес при пациенти след ФДР. Има
доказателства за подобрение на
сътоянието като цяло, но липсват

доказателства за по-ранно възвръщане на функционалната активност [J. Maciel, 2005].
Според N. Byl et al. са необходими лонгитудинални проучвания,
за да се определи количествено в
дългосрочен план функционалното
възстановяване във връзка с вида
на фрактурата и степента на увреждане.
Активната КТ превъзхожда липсата на рехабилитация при пациенти с ФДР по отношение на функционалния капацитет на крайника,
като ФТР трябва да бъде съпътсваща терапия при тези болни и да
започне максимално рано [H. Breyer,
1990]. Ранната рехабилитация води
до функционално подобрение (в

К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
обема на движение – на 3-ия месец,
и в силата на юмручния захват – на
6-ия месец), представлява ефективен терапевтичен метод и би могла да доведе до оптимален функционален резултат [P. Millett, 1995].
Тези резултати се потвърждават и
от други автори [C. Watt, 2000] –
при пациенти, провели активна КТ,
настъпва сигнификантно по-голямо
увеличение на екстензията в гривнена става (ГрС) и силата на юмручния
захват 6 седмици след започване на
лечението, в сравнение с пациенти,
непровеждащи активна КТ.
Целта на проведеното от нас
проучване е да изследваме, проследим и отчетем възстановяването на
пациенти с ФДР в отговор на въпроса какъв е ефектът на самостоятелно приложено кинезитерапевтично
лечение за редукция на уврежданията
и повишаване функционалния капацитет при тези болни.
При 30 пациенти с ФДР, постъпили
за лечение в клиника “Физикална и рехабилитационна медицина” към ВМА,
София, е приложен самостоятелно
кинезитерапевтичен комплекс, който включва както методи на активната кинезитерапия: аналитична (активни изометрични упражнения за
мускулите на китката, активни изотонични упражнения за съседните
незасегнати стави на крайника), общоразвиваща, дихателна гимнастика, трудотерапия – функционална и
забавна; така и методи на пасивната
кинезитерапия: масаж, позиционна
терапия и механотерапия. Фракционираме прилагането на КТ-процедури спрямо периода на следфрактурно
възстановяване, като съобразяваме
използваната методика и с наличието на усложнения, възрастта и общото състояние на пациента.
При проследените пациенти с
приложение на 20-дневен кинезитерапевтичен комплекс преобладават
жените – 19 (63,3%). Най-голям процент са във възрастта между 51 и 60
години (29%). Болните са класифицирани според AO/ASIF класификацията,
като най-голям е делът на пациенти
с тип А2 фрактури – 53,3% (16 пациенти), следвани от фрактури тип А3
(30%). Пациентите са започнали ФТРлечение в рамките на до 10 дни след
сваляне на гипсовата имобилизация.
Оценката на състоянието на болния
преди, по време на и след лечението
(в края на курса и 1 месец след приключването му) се основава на субективните оплаквания, обективните
56
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клинични и образнодиагностични
признаци.
Проследявянето на пациентите се извършва чрез периодични
контролни прегледи след всеки пет
проведени процедури и месец след
приключване на курса (късни резултати).
Болката, като един от най-характерните клинични симптоми
при ФДР, присъства при всички болни преди лечението. Отчитането
се извършва от самия пациент по
визуално-аналогова скала за оценка
на болката – VAS. Преди лечението
болните обикновено съобщават за
умерена до силна болка – респективно 10 (33,3%) и 19 (63,3%) случая.
В края на кинезитерапевтичния
курс болката е променена значително, а месец след приключване на
кинезитерапевтичното лечение наблюдаваме изчезване на болковата
симптоматика при 13 от пациентите (43,3%), лека болка при натоварване - при 16 болни (53,3%), и само
един от пациентите съобщава за
умерена болка (3,3%). Параметричният анализ на данните показва
статистически значимо намаление
(p<0,05) на болковия симптом след
проведеното лечениe. Резултатите
ни показват, че още след петата
проведена кинезитерапевтична процедура оценката на болката по VAS
намалява със средно 0,5 при пациентите (фиг. 1).
Нашите наблюдения подкрепят
становището на T. McAuliffe, 1987,

според който ранната мобилизация
след ФДР има за резултат намаляване на болковата симптоматика и
увеличаване силата на юмручния захват, без да води до промяна на първичната репозиция.
Оценката на функционално възстановяване на ръката и връщане
към дейности от ежедневния живот
(ДЕЖ) и нормална трудоспособност
също показва положителна динамика. В късните резултати при 9 (30%)
пациенти оценяваме функционалните възможности на фрактурираната ръка като еднакви или много
близки до нивото преди счупването.
18 (60%) от пациентите имат известни смущения във функцията на
ръката, проявяващи се в леко забавяне, намалена сръчност и ловкост
или издържливост, но продължават
да изпълняват предишните си задължения. Само при 3-ма (10%) отчитаме по-сериозни ограничения във
функцията на засегнатия крайник
– извършване на движенията с лимитиран капацитет. Данните от
параметричния анализ преди и след
края на кинезитерапевтичния курс
доказват статистически значимо
подобрение (p<0,05) на изпълнението на ДЕЖ (фиг. 2).
Проведените от нас изследвания подкрепят схващанията на N.
Byl, 1999; G. Engel и др. за положителното влияние на прецизираната кинезитерапия при пациенти с
ДФР. Според S. Kay et al., 2008 и A.
Bruder et al., 2011, най-отчетлив е

ефектът на добре структурираната и индивидуализирана КТ програма при ФДР върху намаляването
на болковия синдром и функционалните ограничения, докато обемът
на движение и мускулната сила се
повлияват по-слабо. Резултатите
от проведеното от нас проучване потвърждават тези заключения
чрез сигнификантното подобрение
в оценките по VAS и изпълнението
на ДЕЖ.
Кинезиологичните показатели,
специфични за подвижността на
гривнената става, отразяват подобрението на обема на движение.
От фиг. 3 и 4 проличава, че обемът
на движение при пациентите се увеличава във всички възможни равнини
на движение в резултат на приложението на КТ комплекс.
Правилно структурираният и
изпълняван КТ комплекс увеличава
обема на движение в гривнена става
след фрактура на дистален радиус.
В различните равнини на движение
по-голямо увеличение на обема на
движение имаме съответно при екстензия, улнарна абдукция и супинация. Резултатите интерпретираме
като логични на базата на факта, че
преобладават фрактурите тип А2
(по АО/ASIF класификация) – 53,3%
(16 пациенти), като от тях 9 са тип
А2-2 – екстраартикуларни метафизарни фрактури на радиуса с дорзална ангулация (тип Colles).
Сравнително проучване на ефекта на активната КТ и ерготерапия
при състояния след ФДР показва сигнификантна положителна разлика по
отношение на флексия и екстензия 6
месеца след фрактурата в полза на
активната КТ, както и във върховия
хват, силата на юмручния захват,
улнарна девиация и супинация. Не се
наблюдават разлики по отношение
оценките по DASH-score [J. Souer,
2011]. Всичко това е доказателство
за необходимостта от ранно и це-

ленасочено провеждане на КТ след
ФДР като задължителен минимум за
възвръщане и съхраняване функционалната годност на фрактурирания
крайник.
Отчитането наличието на оток
(сантиметрия на гривнена става
и длан) или наличието на мускулна хипотрофия (сантиметрия на
предмишница) извършихме при постъпване на пациентите за лечение,
периодично по време на курса, непосредствено след приключването му
и един месец след това (фиг. 5).
Приложената кинезитерапевтична методика повлиява мускулната
хипотрофия при пациентите, но резултатите не са със статистическа
значимост (p>0,05).Още в края на
петата проведена кинезитерапевтична процедура отчитаме намаление на отока средно с 0,2 см при
пациентите. След приключване на
лечението отокът на ГрС намалява,
като разликата е статистически
значима (р < 0,05). При провеждане

на сантиметрично измерване обиколката на дланта се наблюдава
оток при 21 от всички проследени
пациенти (70%). Непосредствено
след приключване на курса намалението е с 0,72 см (p<0.05).
Интерпретирането на резултатите от динамометрията осъществяваме на базата на сравнение със стойностите при здравия
крайник. Измерената средна стойност на силовия захват при пациентите непосредствено след края
на лечебния курс е 5,32 kg (49,8% от
стойността при здравия крайник),
а крайният резултат един месец
след това е 7,21 kg, което е 67,4%
от този на другата ръка (фиг. 6).
Получените от нас резултати
по отношение силата на юмручния
захват и обема на движение са съизмерими с данните от проучването на P. Millett and N. Rushton, 1995,
но положителният терапевтичен
ефект ние отчитаме в по-кратки
срокове. Според цитираните авто-
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кинезитерапията е базисно лечение при следфрактурните състояния на дисталния радиус, върху
която упешно се надграждат различни физиотерапевтични методики, като изпълнението й трябва
да се съобразява със сроковете на
възстановяване и с наличието или
не на усложнения. Общоприетото
становище за ролята на кинезитерапията за подобрение подвижността и функцията не подлежи на
преоценка.

ри при ранна и активна мобилизация
динамометрията и ставната подвижност са по-добри, като достигат сигнификантност на 6-ия месец
по отношение мускулна сила и на 3-ия
месец относно обем на движение.
При статистическата обработка на резултатите по отношение
на захватите (юмручен, удържащ,
върхов, ключов, “папироса”, куков (0
- 5) установяваме, че е налице статистически значима разлика при
сравнение на оценките преди и след
лечение.
Най-значим ефект на приложения
терапевтичен курс с КТ наблюдаваме при юмручния и удържащия захват (фиг. 7). По-ниските стойности
на подобрение при прецизния върхов,
ключовия и „папироса” отдаваме на
необходимостта от по-продължително време за възстановяването
им във връзка с по-голямата прецизност и координация при изпълнението им.
Крайният резултат при пациентите с ФДР се основава на комплексна оценка на антомичните, функционалните и субективните критерии
и на усложненията. В проведеното
клинично проучване оценяваме крайните клинични и функционални резултати по клиничната точкова скала
на Cooney [1987]. Скалата е удобна за
отчитане на резултатите от лечението на базата на следните параметри: болка, функционален статус,
обем на движение (екстензия и флексия), сила на юмручния захват, като
всеки се оценява от 0 до 25 точки.
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За норма се приемат показанията на
контралатералната ръка (плюс или
минус 10% от доминантната). Фиг.
8 илюстрира обобщената оценка от
терапевтичното въздействие на
кинезитерапевтичния комплекс.
При 3-ма от пациентите (10%)
се наблюдава отличен ефект в късните резултати – липсва болка в
края на терапевтичния курс. Подвижността на гривнената става
е в норма или над 75% от стойностите на контралатералния крайник. Същото важи и за силата на
юмручния захват. По отношение
на функционалния статус пациентите се връщат към обичайната
си заетост.
В 10 случая (33,3%) се установява
добър ефект – отбелязваме облекчаване на субективната симптоматика, с увеличена подвижност
на гривнената става и мускулната
сила (над 50% от данните за другия крайник) и слабо лимитиране на
функционалните възможности на
ръката.
При 14 от пациентите (47%)
отчитаме задоволителен резултат – наличие на поносима болка
при натоварване, обем на движение в ГрС и мускулна сила между 25 и
50% от стойностите на контралатералния крайник и ограничение в
определени трудови дейности.
Общо при 27 случая (90%) има
подобрение в субективното и обективното състояние, а при 3 (10%)
– то липсва за някои от показателите или е съвсем слабо.
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Роля на лъчелечението
в превенция на
хетеротопната
осификация

РЕЗЮМЕ
Хетеротопна осификация (ХО) е доброкачествено състояние на необичайно образуване на костна тъкан в меките тъкани. ХО често
е асимптоматична, но обикновено се проявява като ограничена
подвижност. ХO може да се развие в резултат на три основни
състояния - травма, неврологично увреждане, както и генетични
аномалии. Етиологията на ХО не е напълно разбрана. Предполага
се, че множество фактори (локални и системни) едновременно
допринасят плурипотентната мезенхимна стволова клетка да се
диференцира в остеобластен прекурсор и да генерира формирането
на ХО. Хората с висок риск за развитие на ХО провеждат профилактично лечение за предотвратяване формирането на ХО. Двата
основни метода за профилактика влючват нестероидни противовъзпалителни средства и лъчелечение (ЛЛ). С настоящата работа
се обсъждат патофизиология на развитие на ХО, клиничните прояви, както и ролята на ЛЛ за профилактика.

SUMMARY
The role of radiotherapy in the prevention of heterotopic ossification
Heterotopic ossification (HO) is a benign condition of ectopic bone
formation in the soft tissue. HO could be asymptomatic but usually
reduced mobility is observed. Three main factors lead to HO-trauma,
neurological damage and genetic disorders. The etiology of HO is still
not completely clear but it is presumed that multiple factors (local and
systematic) simultaneously contribute the pluripotent mesenchymal
stem cell to differentiate in osteoblastic precursor and to stimulate
HO formation. In high risk patients for HO formation a prophylactic
treatment is recommended. The main methods for prevention of HO are
the nonsteroid anti-inflammatory drugs and the radiotherapy. With the
present paper the pathophysioloy of HO formation, the symptoms and
the role of radiotherapy for prophylaxis are discussed.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хетеротопна осификация, превенция, лъчелечение.
KEY WORDS: heterotopic ossification, prevention, radiotherapy.

ВЪВЕДЕНИЕ
ХО е патологичен процес, при
който трабекуларни кости се формират извън скелетни структури,
разполагайки се в меките тъкани,
където нормално не се развиват.
При ХО не се наблюдава тенденция
за злокачествена трансформация и
при хистологично изследване не се
откриват туморни черти в материала. Хетеротопната осификация
(ХО) се развива като усложнение
след травма (включително оперативна интервенция), в резултат
на неврологични нарушения или генетични заболявания (1).
Основните симптоми при ХО
са оток, болка и ограничена подвижност. В някои случаи протичането е безсимптомно и може да се
открие като случайна находка при
рентгенологично изследване.
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ХО е описана за първи път през
1883-та от Reidel, а през 1918-а
Dejerne и Ceillier съобщават за развитие на ХО с голяма честота при
войниците в Първата световна
война след травми на гръбначния
мозък (2).
ПАТОГЕНЕЗА И ЕТИОЛОГИЯ
Няколко фактора участват в
патофизиологичния механизъм на
развитие на ХО - простагландини,
тъканната хипоксия, хиперкалциемия, нарушена симпатикова инервация, продължителната имобилизация, нарушеният баланс между
паратиреоидния хормон и калцитониновата регулация, възпалението на тъканите в областта на
травмата, клетъчната смърт (3)
и активиране на растежни фактори като костни морфогенетичнни
протеини, стимулиращи минера-

лизацията и костното формиране
чрез остеобластните прогениторни клетки (1, 4). Всички те едновременно допринасят плурипотентната мезенхимна стволова клетка
да се диференцира в остеобластен
прекурсор и да генерира формирането на ХО (5).
ХО може да се развие в резултат
на травма, оперативна интервенция, изгаряния, неврологични нарушения, генетични заболявания, както и без установена причина.
Травмата е една от най- честите причини за развитие на ХО. ХО
се наблюдава както след травма на
костни структури, така и след директна мускулна травма.
След оперативни интервенции
по повод на фрактура при 50% от
пациентите се наблюдава ХО. При
пациенти след ендопротезиране
на тазобедрената става вероятността за развитие на ХО е между

Степен 1

Наличие на костни острови в меките тъкани около бедрото

Степен 2

Костни формации от таза или проксималния край на бедрената кост, при наличие на минимум 1 см отстояние
между противоположни костни повърхности

Степен 3

Костни формации от таза или проксималния край на бедрената кост, намаляване на разстоянието между
срещуположните костни повърхности на по-малко от 1 см

Степен 4

Видима костна анкилоза на тазобедрената

Табл. 1

Класификация на хетеротопна осификация по Brooker (15)

5 и 90% (5) и значително по-малко
след интервенции в областта на
колянната става - от 3,8% до 39%
(5). След коремни хирургични интервенции също се установяват
случаи на ХО (6).
Тежки изгаряния със засягане на
тъканите в дълбочина и площ над
20% са рискови за развитието на
ХО (7). Не се наблюдава разлика в
развитието на ХО спрямо вида
изгаряне според причинителя - от
пламък, от пара, от електричество. Мястото на най-тежко поразения участък от кожата невинаги е
мястото за развитие на ХО. Найчестата локализация на ХО след изгаряне е в областта на лакътната
става (7).
Неврологични нарушения в резултат на травматични и нетравматични увреждания на главния и
гръбначния мозък – също могат да
бъдат отключващ фактор за развитието на ХО (8). ХО се формира винаги в зони, дистално от нивото на
увреждане на гръбначния мозък (8).
Някои наследствени заболявания като миозитис осификанс се
смятат за високо рискови за развитието на ХО (9).
Описани са случаи на спонтанно
развитие на ХО, без установен провокиращ, отключващ фактор (10).
Като рискови фактори за развитие на ХО се посочват: данни за
развила се вече ХО, мъжкият пол,
посттравматичен артрит, ревматоиден артрит, хипертрофиращия остеоартрит, анкилозиращия
спондилоартрит, дифузна идиопатична скелетна хиперостоза, предходна хирургична интервенция в
таза, фрактури с дислокация и множествени фрактури, трохантерна
или феморална остеотомия (11, 12).
При проведен анализ на 395-има
пациенти с фрактура на ацетабулума и последващо хирургично лечение се установява нарастване на
развитието на ХО при пациенти в

по-висок боди мас индекс (БМИ), независимо от проведеното ЛЛ (13).
С увеличаване на БМИ се наблюдава
освен повишаване на честотата
на ХО и развитие на ХО от по-тежка степен - Брукер клас 3 или 4. При
пациенти с БМИ до 25 ХО най-често е от клас 1 и 2, докато при БМИ
над 25, пациентите развиват ХО
клас 3 и 4.

движения в ставата (16).
ПРОФИЛАКТИКА
Профилактиката на ХО включва
медикаментозна терапия - НСПВС,
ЛЛ – преди или след оперативната
интервенция или приложение и на
двете.
РОЛЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

КЛАСИФИКАЦИЯ
Изработени са няколко системи
за класификация на ХО с цел оценка
на прогресията и прогнозата на
ХО. Лезиите се класифицират по
отношение на анатомичната област, обема и степента на нарушена двигателна функция на ставата
(14, 15, 16).
За оценка степента на ХО в
таза се използва общоприетата
рентгенографска класификация на
Брукер (табл. 1) (15). Степен 1 и 2 са
клинично незначими предвид рядката изява на клинична симптоматика за разлика от степен 3 и 4, при
които е налице клиника. Рентгенографиите обикновено са достатъчни да се диагностицира ХО, но КТ е
по-иноформативна по отношение
разпространението и разположението на ХО. Костната сцинтиграфия от своя страна установява на
по-ранен етап сравнено с рентгенографиите развитието на ХО - 3
седмици сравнено с 4-6 (14).
ХО в областта на лакътната
става се класифицира по скалата
Hasting и Graham, базирана на анатомичната локализация на ХО и съответната степен на функционален дефицит (16). Тя е тристепенна
скала. Първа степен се дефинира
при налични радиографски данни,
но без функционален дефицит, при
втора степен има изразен функционален дефицит в различните равнини и при трета степен се наблюдава пълна анкилоза и пълна липса на

Инхибиращият ефект на йонизиращите лъчения върху костното възстановяване и растеж е
демонстрирано при проучвания с
плъхове сравнително рано (17, 18).
Този ефект е бил по-силно изразен,
когато облъчването е стартирало възможно най-скоро след настъпила фрактура. Тогава е изказана
хипотезата, че ранните остеопрогениторни клетки, участващи
в костното възстановяване, са
по-лъчечувствителни от зрелите
и диференцирани клетки, наблюдавани на по-късен етап.
Точният механизъм на въздействие на ЛЛ остава неизвестен.
Предполага се, че е свързан с диференциация на плурипотентните
мезенхимни клетки в остеобласти.
Облъчването намалява болковите
усещания чрез потискане на тъканното възпаление и аблация на болковите рецептори (1, 4).
Първите съобщения за приложение на ЛЛ за лечечение на ХО са от
1939 г., но системното приложение
на ЛЛ е от началото на 80-те години. През 1981 г. Coventry и съавтори
съобщават за ефективността от
прилагането на ЛЛ за профилактиране на ХО при протезиране на тазобедрена става (19). Те провеждат
следоперативно ЛЛ с обща доза
от 20 Gy в 10 фракции, чрез две
насрещни полета. След минимален
период на наблюдение от 12 месеца
само 19% от пациентите са развиМедицина и Спорт
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ли тежка ХО.
Sautter-Bihl et al. (20) първи са
приложили ЛЛ при ранни стадии на
ХО след увреждане на гръбначния
стълб. Само при 10% от пациентите е наблюдавана прогресия на
костното образуване. Не е установена значителна разлика между приложението на ЛЛ в една и няколко
фракции.
Днес ЛЛ е наложил се метод за
профилактика на ХО (фиг. 1). Ретроспективен анализ на 263-има
пациенти с травматична фрактура на ацетабулума установява, че
при 5,3% от пациeнтите, провели
ЛЛ, се наблюдава развитие на ХО,
сравнено с 60% при пациентите,
непровели ЛЛ (21).
ЛЛ може да се приложи и в адювантен план след елективна хирургична ексцизия на проявила се
симптоматична ХО в областта на
всяка става за превенция на локален
рецидив.

Фиг. 1

Съвременен линеен ускорител, на който се провежда
лъчелечението предоперативно или следоперативно.

РЕЖИМИ НА ФРАКЦИОНИРАНЕ
Прилаганата обща огнищна доза
и фракциониране варират от 20 Gy
в 10 фракции, 12 Gy в три фракции
до 7 или 8 Gy в една фракция, който
се е наложил като най-често използваният днес режим. Препоръчва се
следоперативното ЛЛ да се проведе до 72 часа от извършената оперативна интервенция. Този интервал следоперативно се приема като
най- ефективен.
Първоначално
следоперативно се сравняват различни режими
на фракциониране. При проучване
на два режима на следоперативно
фракционирано ЛЛ - 20 Gy в 10 фракции с 10 Gy в 5 фракции, се установява, че ефектът от двата режима
на облъчване е сходен (22). Поводът
за намаляване на доза от 20 Gy до
10 Gy според Силвестър и съавтори е необходимостта да се намали
болничният престой. В подкрепа на
тенденцията за намаляване на дозата и броя фракции е теорията,
че намаляването на лъчевата доза
теоретично би намалила лъчево индуцирания риск от развитие на рак
и намаляване броя на фракциите
води до редуциране на разходите и
неудобствата за пациентите.
Следващата стъпка в еволюцията на ЛЛ за превенцията на ХО
е изследването приложението на
единична фракция ЛЛ. Lo и и съавтори (23) проучват приложението на
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единична фракция ЛЛ при пациенти
с висок риск от ХО при протезиране на тазобедрена става. Общо
23-има пациенти са лекувани с единична доза от 7 Gy, като нито един
от пациентите не развива Brooker
степен 3 или 4 ХО. Резултатите
сочат, че единична фракция 7 Gy е
ефективна при предотвратяване
на ХО.
Проспективно проучване върху
55-има пациенти сравнява ефективността на еднократното облъчване спрямо фракционираното
ЛЛ (24). Пациентите, провели следоперативно ЛЛ, са рандомизирани в две групи - 10 Gy приложени в
5 фракции спрямо приложение на
единична фракция от 8 Gy. Облъчването е проведено до 4 дни след
хирургичната интервенция. Развитие на ХО се наблюдава при 21%
от пациентите, облъчени с 10 Gy, и
при 21% от пациентите, облъчени
с 8 Gy. Отчетените еквивалентни
резултати от фракционираното и
еднократното облъчване са в подкрепа приложението на по-краткия
режим.
Еднократното облъчване се
провежда с дози в рамките на 7 или
8 Gy. По-ниски дози (5,5 Gy в една
фракция) се приемат за недостатъчно ефективни от натрупания
клиничен опит (25).

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОПЕРАТИВНО
ИЛИ СЛЕДОПЕРАТИВНО
Профилактичното ЛЛ първоначално е прилагано следоперативно, като най-добри резултати са
постигнати с прилагането му до
72 ч след хирургичната интервенция (1, 5). При прилагане на ЛЛ в
следоперативния период съществуват известни затруднения и рискове - ограничената подвижност
на пациента, нуждата от инфузии,
дренаж на раната, имобилизиращи
устройства за минимално движение в областта на оперативната
интервенция, налагащи специален
транспорт и позициониране на пациента с потенциален риск за възникване на импланти. Това налага
следоперативното ЛЛ да се проведе възможно най-скоро с минимален
брой фракции на облъчване.
Предвид
ограниченията,
съществуващи със следоперативното ЛЛ, профилактичното облъчване при ХО е проучено и в предоперативен план. Установено е, че
най-добър профилактиращ ефект
се постига при стартиране на ЛЛ
в рамките на 1, 2, 4, 16 и 18 часа
преди операцията (26, 27). Повечето автори отчитат сходни резултати от профилактичната ЛЛ,
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ǭÖǯǮǞȱǬǠǡǩǪÖǦǜȮǡǭǮǞǪÖǩǜÖǝȱǧǟǜǬǭǦǤȶǮÖǤÖȮǯǢǠǡǭǮǬǜǩǡǩÖǫǜǣǜǬ ÖǤÖǫǬǡǠǧǜǟǜÖǨǡǠǤȭǤǩǭǦǜÖǜǫǜǬǜǮǯǬǜÖǤÖ
ǪǝǪǬǯǠǞǜǩǡÖǞÖǭǧǡǠǩǤǮǡÖǩǜǫǬǜǞǧǡǩǤȶ

ǿȝȜȞȠțȎȚȓȒȖȤȖțȎ

ǼȞȠȜȝȓȒȖȭȖȠȞȎȐȚȎȠȜșȜȑȖȭ

ǲȓȞȚȎȠȜșȜȑȖȭȖ
ȓȟȠȓȠȖȥțȎȚȓȒȖȤȖțȎ

ǺȎȟȎȔțȜȖȘȜȕȚȓȠȖȥțȜ
ȜȏȜȞȡȒȐȎțȓ

ǮșȠȓȞțȎȠȖȐțȎȚȓȒȖȤȖțȎ

ǯȜșțȖȥțȜȜȏȕȎȐȓȔȒȎțȓ

ǽșȎȟȠȖȥțȎ Ȗ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȠȖȐțȎ ȣȖȞȡȞȑȖȭ ȁǻǱ ǻȓȐȞȜșȜȑȖȭ ǲȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ Ȗ ȟȠȓȞȖșȖȕȎȤȖȭ ȀȓȞȎȝȓȐȠȖȥțȖ ȎȝȎȞȎȠȖ ȕȎ
ȒȜȚȎǿȝȓȦțȎȚȓȒȖȤȖțȎǰȓȠȓȞȖțȎȞțȜȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȖȖțȜȐȎȠȖȐțȖȢȖȕȖȜȠȓȞȎȝȓȐȠȖȥțȖȞȓȦȓțȖȭȕȎȠȓȞȎȝȖȭ

eǐǤǣǤǪǨǡǠƽƿb ǊǊǀÖǡÖǝȱǧǟǜǬǭǦǜÖȮǜǭǮǩǜÖǮȱǬǟǪǞǭǦǜÖǦǪǨǫǜǩǤȶÖǣǜǩǤǨǜǞǜȰǜÖǭǡÖǭÖǮȱǬǟǪǞǤȶ ÖǠǪǭǮǜǞǦǜ ÖǨǪǩǮǜǢ ÖǫǪǠǠǬȱǢǦǜÖ
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Л ЪЧЕТЕРАПИЯ
проведена следоперативно или предоперативно (28). Не е отчетена и
разлика в ефективността между
прилагането на фракционирано ЛЛ
и еднократно облъчване (23, 24).
Първото проучване, разглеждащо стойността на предоперативното ЛЛ, е проведено при плъхове
от Kantorowitz и съавтори (29).
Плъховете са рандомизирани в три
групи по отношение времето на
облъчване на импланти деминерализирана костна матрица в бедрото. По отношение на оперативната интервенция ЛЛ е проведено: 2
дни предоперативно, 1 час преди
операцията или 2 дни следоперативно. Не се установява разлика
в честотата на развитие на ХО
между предоперативна група, облъчена 1 час преди хирургия и следоперативната група (съответно
5,3% спрямо 7,1%). При плъховете,
облъчени 2 дни предоперативно,
костното образуване е значително (12.6%). Авторите доказват, че
ХО може да бъде предотвратена и
чрез предоперативно ЛЛ и че пролиферацията и диференциацията
на мултипотентните стволови
клетки може да се инхибира от ЛЛ,
реализирано преди стимула (в случая оперативната интервенция).
В подкрепа на ефективността на предоперативното ЛЛ за
превенция на ХО, Seegenschmiedt и
съавтори (30) са провели проспективно, рандомизирано проучване
на предоперативна срещу следоперативна лъчетерапия. Сто и шестдесет и един пациенти, считани с
най- висок риск за развитие ХО, са
рандомизирани да получават ЛЛ
или предоперативно (<4 часа преди
операцията ) или следоперативно
(<72 часа след операцията). Предоперативно ЛЛ е в 7 Gy единична
фракция. Следоперативното облъчване е в пет фракции до ООД -17.5
Gy. В групата, провели предоперативно ЛЛ (80 пациенти), има 19
неуспешни случая, докато и в следоперативната група (81 пациенти), те са 4-има. Разликата между
групите е статистически значима
(р<0.05). Въпреки че не е ясно оказва
ли ефект върху успеха на профилактичното ЛЛ, е налице съществена
разлика в биологично еквивалентна
доза между предоперативната и
следоперативната схема на ЛЛ (въз
основа на / от 10, биологично еквивалентна доза е съответно 11.9 и
23.6).
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Рандомизирано, контролирано
проучване сравнява предоперативно срещу следоперативно ЛЛ,
проведени с еднакъв дозов режим
и фракциониране (31). Общо 122-ма
пациенти с протезиране на тазобедрена става и висок риск за развитие на ХО са рандомизирани да
получават единична фракция от 7-8
Gy, или предоперативно (<4 часа
преди операцията) или постоперативно (<72 часа след операцията).
Не е отчетена значителна разлика
между групите, като честотата
на ХО е 26% в предоперативната
група срещу 28% в следоперативната група. Това проучване доказва
еквивалентната ефективност на
предоперативния и следоперативния режими.
Някои автори разглеждат времето от настъпилата травма и
проведената ЛЛ. При проучване,
проследяващо 585-ма пациенти с
фрактура на ацетабулума, провели
следоперативна ЛЛ, се установява
статистически значима разлика в
развитието на ХО спрямо времето
на проведената ЛЛ (32). Всички пациенти са провели следоперативно
ЛЛ до 72 часа след оперативната
интервенция. Приложена е единична доза от 7 Gy с 6 или 10 МеV. При
16% от пациентите, провели ЛЛ,
ХО се развива до 3 седмици след
настъпилата травма. Процентът
на пациентите, развили ХО, се уве-

личава с удължаване времето от
настъпилата травма и проведеното ЛЛ. При групата, провела ЛЛ,
настъпването на ХО се увеличава
до 70% 3 седмици след травмата.
Установено е статистически значимо увеличаване на риска от развитие на ХО с 17% за всеки следващ
ден от настъпване на травмата.
Според някои автори намаляване честотата на ХО при провеждане на ЛЛ в максимално кратък
интервал след настъпила травма
се свързва с по-високата лъчечувствителност на тъканите през този
период (1, 5).
ОБЕМ НА ОБЛЪЧВАНЕ
Обемът на облъчване трябва да
включва местата в меките тъканите с най-голям риск за развитие
на ХО. Обикновено това са меките
тъкани около ангажираната, травмирана кост с 1 см осигурителна
зона. Например при протезиране
на тазобедрена става в обема на
облъчване се включват меките
тъкани около проксималната част
на фемура и ацетабулума (фиг. 2. и
фиг. 3) Проучване на Gehl и съавтори установява, че честотата на
развитие на ХО в областта на тазобедрена става след ставно протезиране в низходящ ред е както
следва: латерално пелвисно-трохантерно, медиално, вентрално,

Фиг. 2

Поле на
облъчване за
профилактика
на ХО при протезиране на
тазобедрена
става.

Фиг. 2

Пространствено разположение на
полетата на
облъчване.

свързва със странични ефекти като
гастрит и развитие на язви. Появата на кървене от гастроинтестиналния тракт при употребата на
НСПВС се свързва и с прилагането
на медикаменти за профилактика
на тромбозата с оглед проведена
оперативна интервенция.
КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ

дорзално и трохантерно. При нито
един от 32-ма пациенти не е наблюдавана осификация каудално от
трохантер минор (33). Повечето
школи не включват защита в обема
на облъчване (23, 30, 31, 34). Някои
центрове включват защита на импланта на протезата с оглед по-добро костно срастване при бъдеща
трохантерна томия след протезиране на тазобедрена става (12, 24).
УСЛОЖНЕНИЯ
Възможните усложнения от провеждането на ЛЛ включват риска
от канцерогенеза, риска от облъчване в областта на тестисите и
възможността за ноноюнион несрастване на костта с протезата.
Теоретичната вероятност за развитие на злокачествено заболяване
след проведено профилактично ЛЛ
е с латентен период от около 15-24
години. Досега няма документирани
случаи за наличие на злокачествено
заболяване след провеждането на
профилактично облъчване по повод
на ХО (1). Като мотив някои автори изтъкват, че в повечето случаи
ЛЛ се провежда при възрастни пациенти, което намалява вероятността от развитие на онкологично заболяване (35).
Проучвания с животни показват
преходна олигоспермия при реализиране на дози от 20 до 70 cGy и постоянна азооспермия след дози от
120 cGy (36). Това налага пациенти-

те да бъдат уведомени за възможните рискове.
Друго възможно усложнение на
ЛЛ е рискът от липса на костно
срастване, тъй като е доказано,
когато трохантерна остеотомия
е необходима за премахване на
протезата по време на ревизия (1,
19, 23). Честотата варира между
12-30% след ЛЛ (1) , с най-висока в
кохортата на Lo и съавтори, при
която от 6 пациенти, при които е
било необходимо остеотомия, 2-ма
са развили това усложнение (23). В
необлъчена трохантерна остеотомия честотата е само 2-15% (1).
Ето защо някои автори препоръчват използването на екраниране за
предотвратяване на това усложнение (12, 24).
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ
Медикаментозната
терапия
включва нестероидни противовъзпалителни средства, като най често се прилага индометацин – 25 мг
табл. три пъти дневно, след хранене (5, 37). Лечението започва от
първия следоперативен ден в продължение на 6 седмици.
Няколко проучвания сравняват
ефекта от прилагането на индометацин и селективен COX -2 инхибитор- celecoxib (38). Установен е
сходен ефект, при по-малко странични ефекти от страна на индометацина.
Употребата на индометацин се

За подобряване на профилактиката ЛЛ и НСПВС могат да се прилагат и едновременно. Проучванията
намират за ефективно прилагането на двата метода (12, 39). При
проучването на Pakos и сътрудници
от 54-има пациенти само 1 развива
ХО (12). При високо рискови пациенти някои автори препоръчват
прилагането на двата метода за
профилактика.
При наличие на противопоказания за прием на НПВС се препоръчва
включването на ЛЛ като метод на
избор за профилактика на ХО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛЛ се е наложило като доказан
метод за превенция на хетеротопната осификация. Оптимална
доза и режим на облъчване варират в зависимост от клиничния
опит и постигнатите резултати на лъчетерапевтичните центрове. Клиничните проучвания
в тази насока продължават. До
настоящия момент единична дозата от 7-8 Gy, приложена <4 часа
предоперативно или <72 часа следоперативно се е наложила като
най-ефективна с оглед превенцията на ХО. Приложението на ЛЛ
в предоперативен план дава възможност за безпрепятствено планиране и провеждане на ЛЛ.
БИБЛИОГРАФИЯ
На разположение при авторите
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Илиана Колева
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Отделение по лъчелечение,
УМБАЛ “Св. Марина”, Варна
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Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

V БАЛКАНСКИ КОНГРЕС ПО АРТРОСКОПИЯ, СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ И КОЛЯННА ХИРУРГИЯ
IX КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ

Доц. д-р Златко
Темелковски и д-р
Христо Мазнейков
- основателите на
Първия балкански
конгрес

От 10 до 12 октомври 2014 г.
в България се проведоха Петият
балкански конгрес по артроскопия,
спортна травматология и колянна
хирургия и Деветият конгрес на Българската асоциация по артроскопия
и спортна травматология.
Конгресът се провежда под егидата на Европейската асоциация по
спортна травматология, колянна хирургия и артроскопия (ESSKA).
Организационният комитет в
състав председатели - Роберт Халваджиян (България) и Христо Мазнейков (България), зам.-председател
- Владимир Стефанов (България) и
членове Владимир Русимов (България)
и Евелин Хайвазов (България) се справи блестящо с тежката подготовка
и провеждането на конгреса.
Почетни гости и участници бяха
едни от най-изтъкнатите имена
в областта на артроскопията и
спортната травматология: Махмут
Недим Дорал (Турция), Стефано Зафанини (Италия), Мартин ван дер
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Лист (Холандия), Антони Георгиев
(България), Мирослав Миланков (Сърбия), Златко Темелковски (Македония), Никола Чичак (Хърватска), Дору
Филипеску (Румъния), Борис Поберай
(Словения), Христос Папагеоргиу
(Гърция), Владимир Мартинек (Германия), Кристиан Финк (Австрия), Иван
Василев (Германия) и много други.
Разгледани бяха актуалните въпроси и новости в областта на
колянната патология - артрозата
на колянната става, хирургията на
предната кръстна връзка и патологията на коленните лигаменти. Отделна сесия беше посветена на раменната артроскопия и патология.
Изключително внимание и дискусии
се отдели на спортната травматология с нейната актуалност и
специфика като етиология, патология и експресност на евентуалното
оперативно поведение. Разгледана
бе ролята на биологичните фактори
в спортната ортопедична медицина
като ново научно поле за разработ-

ка. Демонстрирана бе хирургия на
живо на ПКВ, извършена във ВВМА,
София, по модерна методика. Заключителната сесия беше посветена обстойно на физиотерапията и
рехабилитацията на професионални
спортисти и редови пациенти. Наградата за най-добър доклад на млад
лекар беше връчена на д-р Амброцич
от Словения – “Оперативно лечение
при травми на заднолатералния отдел на колянната става”, а наградата
за най-добър постер - на д-р Аврам Георгиев от ВВМИ.
За председател на Балканската
артроскопска асоциация беше избран
д-р Христо Мазнейков. Решено беше
VI конгрес на Балканската асоциация
по артроскопия и колянна хирургия да
се проведе в Баня Лука, Босна и Херцеговина, между 2-4. 10. 2015 г.
Трябва да се отбележи изключителното ниво на организация на
дамския състав на фирма Wasteels
както в конгресните зали на хотел
„Хилтън”, така и на заключителната
вечеря в овалната зала на грандхотел
„България”. Имаше блестяща концертна програма и връчване на почетен
плакет от президента на Българския
футболен съюз Борислав Михайлов на
зам.-председателя на Световната
федерация по артроскопия и колянна хирургия – ISAKOS - Махмут Недим
Дорал, за изключителни заслуги към
спортната травматология.
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