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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Николай
Филипов

Д-р Иван
Василев

Реконструкция на предна кръстна
връзка с автотрансплантат от
сухожилието на м. квадрицепс
феморис

РЕЗЮМЕ
Оперативното лечение на руптурите на ПКВ включва голям брой
хирургични техники с множество различни авто- и алотрансплантати. Представяме най-често използваната от нас миниинвазивна оперативна техника с автотрансплантат от сухожилието на
m.quadriceps femoris.

SUMMARY
ACL reconstruction using quadriceps tendon autograft
The surgical treatment of injuries of anterior cruciate ligament includes
various surgical methods with different choices of grafts and methods of
fixation. We present a miniinvasive technique using autograft from the
tendon of m.quadriceps femoris.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПКВ, aвтотрансплантат от сухожилието на m.quadriceps femoris.
KEY WORDS: Anterior cruciate ligament, m.quadriceps femoris.

Оперативното лечение на руптурите на ПКВ включва голям брой
хирургични техники с множество
различни авто- и алотрансплантати, както и различни методи на
фиксация. Erickson
популяризира
автотрансплантат от пателарно
сухожилие, което става най-разпространената оперативна техника през 70-те години на м. век. За
пръв път тази техника е описана
от Jones през 1960-та. Използването на автотрансплантат от сухожилието на квадрицепс феморис
става популярно през 90-те поради
по-малко травматичната ексцизия
и голямото напречно сечение на сухожилието. Fulkerson е един от найголемите поддръжници на метода.
Day, Morgan and others препоръчват използване на трансплантат
без костно блокче, което допълнително намалява оплакванията от
донорното място.
През последните години широко развитие претърпяха миниинвазивните техники за взимане на
трансплантата (Fink C., Hoser C).
Представяме най-често използваната от нас оперативна техника,
която ползваме както при режизионни връзкови увреди, така и при
първична реконтрукция на ПКВ и
4
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ЗКВ.
Сухожилието на QT дава възможност за взимане на трансплантат с различни размери в зависимост от размера на оперираната
става и връзката, която се реконструира. Класическият метод е с
надлъжен разрез с дължина около 8
см, което често води до лоши козметични резултати. Мининвазивната техника дава възможност
за оперативен достъп с дължина
2,5-3 см.
Позицията на пациента е по
гръб и 90° флексия на оперираното коляно. По проксималния ръб
на пателата се извършва инцизия
с дължина около 3 см. Послойно се
достига до сухожилието на QT.
С помощта на екартьор се достига до сухожилието проксимално
от горния ръб на пателата. С двоен скалпел (Karl Storz, Tuttlingen,
Germany) с размер от 8 до 12 мм се
оформя лента от сухожилието с
дължина минимум 6 см за пластика
на ПКВ и минимум 8 см за пластика
на задна кръстна връзка (фиг. 2).
Дебелината на графта се определя със сухожилен сепаратор- 4 -5
мм. (Karl Storz, Tuttlingen, Germany)
(фиг. 3).
Сухожилието се отделя окон-

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

чателно със специален резектор
от проксималната граница на резекцията и се изтегля през кожния
разрез (фиг. 4).
Определят се размерите на
костното блокче – 1,5 до 2,0
см дължина и диаметър, съответсващ на ширината на сухожилната част. Костното блокче се
отделя от пателата с осцилираща фреза.
Послойно се възстановяват
тъканите и се преминава към артроскопската част на операцията.
Трансплантат от сухожилието
на m.quadriceps femoris с костно
блокче от пателата.
Използват се различни методи на фиксация на трансплантата. В нашата клиника най-често
се използва TightRope BTB за фик-

Фиг. 5

сация във феморалния тунел и биорезорбируем винт в тибиалния
тунел.
На последната снимка са показани постоперативни резултати
1 година след оперативна интервенция.
Описаната техника е сравнително нова за България, въпреки нарастващата популярност на този вид оперативни
реконструкции в света. При нея
се избягват много от класическите усложнения при пластика
на предна кръстна връзка като
болезненост в областта на apex
patellae, фрактури в дисталната
част на пателата и други. Считаме, че методът е подходящ
за първична и за ревизионна реконтсрукция на предна кръстна
връзка.

Фиг. 6

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Minimally Invasive Harvest of a Quadriceps
Tendon Graft With or Without a Bone Block
Christian Fink, M.D.,a, Mirco Herbort, M.D.,b
Elisabeth Abermann, M.D.,c and Christian
Hoser, M.D.a
2. “Central” Quadriceps Tendon Harvest
With Patellar Bone Plug: Surgical Technique
Revisited
William F. Scully, CPT, M.D., David J. Wilson,
CPT, M.D., and Edward D. Arrington, COL,
M.D.
3. Biomechanical Evaluation of the Quadriceps
Tendon Autograft for Anterior Cruciate
Ligament Reconstruction: A Cadaveric Study
Am J Sports Med March 1, 2014 42 723-730
4. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
with Quadriceps Tendon AutograftA Minimally
Invasive Harvest Technique
Harris S. Slone, MD; John W. Xerogeanes, MD
JBJS Essent Surg Tech, 2014 Aug 27; 4 (3): e16
.
5. Felmet G: Implant-free press-fit fixation
for
bone-patellar
tendon-bone
ACL
reconstruction: 10-year results.
Arch Orthop Trauma Surg 2010, 130(8):985992.
6. Arnold MP, Kooloos J, van Kampen A: Singleincision technique misses the anatomical
femoral anterior cruciate ligament insertion:
a cadaver study.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2001,
9(4):194 -199.
7. Bird JH, Carmont MR, Dhillon M, Smith N,
Brown C, Thompson P, Spalding T: Validation
of a new technique to determine midbundle
femoral tunnel position in anterior cruciate
ligament reconstruction using 3-dimensional
computed tomography analysis.
Arthroscopy 2011, 27(9):1259-1267.
8. Harner CD, Honkamp NJ, Ranawat AS:
Anteromedial portal technique for creating
the anterior cruciate ligament femoral
tunnel.
Arthroscopy 2008, 24(1):113-115.
9. Tegner Y, Lysholm J: Rating systems in the
evaluation of knee ligament injuries.
Clin Orthop Relat Res 1985, 198:43- 49.
10. Dargel J, Schmidt-Wiethoff R, Schneider
T, Bruggemann GP, Koebke J: Biomechanical
testing of quadriceps tendon-patellar bone
grafts: an alternative graft source for press-fit
anterior cruciate ligament reconstruction?
Arch Orthop Trauma Surg 2006, 126(4):265270. PubMed Abstract | Publisher Full Text
11. Han HS, Seong SC, Lee S, Lee MC: Anterior
cruciate ligament reconstruction: quadriceps
versus patellar autograft.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
д-р Николай Филипов,
д-р Иван Василев
Съавтори: д-р Бисер Бочев,
д-р Д. Лашков
Спортсклиник “Еуровита”,
София, ул. „Околовръстен път” 72,
комплекс “Царско село”
www.eurovita.bg

Медицина и Спорт

5

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Ревизионна хирургия на
предната кръстна връзка
Д-р Владимир Стефанов

РЕЗЮМЕ
Реконструкцията на предната кръстна връзка e сред най – честите
оперативни интервенции в областта на колянната хирургия. Въпреки
високия процент на успех на тази операция, все още процента на
усложненията и реруптурите след нея остава висок. Едната причина
са високите изисквания на пациента, но и хирургичната грешка има
съществен принос. Анализа на причините за неуспех и алгоритъма в
ревизионната хирургия на ПКВ са от съществено значение за възстановяване на увредената анатомия и биомеханика на колянната
става.

SUMMARY
ACL revision surgery
The reconstruction of the anterior cruciate ligament is among the most
common procedures in knee surgery. Despite the high success rate of this
operation, yet the rate of complications and reruptures after it remains high.
One reason is the high patient expectations but also the surgical errors play a
significant role. Analysis of the causes of failure and the evaluation of reason
for failure after ACL reconstruction key are essential for restoring the impaired
anatomy and biomechanics of the knee joint.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ревизионна хурургия, трансплантат, ПКВ, фиксации.
KEY WORDS: revision surgery, graft, ACL, fixations.

ВЪВЕДЕНИЕ
Целите на реконструкцията на
предната кръстна връзка (ПКВ) са да
се възстанови функцията на интактната връзка, да се възстанови биомеханикаката на увредената става, да
се предпазят останалите вътреставни структури и да се възвърне предходното ниво на активност на пациента. Въпреки факта, че след тази
реконструктивна интервенция има
над 95% отлични резултат според различни автори, в някои случаи се стига
до неуспех на операцията, реруптури
на трансплантата и необходимост
от ревизионна операция.
Разбирането на причините за неуспех и анализът на проблема след реруптура на ПКВ са най–важните условия
за последващо правилно лечение и възстановяване функцията на ставата.
ПРИЧИНИ ЗА РЕРУПТУРА НА
РЕКОНСТРУИРАНАТА ПКВ
Причините за реруптура на ПКВ
могат да бъдат разнообразни. Според
момента на появата на реруптурата
6
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тя може да бъде разделена на ранна
реруптура (до 9-ия месец след реконструкцията) и късна – след 9-12 месец
следоперативно.
Ранните усложнения след реконструкция на ПКВ могат да се дължат на техническа грешка по време на хирургичната интервенция
– най-често неправилно пласиране
на костните тунели, неадекватна
фиксация на присадъка, по-ранно
връщане към контактни спортове
на пациента, липса на възстановен
невро-мускулен баланс на оперирания крайник.
При късните усложнения – след 9-ия
месец, обикновено става дума за нова
травма, предизвикваща директна увреда на присадъка и нестабилност на
коляното.
MARS студията, публикувана в
American Journal of Sports Medicine
(AJSM) през 2010 изследва голяма
група пациенти (n=460), претърпели ревизия на реконструкцията на
ПКВ. 56% от изследваните пациенти са мъже, а средната възраст на
извадката е 26 години. Причините
за нея са представени в таблицата:

Причина за ревизия

%

Травма

32

Техническа грешка

24

Биологична

7

Комбинация от причини

35

Инфекция

1

Интересен факт от изследването е наблюдението, че при 90% от
пациентите е установена менискална
и/или хрущялна патология при ревизионната операция, което дава да се
разбере, че ревизионната хирургия на
ПКВ поставя допълнителни предизвикателства и проблеми за решаване
пред хирурга освен лигаментарната
реконструкция.
В рамките на ревизията в наблюдаваната група при 45% от пациентите е използван автоприсадък, при 54%
- алоприсадък и при 1% и двете.
Поради високия процент усложнение основно внимание следва да отделим на причината, дефинирана като
“техническа грешка”.
Най-често се касае за неанатомично пласиране на тибиалния и феморал-

ÃÅË Ñ ÄÂÎÉÍÎ ÄÅÉÑÒÂÈÅ
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Фиг. 1

Задно разположение на тибиалния тунел на ЯМР (вляво) и
артроскопска картина при същия пациент (вдясно)
Фиг. 2

Предно разположение на феморалния
тунел на ЯМР диагностика
ния тунел.
Малпозицията на костните тунели води след себе си до загуба от обема на движение на коляното, затруднена рехабилитация, импиндмънт на
графта и неговото отпускане. Когато
феморалният тунел е пласиран твърде напред, тогава се получава пренатегнатост на присадъка във флексия
и отпуснатост в екстензия. При вертикално разположение на феморалния
тунел се стига до ротационна нестабилност.
При твърде предно разположение
на тибиалния тунел резултатът е импиндмънт на графта при екстензия и
увредата му, докато задното разположение води до импиндмънт със задната кръстна връзка и болка.
Друга допускана грешка е неизвършване на т. нар. ночпластика в
случаите, когато интеркондилното
пространство е заето от остеофити.
Неадекватната фиксация на присадъка естествено води до неговото
отпускане и не позволява да настъпи
срастване към костните тунели. В
случаите, когато натягането на графта е извършено недобре, остатъчната нестабилност на колянната става,
от една страна, уврежда графта, а,
от друга, не позволява на пациента да
достигне предишните нива на спортна активност. Поради факта, че костната плътност на проксималната
тибиална метафиза е по-ниска в сравнение с тази на дисталното бедро, и
особено в случаи с хронична нестабилност на коляното, следва да се подсили
тибиалната фиксация с лигаментарна
скоба или друго допълнително фиксиращо устройство при нужда.
При налични конкоминантни увре8
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ди най-често високостепенна увреда
на медиалната колатерална връзка
и валгусна нестабилност може да се
стигне до увреда на присадъка зарада
некомпетентността на протективните структури.
Менисцектомията, особено субтоталната такава, води до значително
( 30-50%) увеличение на натоварването върху графта. Затова при такива
пациенти рехабилитационната програма следва да бъде съобразена с тези
факти.
Биологичните причини за неуспех
на реконструкцията на ПКВ могат да
бъдат разнообразни, но за съжеление
тяхната поява е трудно да бъде предвидена и предотвратена. Сред тях са
забавено ремоделиране и лигаментизация на присадъка, аваскураризация и
некроза, имунологичен отговор срещу
трансплантата или инфекция. По-редки са тези усложнения, когато реконструкцията на увредения лигамент е
извършена по техниката BTB с трансплантат от lig. Patellae proprium поради по-доброто срастване между костните краища на трансплантата и
тунелите в дисталната бедрена кост
и проксималната тибия.
ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
Основната цел на диагностиката
на провалената реконструкция на ПКВ
е да се установи причината за нея.
Също така е важно да се установи
дали пациентът се оплаква от нестабилност, болка или друг симптом и не
на последно място дали дадения пациент е кандидат за ревизия на предходната операция.
Пациентът следва да бъде информиран, че както при всяка ревизионна

операция в медицината, така и при
ревизията на ПКВ резултатите са
по-лоши от първична реконструкция
и лечението на очакваните конкоминантни увреди на коляното обикновено изискват удължена и затруднена
рехабилитация.
Основните методи за диагностика са клинично изследване и образни
методи.
Анамнестичните данни за травма или липса на такава и клиничните
тестове за стабилност на колянната
става ( Lachman, Pivot-Shift, Jerk ) заемат основно място в диагностиката
и последващото поведение при съмнение за реруптура на ПКВ.
Образните методи са незаменим
източник на информация по отношение на състоянието на колянната
става и причините за увредата на
графта.
Диагностичните рентгенографии в
различни проекции ни дават информация за вида на използваните импланти
(метални, резорбируеми), разположението на костните тунели, наличието на
съпътстваща артроза на ставата.
Незаменима информация за състоянието на костните тунели се получава
от компютърно-томографската диагностика. Тази информация е необходима при планирането на ревизионната
операция в два аспекта – необходимо
ли е да се извърши остеопластика на
тунелите и какъв метод на фиксация
да се използва при ревизията. В случаите, когато костните тунели от първичната операция са на анатомично
място и има значително разширение
на костните тунели, в съображение
влиза двуетапна ревизия – екстракция
на имплантите и остеопластика на
първи етап и ревизия след настъпва-

Фиг. 3

Вертикално (вляво) и предно
(вдясно) разположение на
феморалния тунел
не на костно срастване на костните
присадъци.
Ядрено-магнитният резонанс е основният метод за оценка на мекотъканните структури в коляното. Той
дава възможност да се оцени позицията и състоянието на присадъка, наличието на съпътстващи менискална
и хрущялна патология, а също така и
състоянието на костните тунели.
ИЗБОР НА ГРАФТ ПРИ РЕВИЗИОННА
ХИРУРГИЯ НА ПКВ
Съществуват няколко принципни
правила при избора на присадък в ревизионната хирургия на ПКВ. Те могат да
имат условен характер и да се прилагат
в зависимост от предпочитанията на
хирурга, степента на владеене на дадена оперативна техника и наличието на
определен вид графт в операционната.
При използван вече автоприсадък
някои автори препоръчват да се използва алоприсадък за ревизионната
операция. Ако се използва автоприсадък, при положение че е използван сухожилен трансплантат при първата
операция, препоръката е да бъде ревизиран с BTB техника или със сухожилие-

то на m.quadriceps femoris. Може да се
използва автоприсадък и от контралатералния крайник.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИМПЛАНТИТЕ ОТ
ПРЕДХОДНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Отстраняването на имплантите
от предходната реконструкция не винаги е лека задача. В случаите, когато
се касае за резорбируеми импланти е
значително по-лесно да се екстирпират самите импланти или остатъците от тях. По правило кортикалните
фиксиращи устройства не е необходимо да се премахват.
Когато става дума за интерферентни метални винтове, които са
пласирани в областта на анатомичните залавни места на ПКВ, понякога е
необходимо да се премахнат. В тези
случаи помощ оказва наличието на
интраоперативна флуороскопска диагностика и комплект отвертки за
екстракция на винтовете.
При възможност да се избегне
конфликт с предходно поставените
импланти при бориране на новите
костни тунели по правило те могат
да бъдат оставени.

ПЛАСИРАНЕ НА ТУНЕЛИТЕ ЗА НОВИЯ
ТРАНСПЛАНТАТ
Пласирането на тунелите при ревизионна пластика на ПКВ е сред най-трудните задачи на операцията. Причините
за това са променената анатомия и
наличието на предхождащи тунели и
импланти, които могат да затруднят
правилното ориентиране при борирането на костните тунели.
Когато старите тунели са на неанатомични места, задачата е лесна,
защото просто се оформят нови анатомични тунели и се оставят предходните тунели и имплантите в тях без
да екстахират. При анатомично оформени тунели обаче е нужно понякога да
се извадят старите импланти и да се
създадат нови тунели с различна посока
от първите. В тези случаи в съображение влиза и използване на допълнителни
артроскопски портали или техника за
създаване на феморалния тунел отвъннавътре (outside-in), при която по-лесно
може да се контролира ходът на феморалния тунел.
Наличието на значително разширение на тунелите е показание за извършФиг. 4

Остеопластика на тибиалния
(вляво) и феморалния (вдясно)
костен тунел – артроскопска
картина
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Фиг. 5

Възможности за пласиране на
новите костни тунели при
запазване на имплантите от
предходната операция
ване на остеопластика и в някои случаи
ревизията трябва да се извърши в два
етапа.
ФИКСАЦИЯ НА ГРАФТА
Фиксацията на графта при ревизия
е от голямо значение за бъдещата функция и рехабилитация. За фиксацията към
костта на трансплантата могат да
бъдат изведени следните условия:
Да има първична здравина, близка до
тази на нативната ПКВ
Да е технически лесна за изпълнение
Да е пригодна за артроскопски асистирана техника
Да е щадяща по отношение на бедрената кост и меките тъкани
Да изисква минимални оперативни
достъпи
Да е репродуцируема, вкл. за хирурзи
с ограничен опит
От трите типа фиксация към
костните тунели – екстракортикална,
транстунелна и интратунелна, обикновено в рамките на ревизията се избира
такъв, който да е различен от използвания вече в предходната операция.
РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД РЕВИЗИЯ НА ПКВ
Основният принцип на рехабили-

тацията след ревизия на ПКВ е тя
да бъде индивидуализирана според
предходните проблеми на конкретния пациент и начина, по който е
извършена ревизията, и метода и
здравината на фиксацията на новия
трансплантат.
Обикновено рехабилитационният протокол е забавен по отношение на натоварването в сравнение
с първичната реконструкция на
ПКВ. Графтовете от STG изискват
по-продължителна рехабиилитация,
ако са използвани като ревизионни
трансплантати. Завръщането към
активен спорт не бива да бъде извършено по-рано от 9-ия следопераративен месец.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионната хурургия на ПКВ е
комплексна оперативна интервенция и изисква сериозна подготовка
на екипа, заел се с извършването
й. От гледна точка на постигане
на оптимален клиничен резултат и
правилно лечение могат да бъдат
изведени следните заключения по
отношение на този тип патология:
Винаги да се търси конкретната

причина за неуспех на предходната операция, преди да се предложи лечение на пациента;
Да се лекуват адекватно съпътстващите увреди на колянната
става с цел подобряване на прогнозата след ревизия на ПКВ;
Патологията на интеркондилното пространство и импиндмънта в областта му са важни
причини за неуспех и трябва да
бъдат идентифицирани коректно чрез адекватна ночпластика;
Премахването на имплантите
от предходни операции следва да
става максимално щадящо и е задължително при коректно позиционирани тинели в предходната реконструкция;
Предоперативното планиране
включва предварително дефиниране на присадъка, който ще
бъде изпозван;
При лошо качество на костта,
особено в областта на тибиалния тунел, е препоръчително
употребата на допълнителна
подсилваща фиксация;
Никога да не се допуска в края на
оперативната интервенция да е
налице неадекватна фиксация на
транплантата.
Фиг. 6

Ревизия на пластика на ПКВ
по техниката BTB, без да се
премахват старите импланти
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Артроскопско лечение на
калцифициращ тендинит на
рамото

РЕЗЮМЕ
Калцифициращият тендинит е честа причина за болка в рамото и
се характеризира с отлагане на калциеви депозити в сухожилята
на ротаторния маншон. Предимно се засяга м. супраспинатус и
по-рядко - м. инфраспинатус или м. субскапуларис. Патологията е
характерна повече за женският пол на възраст между 25-45 г. и
засяга по-често доминантната ръка.
Клиничната и образната диагностика са типични и лесно приложими. Артроскопското лечение е метод на избор при симптоматични
пациенти с давност на оплакванията над 3 месеца и неповлияване
от консервативна терапия. Това включва артроскопски дебридман,
бурсектомия, акромиопластика и в отделни случаи с масивни калцификати-шев на ротаторен маншон.
За период от 1,5 година са лекувани артроскопски и проследени 15
пациенти с предоперативен Constant Score средно 34 т. и постигнат постоперативен Constant Score – 75 т.

SUMMARY
Arthroscopic treatment of shoulder calcifying tendinitis
Calcifying tendinitis is a common cause of shoulder pain and is
characterized by deposition of calcium deposits in the rotator cuff
tendons. Mostly prejudice m.Supraspinatus and rarely m. Infraspinatus
or m.Subscapularis. The pathology is characterized more for the females
between the ages of 25-45 years and affects more often dominant
hand.
Clinical tests and imaging are typical and easy to apply. Arthroscopic
treatment is the method of choice in symptomatic patients with prescription
of complaints over 3 mounths refractoriness to conservative therapy. This
includes arthroscopic debridement, bursectomiya, acromioplasty and in
some cases with massive deposites - suture rotator cuff.
For a period of 18 mounths are treated arthrscopically and followed 15
patients with preoperative Constant Score average 34 pts. and achieved
postoperative Constant Score - 75 pts.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Калцифициращ тендинит, артроскопска бурсектомия, ротаторен маншон, Constant Score.
KEY WORDS: calcifying tendinitis, arthroscopic bursectomy,rotator cuff, Constant Score.

ВЪВЕДЕНИЕ
Калцифициращият
тендинит
(КТ) на рамото е често, болезнено
състояние и се характеризира с отлагането на калциеви депозити в сухожилията на ротаторния маншон.
Основно се засяга сухожилието на м.
супраспинатус, но са налице и случаи
със засягане на м. инфраспинатус и м.
субскапуларис. Това състояние засяга
между 3% и 20% от населението на
възраст между 30 и 50 г. Жените се
засягат почти два пъти по-често
от мъжете (2, 12). Билатералното
ангажиране се среща при 10-20% от
случаите, като половината от тях
са асимптоматични.
Етиологията на това заболяване
все още е дискутабилна. За първи път
Duplay (13) през 1872 г. описва калциеви депозити като причина за болка в
областта на рамото. Дегенеративни
промени, хиповаскуларизация на сухо12
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жилията на ротаторният маншон и
метаболитни нарушения са сред вероятните предразполагащи фактори
за депозита на калциеви соли в сухожилието. Депозитите се формират от
фиброкартилагинерни клетки, подложени на определен стимул.За първи
път Codman (3), на базата на микроангиография, формира хипотеза за хиповаскуларизацията на сухожилието в т.
нар. „критична зона” в близост до инсерцията му върху туберкулите, което инициира дегенеративни промени
и последващо калцифициране. Uhthoff
и Loehr (15) доразвиват теорията и
посочват, че калцифицирането е реактивен процес, развиващ се в здраво
сухожилие.
Процесът преминава през три
фази: формираща (прекалцифицираща)
фаза на метаплазия на теноцитите
в хондроцити; калцифицираща (фаза
на покой) фаза, ограничаваща обема
на депозита; и резорбтивна фаза с
васкуларизация по периферията на де-

позита, последваща резорбция и колонизация на депозита от фибробласти.
Chiou идентифицира структурата на
отлаганията като калциевокарбонатен апатит, който може да бъде два
типа - А и В, според структурата си в
отделните фази. Симптоматичен депозит може да се открие в калцифициращата, но по-често симптоматична
и резорбтивната фаза.
КТ е клинично състояние, което
причинява съществена болка и ограничение на движението. Макар повечето от случаите да преминават
асимптоматично, възпалителният
процес в зоната на сухожилието често е причина пациентите да потърсят помощ дори в спешни кабинети.
Това се дължи на силно иритабилния
стимул от страна на депозита. Често оплакванията могат да наподобяват тези на субакромиалния импинджмънт. Клинично КТ може да се
дефинират няколко форми. Острата
форма на заболяването трае между

Фиг. 1

една и шест седмици. Характеризира
се със значителна болка, дори и нощем,
индуцираща се от минимални движения в рамото. Поради това и обемът на движение на ставата е силно
ограничен. Хроничната рецидивираща
форма редува асимптоматични със
симптоматични епизоди с умерена
болка и ограничение на движението.
Нейната продължителност е между
шест седмици и шест месеца. Персистиращата хронична форма продължава повече от шест месеца. За нея са
характерни тъпата, постоянна болка,
засилваща се при движение на фона на
умерено лимитиран обем на движение.
Четвъртата форма е безсимптомната, при която калцификатите се диагностицират случайно при рентгеново
изследване по друг повод.
При клиничния преглед се установява силно ограничение обема на движение в границите на 70°-110° антефлексия и абдукция. При пасивни движения
от страна на изследващия могат да
се усетят крепитации. Особено позитивни са провокативните тесто-

Фиг. 3.1

Фиг. 2

ве за субакромиален импинджмънт
- Hawkins- Kennedy (7). Диагностиката
стандартно включва рентгенография, при която се визуализират калциеви депозити в близост до големия
туберкул на хумеруса (фиг. 1 - калциев
депозит в близост до големия туберкул). Обикновено това е достатъчно, за да се постави диагнозата. ЯМР
-изследването дава допълнителни
данни за размера и локализацията на
депозита, съотношението му с околните тъкани и наличието на възпалителен субстрат (фиг. 2 ЯМР - образ
на калцификат в сухожилието на м.
супраспинатус). Това изследване влиза
в съображение при планирано оперативно лечение. Ехографското изследване е друг вариант за диагностика.
То позволява динамично изследване на
ставата, възможност за многократно използване поради безвредния си характер. Ниската себестойност на изследването и опцията за комбинация
с терапевтични процедури го правят
привлекателна диагностична мярка.
Единствената пречка за рядкото му

(все още) прилагане е необходимостта от опит в ехографията на стави и
инвестицията в качествена апаратура. Засега рентгенографията остава
”златен стандарт” в диагностиката
на КТ.
Няколко автори се опитват да
класифицират КТ. Bosworth (2) различава три типа според размера на депозита: малък – под 0.5 см; среден - 0.5 см
- 1.5 см, и голям – над 1.5 см. De Palma и
Kruper (4) ги разграничават според тежестта на оплакванията и рентгеновата находка. Съвременна и подробна
класификация дава Френското артроскопско дружество (5, 6), което ги класифицира на 4 типа според образната
находка:

Фиг. 3.2

Фиг. 3.3

тип А - хомогенен, отграничен;
тип B - хетерогенен, фрагментиран, отграничен;
тип C - хетерогенен, трудно различим, пунктиформен;
тип D - дистрофичен (фиг. 3 (3-1,
3-2, 3-3) Различни типове калциев
депозит: тип А, В и С).
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та на сухожилието и фукцията на
маншона.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Фиг. 4

Началното лечение за пациенти
със сериозна болка и дисфункция е
консервативно. Хроничните подостри фази лесно се повлияват с
прием на нестероидни противовъзпалителни медикаменти (НСПВС) и
локално охлаждане. Локалната апликация на анестетик или кортикостероид е често ефективен метод
при тези пациенти. Други методи с
променлив успех при упорити оплаквания е екстракорпоралната шоковълнова терапия (8, 9) и/или пункцията и аспирацията на депозита под
ехографски контрол. Индикациите
за хирургично лечение включват
пациенти с продължителни оплаквания (4 м. - 6 м.), неуспех от консервативното лечение и липсващи
образни данни за резорбция на депозита. Съвременното лечение на
КТ включа артроскопски дебридман
и премахване на депозита, бурсектомия и/или акромиопластика (16).
Рядко при масивни калцификати,
ангажиращи цялата дебелина на сухожилието на голяма повърхност,
се получава дефект след прамахването на калцификата (11, 12). Това
налага шев на ротаторния маншон
с оглед ограничаване авансирането
на дефекта и запазването целост-

Фиг. 5
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За периода 1. 2015-а - 10. 2016-а в отделението по ортопедия и травматология към Университетска болница „Св. Марина”, Варна, са лекувани 16
пациенти с артроскопски дебридман
и ексцизия на депозита. Съотношението мъже:жени е 2:14 , а средната
възраст е 40.5 г. ( 23 г.-68 г.) Засягането на двете рамена е почти поравно
(9:7), като проследяването на пациентите е за срок средно 7 месеца. При
двама от пациентите бе направена
акромиопластика, а при трима – шев
на ротаторен маншон (фиг. 4. - следоперативен образ на реинсерирано
сухожилие посредством костен анкър). При всички пациенти бе налице
хронична болка повече от 4 месеца
(средно 12,4 м.). Интензивната консервативна терапия, включваща НСПВС,
стероидни апликации и шоковълнова
терапия (при 4-ма пациенти) не е била
ефективна.
Клиничният преглед включва измерване обема на движение и степента на рестрикция. Прилагане на
провокативни тестове за субакромиален импинджмънт и определяне на
предоперативния Constant Score - 34
точки.
При всични пациенти сме използвали стандартна рентгенография за
диагностика на калциевите депозити
и прилагаме 4-степенната калцификация на Френското артроскопско
дружество. При двама от пациентите направихме ЯМР изследване, за да
се отхвърли руптура на ротаторен
маншон.
Артроскопското лечение се извършва под обща интубационна анестезия и контролирана хипотензия
за намаляване на кървенето поради
факта, че инфламираната субакромиална бурса е източник на кървене. Опе-

Фиг. 6

ративната намеса има два основни
етапа - интрартикуларен и субакромиален. Първоначалната оценка се
прави интрартикуларно, като се оглежда детайлно анатомията на ставата и се търсят евентуални белези
за съпътстващи увреди. При липса
на такива се преминава в субакромиалното пространство и се започва с
щателна бурсектомия посредством
шейвър или термоаблация.След подобрение на визуализацията се оглежда
щателно субакромиалната повърхност на ротаторния маншон и се
търсят белези за калциеви депозити.
При локализиране на депозита, който
обикновено изглежда като неравност
на маншона с белезникав цвят, се
пристъпва към неговото премахване
(фиг. 5 - локализиран калциев депозит
интрасубстанциално). Прави се разрез
по посока на влакната и тогава обикновено изтича белезникава материя,
подобна на паста за зъби - типична за
нехомогенните калцификати.
(Фиг. 6 - инцизия на калциев депозит - изтичане на белезникава консистенция)
Последователно се използва моторизиран шейвър и кюрета за ексцизиране на калцификата; прави се и щателен дебридман на дегенеративната
част от сухожилието (фиг. 7 - дебридман посредством шейвър).
При формиране на сигнификален
дефект се пристъпва към зашиване на
дефекта “side to side” или реинсерция
посредством костен анкър. Артроскопска акромиопластика сме прилагали само в случаите на субакромиален
импинджмънт.
Постоперативният период на
всички пациенти беше гладък, а рехабилиатационният протокол започва
още на следващия ден с дозирани пасивни и активни движения и имобилизация с митела за 2-3 дни. Контролните рентгенографии показаха пълно
премахване на калцификатите при 13
пациенти. Постигна се Constant Score

Фиг. 7

от 75 точки на 4-ата следоперативна
седмица. (фиг. 8/ 8-1 - пред/следоперативен образ. Пълно отстраняване на
депозита.)
ДИСКУСИЯ
Все още е дискутабилен въпросът
дали депозитите трябва да се премахват напълно или частично. Според
Porcellini (13) е необходимо да се премахне целият калцификат. Ние поддържаме тезата на Bigliani (1) и Balke, че е
достатъчно да се направи дебридман
на калцификата, за да се стимулира
репаративният процес, водещ до резорбцията му. Често при артроскопската ексцизия стои дилемата дали да
се премахне напълно с риск от създаване на лезия на маншона, но да има добър функционален резултат; или да се
направи парциален дебридман, който
постепенно да доведе до резорбция
на калцификата с риск от евентуално персистиране на оплакванията.
При нашата серия успяхме напълно да
премахнем калцификата в 13 от случаите, докато при останалите 3 резидуалните калцификати бяха под 5 мм.
Неоспорим обаче е фактът, че е необходим щателен лаваж в края на артроскопията, за да се отстранят всички
свободни калциеви дебриси, които
имат силен иритабилен ефект (14). Не
сме наблюдавали разлика във функционалните резултати и при двата типа
в проследените от нас пациенти.
Въпросът дали резидуалният
дефект да се реинсерира или да се остави открит също е предмет на дискусии. Резултатите при нашата серия
поддържат тезата за оставяне на дефекта без реинсерция или единствено
шев „край с край”. Акромиопластика
сме направили при 3-ма пациенти, и

то само по строги индикации: акромион тип III (1) (срещащ се при 16%); т.
нар. „целуващи” се лезии, данни за механичен импинджмънт и тип С депозит.
Тази практика кореспондира и с препоръките на Walch(13), документирал
значителни серии пациенти.
Често срещана компликация след
артроскопски дебридман е адхезивният капсулит /”замръзнало рамо”,
срещащ се при 18% от оперираните.
Това състояние се дефинира като
постоянна болка, комбинирана със
силно ограничени движения в рамото, особено външната ротация. При
проследените от нас пациенти имаше едно такова усложнение, но на
доста по-късен етап - 3 месеца след
намесата, и противно на очакванията след физиотерапевтични процедури.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Артроскопското лечение на калцифициращия тендинит е сигурна и
надеждна алтернатива при симтоматични пациенти и при липса на
ефект от консервативните методи
на лечение. Навременното лечение
води до ниска морбидност на пациента, кратък период на възстановяване и връщане към ежедневните
дейности с отлични функционални
резултати. Акромиопластиката е
необходима само при признаци на
механичен импинджмънт и не повлиява крайните резултати в останалите случаи. Резидуални калцификати
са допустими при риск от сигнификантно нарушаване целостта на
сухожилието. Смятаме, че тази процедура дава сигурни и предсказуеми
резултати при минимален риск от
усложнения.

Фиг. 8.1
Фиг. 8

БИБЛИОГРАФИЯ
1.
Bigliani LU, Morrison DS, April EW. The
morphology of the acromion and its relationship
to the rotator cuff tears [abstract]. Procs American
Shoulder and Elbow Surgery 1986;10:228.
2. Bosworth BM. Calcium deposits in the
shoulder and subacromial bursitis: a survey of
12,122 shoulders. JAMA 1941;116:2477-82. doi:
10.1001/jama.1941.02820220019004 .
3. Codman EA. Calcified deposits in the
supraspinatus tendon. In:The shoulder: rupture of
the supraspinatus tendon and other lesions inor
about the subacromial bursa. Boston: Thomas
Todd Co; 1934. p.178-215. (6)
4. DePalma AF, Kruper JS. Long-term study
of shoulderjoints afflicted with and treated for
calcific tendonitis. ClinOrthop 1961 ; 20: 61-72.
5. G rtner J, Heyer A. Tendinosis calcarea der
Schulter. Orthop de 1995 ; 24 : 284-302.
6.
G rtner J, Simons B. Analysis of calcifying
tendonitis.Clin Orthop 1990 ; 254 : 111-120.
7. Hawkins RJ, Kennedy JC (1980) Impingement
syndrome inathletes. Am J Sports Med 8:151–158(
5)
J Am Acad Orthop Surg 1997 ; 5 : 183-191.
8. Jacobs R, Debeer P. Calcifying tendinitis of the
rotator cuff: functional outcome after arthroscopic
treatment. Acta Orthop Belg 2006;72:276-81
9. Jakobeit C, Winiarski B, Jakobeit S et al.
Ultrasoundguided,high-energy
extracorporeal
shock-wave treatmentof symptomatic calcareous
tendinopathy of the shoulder.ANZ J Surg 2002 ;
72 : 496-500.
10.
Loewe M, DaeckeW, Kusnierczak D et
al. Shock-wave therapy is effective for chronic
calcifying tendonitis of the shoulder. J Bone Joint
Surg 1999 ; 81-B : 863-867.
11. Merolla G, Dave AC, Paladini P, Campi F,
Porcellini G (2014) Ossifying tendinitis of the
rotator cuff after arthroscopic excision of calcium
deposits: two case reports and literature review. J
Orthop Traumatol
12. Mol D, Kempf JF, Gleyze P, et al. Results
of endoscopic treatment of non-broken
tendinopathies of the rotator calcifications
cuff. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot
1993;79:532-41 (in French).
13. Porcellini G, Paladini P, Campi F, Paganeli
M.Arthroscopic treatment of calcifying tendonitis
of the shoulder : clinical and ultrasonographic
follow-up findingsa two to five years. J Shoulder
Elbow Surg 2004 ; 13 : 503-508.
14. Tillander BM, Norlin RO. Change of
calcifications after arthroscopic subacromial
decompression. J Shoulder Elbow Surg 1998 ; 7 :
213-217
15. Uhthoff HK, Loehr JW. Calcific tendinopathy
of the rotator cuff. Pathogenesis, diagnosis and
management.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Светослав Добрилов, д-р Максим
Загоров
Съавтори: д-р Калин Михов, д-р Гергана
Ненова и Георги Желязков
Отделение по ортопедия и
травматология,
Университетска болница „Св. Марина”,
Варна

Медицина и Спорт

15

i

Exo-T ECH
QUAD

Kneecap
Stabilizer

V-Tech

Exo-T ECH
QUAD

Exo-T ECH
QUAD

i

Exo-T ECH
QUAD

i-Fit

i
A

i
Exo-Grid
(Xternal)

i-Fit

X-Strap
Stabilizer
Grip Tech

Exo-Grid
(Xternal)

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Д-р Мартин Бърнев

Неинсерционата ахилесова
тендопатия - съвременни
хирургични техники, основани на
философията на фактите

РЕЗЮМЕ
През последните три десетилетия се наблюдава увеличаване честотата на неинсерционната ахилесова тендопатия (АТ). Като това до
голяма степен се определя от популяризирането и разпространението на различните видове спорт и свързаните с това промени в
интензивността и продължителността на физическите натоварвания. Заболяването засяга предимно млади хора, което води до намаляване на работоспособността и физическата им активност. С
настоящото изложение искаме да представим нашия клиничен опит
в миниинвазивни техники при лечението на това заболяване.

SUMMARY
Mid-portion Achilles tendinopathy - modern surgical techniques based on
the philosophy of facts
In the last three decades have seen an increase in the frequency of neinsertsionnata
Achilles tendopatiya (AT). This is largely determined by the promotion and distribution
of various kinds of sports and related changes in the intensity and duration of physical
exercise. The disease affects mostly young people leads to reduced performance and
physical activity. With this exhibition we want to present our clinical experience in miniinvasive techniques in the treatment for Mid-portion Achilles tendinopathy.
The conclusions of the study prove very low complication rate, short period for
recovery and patient satisfaction after any of the presented miniinvasive techniques
. It makes percutaneous miniinvasive Achilles tendon suture preferable method in
the daily traumatology practice.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ахилесова тендопатия, миниинвазивни техники.
KEY WORDS: Achilles tendon, Mid-portion Achilles tendinopathy (AT) miniinvasive techniques.

УВОД
През последните три десетилетия се наблюдава увеличаване честотата на неинсерционната ахилесова тендопатия (АТ). Като това
до голяма степен се определя от
популяризирането и разпространението на различните видове спорт
и свързаните с това промени в интензивността и продължителността на физическите натоварвания
[8, 12]. Многократното и продължително претоварване на ахилесо-

Фиг. 1.а, b, c
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вото сухожилие се разглежда като
основен патологичен стимул, който
води до заболяването [3]. Kvist в свое
проучване на 455-има спортисти с
проблеми в ахилесовите сухожилия
установява, че 53% от тях са участвали в спортни активности, свързани с бягане [8]. Останалата част са
участвали в други спортове, в които
бягането е било съставна част от
тренировъчния процес.
При елитни бегачи на дълги разстояния има риск в 52% за увреда
на ахилесовото сухожилие [7]. АТ
невинаги е свързана с прекомерна

физическа активност. В свое проучване Ames установява АТ в 32% от
пациентите, които водят заседнал
начин на живот [1].
ЕТИОЛОГИЯ
В етиологично отношение нещата не са изяснени. Някои автори правят разлика между етиологията на
инсерционна и неинсерционна тендопатия. Две са основните групи
фактори, водещи до развитието на
заболяването, както и комбинацията между тях. Tова са предразпола-

Анатомични вариации в инсерцията на АС изразени в проценти
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Фиг. 2.a и 2.b

Схема и хистологичен строеж на
инсерционната зона
гащи причини - съдови и трофични
промени, стареене и умора на колагенната структура, отлагане на
липиди, колагенопатии, тендинити,
претоварване, микротравми, медикаменти (КС, Ciprofloxacin) и предизвикващи причини - спортните травми, генетични аномалии, инфекции,
неврологични заболявания, хиперлипедимията и матаболитни заболявания [5].

са: самото сухожилие е лишено от
собствена инервация и оросяване и
дегенеративните промени в него
често се появяват без симптоми.
Причината за болката не е неоваскуларизация около симптоматичните
сухожилни участъци, а повишената
концентрация на глюкозаминогликани (GAGs), калцитонингенрелисе
полипептид(CGRP) на ноцицептивни
вещества (глутамат, субстанция Р)
[2].

ПАТОГЕНЕЗА
АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ
В патогенезата на заболяването основна роля играе разтягането
и свиването на сухожилието, водещо до натрупването на еластична
енергия и топлина. При физиологични условия сухожилия се разтягат и
свиват многократно, като отделената топлина предизвиква увреждане. Измервания ин виво показват, че
по време на спортуване при температурни нива по-високи от 45º (праг
за жизненост на фибробластите)
е възможно да се развият силно напрегнати и спираловидни сухожилия
- съответни на дегенеративните лезии при АТ [9,14].
Съвременните схващания за патогенезата на заболяването са, че
основната причина не са промените
в сухожилието, а тези в околните
тъкани. Като аргументите за това

Тази работна теория до голяма
степен дава задоволително обяснение за постоперативната болка,
която се определя от нивата на субстанция Р, а не от типа и избора на
оперативната техника. От значение
за развитието на АТ са и анатомичните вариации с честота от (2,90%
-5,50%): - наличие на трета глава на
mm.gastrocnemi; м.plantaris се свързва
с mm.gastrocnemi (3-та глава), сaput
laterale на m.gastrocnemius може да
представлява фиброзна корда. Инсерцията на сухожилието е тангенциална по задната повърхност на
calcaneus предимно медиално и наподобява по форма на трапец (19,8
- 23,8 мм.). Биомеханично така се
увеличава площта и се намалява концентрацията на стресови напреже-

ния (fig. 1 а, b, c). Сухожилните фибри
на m.gastrocnemius се инсерират по
латерално, докато тези на m.soleus
по медиално. Така при натоварване
се получава „стискащо действие”
с изпиляващ ефект в дистално направление. При 52% 2/3 от инсерцията е от m.gastrocnemius, а 1/3 е от
m.soleus. - при такова съотношение
има минимална ротация „усукване” на
сухожилието. При 35% инсерцията е
представена поравно между сухожилията. При 3%, 1/3 е m.gastrocnemius
и 2/3 от m.soleus. Непрекъснатата
връзка между сухожилието и израстъка води до структурни промени,
породени от взаимно притискане
на тъканите. Движението се подпомага от ретрокалканеарната
бурса и мастна подложка на Kager,
които намаляват концентрацията на напрежениетo върху инсерцията. Зона на „ентензофибри”(EF)
Зона „картилагофибри”(CF) Зона на
„сезамоидфибри”(SF) Зона на „периосталнифибри” (PF) (fig. 2 а, b).
Кръвоснабдяването на АС се
реализира на три нива: клонове на
a.tibialis, изхождащи от паратенона,
като средната зона е сравнително
слабо оросена: - проксималната част
се изхранва от съдовете на мускулните тела: - дисталната част от
клонове на a.peronea в областта на
петната кост. АС има много нисък

Фиг. 3.a, 3.b, 3c

Нормално АС и промените в него
при АТ, отток на тъканите, невроваскиуларизация
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Фиг. 4.a,b,c,d,e

Последователни етапи на стрипинга въвеждане на конците
прекарването им дистално, либерацията и кожни шевове

метаболизъм и работи в постоянна
исхемия и нисък прием на кислород.
Това води до забавяне на регенерацията и възстановяването след неговата увреда. В хистологично отношение АС е изградено колагенови
фибрили /тип I колаген/, матрикс
от протеогликани /ПГ/ и гликозамингликани /ГАГ/, а паратенона /тип I и
тип III колаген/[6]. (fig. 3 a, b, c).
Морфологично при АТ е налице намаляване размера на тип I колаген и
увеличаване на тип III:
промяна в структурата, висока
концентрация на GAGs,
голямо количество фибробласти
и миофибробласти,
миофибробластите са съставени
от гладкомускулен актин, определящ срастванията,
пролифериращите съединителната тъкан около сухожилието
увеличава налягането и води до
повишаване на триене между тъканите,
неоваскуларизация и прорастване
на нервни влакна в сухожилието
[10,13].

период на почивка, подутина – оток
и пролиферация, крепитации – при
възпаление на паратенона. Като в
голям процент от клиничните случаи сухожилните промени протичат
безсимптомнo [11].
ЦЕЛ
Представяме нашия клиничен
опит в премахването на болката
чрез прилагането на миниинвазивните техники на денервацията (стрипинг) и странгулация (шевове) при
неинсерционна тендопатия на АС.
Нашият клиничен материал включва
28 пациенти с неинсерционна тендопатия на АС, които оперирахме в
периода октомври 2013 – март 2015та в МБАЛ ,,Света Анна’’ и МБАЛ ,,
Еврохоспитал”, Варна. Всичките бяха
мъже на средна възраст 37 (+/- 3 г.).
При 21 от тях приложихме ,,стрипинг на сухожилието’’, а при останалите 7 пациенти - странгулационни
шевове.
ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
СТРИПИНГ (ДЕНЕРВАЦИЯ) НА
СУХОЖИЛИЕТО

КЛИНИКА
В клинично отношение АТ се характеризира с болка, локализирана в
средна трета (2-7 см) проксимално
от тубера на петната кост [4]. Скованост особено при изправяне след

Фиг. 5.a, b, c,
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Операцията се извършва под локална анестезия с пациент в позиция по гръб без есмарх протекция.
Правят се четири надлъжни инцизии по 0.5 cм по две проксимално и
дистално от медиално и латерално

на 1 см над и под възела. С мускито
в отворите се прави либерация на
сухожилието от адхезиите на паратенона (fig. 4 а, b, c).
С (Dexon I) преминаваме вентрално пред сухожилието през
проксималните инцизии и прекарваме конците през дисталните отвори. С леки движение (тип - трион,
подобно на джигли) освобождаваме
сухожилието от съедителната тъкан на триъгълника Kager. В инцизиите правим надлъжни перкутанни
тенотомии. Правим кожен шев на
инцизиите и имобилизация с ортеза
или лонгета. Следва овладяване на

Последователни етапи на странгулацията прекарването на конците,връщането им от вентрално,
затягането на странгулационните възли, кожни шевове
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Фиг. 5.d

Фиг. 5e

следоперативната болка и възстановяване на двигателната активност (fig. 4 d, e).
СТРАНГУЛАЦИОННИ ШЕВОВЕ
Отново операцията се извършва под локална анестезия с пациент
в позиция по гръб без есмарх протекция. Правят се по две напречни инцизии по 0.5 см проксимално и
дистално от медиално и латерално над и под увредата. През тях
с (Dexon I) преминаваме през вентралната половина от диаметъра
на сухожилието. Следва натягане
на възлите под кожата (fig. 5 а, b).
Връщаме обратно конците от
латерално към медиално, като минаваме максимално вентрално на
сухожилието, за да обхванем по-голяма част от паратенона. Извеждаме конците и затягаме възлите
(fig. 5 - c, d, e). Правим кожен шев
на инцизиите и имобилизация с ортеза или лонгета. Следва овладяване на следоперативната болка и
възстановяване на двигателната
активност.
РЕЗУЛТАТИ
Установихме значимо (р<0,05)
намаляване на болката (средно с
20 mm по VAS) след 5-ия следоперативен ден, а усреднените показатели показват спад на интензив-

Фиг. 6

ността до пълна липса на болка
(VAS < 1 см) месец след операцията. 1-ви ден значима болка (VAS –
7,2), 2-ри ден - значима болка (VAS
- 7). Значими болки до 5-ти следоперативен ден при 0,40% (един
клиничен случай) (fig. 6).
ДИСКУСИЯ
Повечето хирургични процедури са насочени към премахване
на увредените сухожилни зони и
части от паратенона[15]. При
ендоскопските процедури се оперира директно върху паратенона,
като се освобождава сухожилието
[15, 16, 17]. Тези процедури дават
добри резултати в 75% от оперираните пациенти [15, 18]. Новите миниинвазивни техники /
стрипинг, странгулационни шевове/ представят принципно нова
концепция в хирургичното лечение на болката при АТ. Техниката
се фокусира върху промените в
околните тъкани, а не в самото
сухожилие. Приложената техника
осигурява малък риск от усложнения като инфекции и оперативни
цикатрикси. Добрите и отличните терапевтични резултати при
млади пациенти потвърждават,
че новите перкутанни техники
имат сравнима клинична ефективност с отворените оперативни
техники.

Графика по VAS(визуалноаналогова скала)
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Доц. д-р Антон Джоров, дм

Коронарен разрез и достъп
за скелетни репозиции и
реконструкции в горния и
средния лицев етаж

РЕЗЮМЕ
Коронарният разрез и достъп се утвърждават в краниофациалната хирургия, лицево-челюстната травматология и онкология. При
използването им са отчетени редица положителни страни, но и
усложнения.
Цел и задачи: Поставихме си за цел да представим, оценим, характеризираме и популяризираме коронарния разрез и достъп при скелетни
репозиции и реконструкции в горния и средния лицев етаж.
Материал и метод: Приложихме коронарен разрез и достъп за скелетни репозиции и реконструкции при 23-ма пациенти с фрактури,
посттравматични деформации и дефекти, естетични корекции,
бластомни процеси, вродени кранио-фациални малформации в горния
и средния лицев етаж. Представяме използвания от нас оперативен
протокол.
Резултати: Резултатите от коронарните разрези и достъпи оценихме клинично и проследихме в ранния следоперативен период след I,
III, VI, XII и XVIII месец. Усложненията разделихме в две категории - на
ранни и късни. От първата наблюдавахме: хеморагия и хематом - при
един пациент; хипоестезии и парестезии - при 4-ма, транзиторна
пареза на фронтален клон на лицевия нерв - при един. От втората категория в един случай цикатриксът в отделни участъци от разреза
бе над 0.5 cm, като в тях имаше и алопеция. При 3-ма пациенти хипоестезиите и парестезиите персистираха до една година от операциите. При всички костните репозиции и реконструкции нормализираха
функцията им, възстановиха или оптимизираха естетиката.
Заключение: Коронарният достъп осигурява оптимална възможност
за скелетни репозиции и реконструкции в горния лицев етаж и горното ниво на средния през дискретен разрез. Овладяването му е малка,
но първа крачка към сложната интердисциплинарна кранио-фациална
хирургия.

SUMMARY
Coronary incision and access for skeletal repositions and reconstructions in
the upper and middle third of the face
The coronary incision and access affirm in the craniofacial surgery, maxillo-facial
traumatology and oncology. Coronary incision and access will be approved in craniofacial
surgery, maxillofacial traumatology and oncology. In their use have been reported number
of positive aspects, but complications also.
Aim and Goals: Our main aim is to introduce, evaluate, characterize and promote the
coronary incision and access in skeletal repositions and reconstructions of the upper
and middle facial floor.
Materials and Methods: We applied the coronary incision and access for sceletal
repositions and reconstructions in 23 patients with fractures, post-traumatic deformities
and defects, aesthetic corrections, blastom processes and congenital craniofacial
malformations of the upper and middle facial floor. We present used by us surgical
protocols.
Results: We evaluate the results of coronary incisions and access clinically and followed
them up in the early postoperative period, after Ist, IIId, VIth, XIIth and XVIIIth month. We
divided the complications into two categories - early and late. From the first group we
observed: hemorrhage and hematoma - in one case; hypoesthesia and paraesthesia – in
four cases and transitional paresis of the frontal branch of the facial nerve - in one case.
From the second category, in one case some sections of the scar were more than 0.5
cm and include alopecia regions. In three patients the hypoaesthesy and paresthesy
persist up to one year postsurgical. In all cases, bone repositions and reconstructions
normalized the function, restored or improved the aesthetics.
Conclusion: The coronary access trought discreet incision provides an optimal
opportunity for sceletal repositions and reconstructions in the upper facial third and the
upper level of the middle third. Aquire capability is a small, but first step towards the
complex interdisciplinary craniofacial surgery.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: коронарен разрез, горен и среден лицев етаж, усложнения.
KEY WORDS: coronary incision, upper and middle facial floor, complications.

ВЪВЕДЕНИЕ
Лицевият дял на черепа заедно с
покриващите го меки тъкани - кожа,
лигавица, мускули, съдове, нерви, лимфни
възли и органи, формира лицево-челюстната област. Тя поради анатомични
особености се разглежда в три етажа:
горен (кранио-фациален), среден (назозигоматико-максиларен) и долен (мандибуларен). McManners, McMahon и Holland
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17 разделят средния лицев етаж спрямо
условна фрактурна линия по Le Fort I
тип на горно и долно ниво. За достъпи
при скелетни репозиции и реконструкции до горния лицев етаж и горното
ниво на средния се използват локални
разрези, бикоронарни (битемпорални),
хемикоронарни (хемитемпорални) или
съществуващи мекотъканни наранявания. Локалните разрези (по едната или
двете вежди; в корена на носа; по горния клепач или опашката на веждата;

трансорбитални; трите вида кожни
разрези по долния клепач - субцилиарен,
субтарзален, инфраорбитален; преаурикуларен; над зигоматичната дъга и др.)
осигуряват директна, но ограничена
експозиция, оставят цикатрикси по
лицето и създават предпоставки за
увреждане на съдове и нерви. 2, 3, 8, 9, 18, 21
Увеличава се стремежът към широк
достъп през възможно най-малко видим
разрез, какъвто е коронарният, който се изпълнява в окосмената част на

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
главата. 1, 6, 12, 19 Той отдавна се прилага
в неврохирургията при операции върху
централната нервна система и в пластично-възстановителната и естетичната хирургия - за горен фейс лифт.
Утвърждава се в краниофациалн ата
хирургия 7, лицево-челюстната травматология 10, 16 и онкология. 13 При него са
отчетени освен редица положителни
страни, така и непосредствени и късни
усложнения. 4, 11, 20, 22

Фиг. 1

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Поставихме си за цел да представим, оценим, характеризираме и популяризираме коронарния разрез и достъп
при скелетни репозиции и реконструкции в горния и средния лицев етаж.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
В периода 2005-2014 г. използвахме
коронарен разрез и достъп при 23-ма
пациенти (16 мъже, 5 жени и 2 деца на
възраст от 9 до 59 г.) за скелетни репозиции и реконструкции в горния и
средния лицев етаж. Извършихме ги при
счупвания, посттравматични деформации и дефекти на предната стена на
фронталния синус, над очни дъги, ръбове
и орбитални сводове; дилатиран фронтален пневмосинус; назо-орбито-етмоидални фрактури; естетични корекции
за лицева феменизация; бластомни процеси в зигоматичната област; вродени
кранио-фациални малформации.
Пациентите предоперативно обследвахме клинично и рентгенологично,
а някои анализирахме фото- и цефалометрично. Хирургичното им лечение проведохме под обща инхалационна, интубационна анестезия.
Представяме използвания от нас
оперативен протокол за изпълнение на
коронарен разрез и скалпиращо ламбо.
Болният се позиционира по гръб. Главата му е на два пръста извън края на
операционната маса. Тя е повдигната
и под нея се поставя ринг за фиксация.
В окосмената й част се определя зоната на коронарния разрез. Пред и зад нея
косите се разделят и сплитат и тя се
избръсва по цялата дължина с ширина
около 1.5 – 2 cm (фиг. 1).
Инфилтрирахме зоната с 1% лидокаинов разтвор с адреналин 1:200000. Бикоронарният разрез започваше от едната и достигаше до противоположната
преаурикуларна област, докато хемикоронарният завършваше до средната
линия. Извършвахме ги със скалпел №10
до темпоро-париеталните фасции и
надкостницата на черепния свод. Изпъл24
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нявахме ги на части от 5 cm, линейно,
фестонично или на зиг-заг в зависимост
от границата и типа на окосмяването.
По периферията им поставяхме
клипсове на Raney за хемостаза. Скалпиращите ламба формирахме под мускулно-апоневротичния слой и темпоро-париеталните фасции. Те включваха
трите горни мекотъканни покрития
на черепния свод.
При скелетните репозиции и реконструкции на горния лицев етаж
надкостницата срязвахме над най-високата фрактурна линия или област за корекция, но не по-ниско от 2 cm над супраорбиналните ръбове. Депериостирахме
фронталната кост. Дисецирахме част
от тъканите латерално по темпоралните фасции. Пре- и супрааурикуларно
се съобразявахме с локализираните там
n. auriculotemporalis, a. и v. temporalis
superficialis. Отпрепарирахме супраорбиталните съдово-нервни снопове. Отсичахме предните стени на отворите
им с тънко длето. Визуализирахме назоетмоидалните и назо-фронталните
шевове. Надкостницата на ламбото
прерязвахме вертикално по средната
линия до корена на носа, като допълнително го мобилизирахме. Разкривахме
голяма част от сводовете на очниците
и по-малка от медиалните и латералните им стени.
За скелетните репозиции и реконструкции в горното ниво на средния
лицев етаж, периоста над челната
кост прерязвахме на 3 cm над назофронталния шев и супраорбиталните
ръбове. Тъканите латерално дисецирахме по темпорните фасции до 2 cm
над зигоматичните дъги, където се
разделят на два листа (повърхностен
и дълбок). За да се предпазят фронтал-

ните и зигоматичните клонове на лицевите нерви разрезите на надкостницата продължавахме двустранно през
повърхностните темпорални фасции,
с наклон от 45°, като най-дисталните
им части отстояха на 1 cm над зигоматичните дъги. (фиг. 4) Освобождавахме супраорбиталните съдово-нервни снопове (фиг. 3). Надкостницата
във фронталната част на ламбото
прерязвахме до корена на носа. Мобилизирахме го по дълбоките фасции на
темпоралните мускули. Клоновете
на лицевите нерви остават над тях
в субапоневротичната мастна съединителна тъкан. Това позволяваше да
се депериостират освен голяма част
от сводовете, медиалните и латералните стени на очниците, но и зигоматичните кости и дъги (фиг. 4).
В някои случаи достъпите за горното ниво на средния лицев етаж увеличавахме чрез интраорални максиларни
вестибуларни разрези и субцилиарни за
блефаропластика.
След скелетните репозиции и
реконструкции, в горния и средния
лицев етаж, бикоронарния разрез и
скалпиращо ламбо зашивахме послойно - надкостницата и темпоралните фасции с 3.0 резорбируем шевен
материал, с 2.0 - перикраниума, а
кожата фиксирахме с копринени конци или телени аграфи. Поставяхме
гофрирани дренажи в темпоралните
области и правехме превръзки тип
,,Хипократова шапка“ с еластичен
бинт, които подържахме до 48 часа.
В следоперативния период провеждахме противовъзпалително и симптоматично медикаментозно лечение. Препоръчвахме висока позиция
на главата и покой.

Фиг. 2

Фиг. 3

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от скелетните репозиции и реконструкции оценихме клинично, рентгенологично, а в някои случаи
и цефалометрично. При всички болни настъпиха подобрения. В голяма степен се
нормализира функцията им, възстанови
се или се оптимизира естетиката.
Резултатите от приложението на
коронарни разрези и скалпиращи ламба
оценихме клинично чрез оглед, допир, по
движенията при съкращаване на мимическите мускули, прилагане на различна
температура, симетрични убождания
по кожата на лицето и окосмената
част на главата. Проследихме ги в ранния следоперативен период до 10-ия ден
(на него отстранявахме шевовете или
телените аграфи), след първия, третия, шестия и дванадесетия месец при
всички пациенти, а на осемнадесетия -

Фиг. 4

при двайсет и един (с двама загубихме
контакт). Възможните усложнения
разделихме според Shepherd и кол. 20,
Abubaker и кол. 4 и Zhang и кол. 22 в две
категории - на ранни и късни. Хеморагия и хематом, възпаление, нарушена
проводимост на сетивен и/или двигателен нерв се определят като ранни усложнения. Парализа на клон от лицевия
нерв, трайна анестезия, хипоестезия
или парестезия, деформация в темпоралната област, вициозен цикатрикс и
алопеция се причисляват към късните.
Настъпилите усложнения от първата
категория бяха следните: хеморагия и
хематом - при един пациент; хипоестезии и парестезии - при 4-ма; пареза на
фронтален клон на лицевия нерв - при
един пациент. От втората категория
в един случай цикатриксът бе над 0.5
cm в части от разреза, в тях имаше и
алопеция. При 3-ма пациенти хипоестезиите и парестезиите продължиха да

персистират за различно време. Всички
усложнения в периодите на наблюдение
представяме в таблица (табл. 1).
Хеморагията и хематомът възникнаха на 3-ия следоперативен ден от
лезия на повърхностен темпорален венозен съд. Отдаваме ги на неспазени от
страна на пациента указания за покой
и приложени от него физически усилия.
Под локална анестезия евакуирахме
хематома и овладяхме кървенето с лигиране на съда. След интервенцията настъпи нормален заздравителен процес.
Едностранна пареза на фронтален
клон на лицевия нерв се прояви при пациент с туморен процес на зигоматичната дъга, което наложи резекция и едномоментна автогенна реконструкция на
дефекта. Тя отзвуча до 10-ия следоперативен ден. Считаме, че се дължи на попродължителния натиск върху меките
тъкани при екартирането им.
Хипоестезиите и парестезиите

Табл. 1. Отчетени усложнения след коронарни разрези и достъпи в периодите на наблюдение.
Период на наблюдение:

10-ия ден

I месец

III месец

VI месец

XII месец

XVIII месец

Брой болни:

(23)

(23)

(23)

(23)

(23)

(21)

хеморагия/хематом

1

0

0

0

0

0

възпаление

0

0

0

0

0

0

транзиторна пареза

1

0

0

0

0

0

4

3

3

2

0

0

Усложнения:

анестезия/хипоестезия/парестезия

0

0

0

0

0

0

деформация в темпоралната об- 0
ласт

парализа

0

0

0

0

0

Период на наблюдение:

10-ия ден

I месец

III месец

VI месец

XII месец

XVIII месец

Брой болни:

(23)

(23)

(23)

(23)

(23)

(21)

груб цикатрикс/алопеция

0

1

1

1

1

1
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

С представената оперативна техника за коронарен разрез и скалпиращо
ламбо считаме, че голям брой от описаните усложнения от Shepherd и кол. 20,
Abubaker и кол. 4, Frodel и Marentette 11,
Jin и Salgarelli 14, Kerawala и кол 15, Zhang
и кол. 22 и др. могат да бъдат избегнати. Кървенето ще е по-малко, след като
тъканите в зоната на изпълнението им
предварително се инфилтрират с разтвор на лидокаин и адреналин. Това позволява разрезът да се извърши със скалпел, а не с електронож, който може да
увреди космените фоликули. Той не бива
да се прави наведнъж, а на отделни сегменти. По тях кървенето ще се спре с
минимална или никаква електрокуаголация, чрез своевременно поставени клипсове на Raney. За да не бъдат наранени
нерви и по-големи кръвоносни съдове,

отслояването на меките тъкани под
апоневрозата на черепния свод е добре
да се извършва на тъпо, с распатор. Дисекция на клонове на лицевите нерви не
е необходима. При добре планирани инцизии, по повърхностните темпорални
фасции, те остават защитени в скалпиращото ламбо. Достъпите до средния
лицев етаж могат да бъдат увеличени
чрез допълнителни вестибуларни максиларни разрези и по долните клепачи.
Поставянето на гофрирани дренажи и
превръзки с еластичен бинт ще ограничи възможностите за формирането на
хематоми. За разлика от копринените
конци, които при зашиване на кожата
могат да бъдат презатегнати, телените аграфи оказват дозиран натиск
върху нея. Чрез тях също се намаляват
част от предпоставките за формиране
на груби белези и алопеция.
Въпреки описаните и отчетени
усложнения намираме, че коронарният разрез и скалпиращо ламбо са изключително полезни за достъпи до
горния и горното ниво на средния
лицев етаж. Те осигуряват широка
експозиция до тях, без да оставят цикатрикси по лицето. Създават добри
условия за анатомични репозиции на
фрактури, посттравматични деформации (спортни, транспортни, производствени и др.), възстановяване на
дефекти, отстраняване на бластомни процеси, реконструкции на вродени малформации. Чрез тях могат да
се добиват и автогенни краниални
трансплантати. За техен недоста-

тък отчитаме белега в окосмената
част на главата, който става по-видим при оплешивяване и намокряне
на косата. Той е пренебрежимо малък
дефект, съпоставим с възможностите, които се създават за ефективно
лечение на тумори, тежки постравматични ретрузии и синдромни краниофациални дизостози. Коронарният разрез и достъп са предпочитани
за извършването на остеотомии по
Le Fort III тип. Известни са и резултатите от постигнатите чрез тях
,,enbloc” реконструкции на горния и
средния лицев етаж, както и все почестите съобщения за успешни назо-орбито-зигоматико-максиларни и
кранио-орбито-зигоматико-максиларни авансирания чрез дистракционна
остеогенеза.
Техническите препоръки, анатомичните обосновки и направените обобщения за коронарния разрез и достъп се споделят от Frodel и Marentette 11, Salgarelli
и кол 19, Kerawala и кол. 15, Zhang и кол.
22, Bentley 6, Barrie и Dorothw 5, Gabrielli и
кол. 12 и др. автори.
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също бяха транзиторни. По окосмените части на главата ги отдаваме на
прерязването на терминални нервни
окончания при разреза, а по кожата на
челото - от травмата при освобождаването на супраорбиталните съдово-нервни снопове. Сетивността при
всички пациенти се възстанови до дванайсет месеца след операциите.
Грубият цикатрикс с участъци на
алопеция допускаме, че се дължат на
зашиване на кожата с копринени конци,
които използвахме в първите случаи.
След това прилагахме телени аграфи и
подобни неудачи не сме наблюдавали.
ДИСКУСИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коронарният достъп осигурява
оптимална възможност за скелетни
репозиции и реконструкции в горния
лицев етаж и горното ниво на средния
чрез дискретен разрез и широк достъп.
Овладяването му е малка, но първа крачка към сложната интердисциплинарна
кранио-фациална хирургия.
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Ʊ ŹŲŶųŰŶůŨ
Ʊ ŰƀŰŨŹ
Ʊ ŹŰŵŬŸŶŴŵŨŲŨŸŷŨųŵŰƇŲŨŵŨų
Ʊ ůŨũŶųƇŪŨŵŰƇŹŪƂŸůŨŵŰŹūŸƂũŵŨſ
ŵŰƇŹźƂųũŴŻŹŲŻųŰźŭŰŵŭŸŪŰźŭ

řŶżŰƇ
ŉŻųƮŌŮŭűŴŹŉŨŻſŭŸƬƧň
Śŭų
ZZZDPHULFDQVSLQDOFOLQLFFRP
)DFHERRN7KH$PHULFDQ6SLQDO&OLQLF

ŕōŐŕŊňŏŐŊŕŖ
ňŚŘňŊŔňŚŐşŕŖœōşōŕŐōŕň
ŋŘŢŉŕňşŕŐŏňŉŖœŧŊňŕŐŧ

ňŪźŶŸŌŸŔŨŸŲŉŭŸŰ
ŒųŰŵŰſŭŵŬŰŸŭŲźŶŸŵŨňŴŭŸŰŲŨŵŹŲŨ
ŲųŰŵŰŲŨ ůŨ ųŭſŭŵŰŭ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰ
ůŨũŶųƇŪŨŵŰƇ

ŋ

ŸŨŪŰźŨžŰƇźŨ H ŲŶŵŹźŨŵźŨ ŵŨ ůŨŶũŰŲŨųƇƁŨźŨ
ŵŰŹŸŭŬŨŲƂŴŲŶƇźŶŵŭŪŸŶŴŻŹŲŻųŵŶŹŲŭųŭźŵŨ
źŨŵŰŹŰŹźŭŴŨŷŶŹźŶƇŵŵŶźŸƇũŪŨŬŨŹŭŨŬŨŷźŰ
ŸŨ ŹźŨźŰſŵŶ Ű ŬŰŵŨŴŰſŵŶ ŖŷźŰŴŨųŵŨźŨ ŹżŭŸŰſŵŨ
Ű ŹŭūŴŭŵźŰŸŨŵŨ żŶŸŴŨ ŵŨ ſŶŪŭƀŲŨźŨ ūŸƂũŵŨſŵŨ
ŹźŸŻŲźŻŸŨŭŹƂůŬŨŬŭŵŨŬŨŹŭŷŸŶźŰŪŶŷŶŹźŨŪƇŵŨŷŶ
ŹźŶƇŵŵŰƇũŭůŷŶƁŨŬŭŵŵŨźŰŹŲŵŨŬŶųŻŰŬŨŸŨůŷŸŭŬŭ
ųƇźŭŮŭŹźźŨŵŨźƇųŶźŶŹŰŴŭźŸŰſŵŶŶŲŶųŶŪŭŸźŰŲŨų
ŵŨźŨŶŹŵŨūŸŨŪŰźŨžŰƇźŨ
Ŋ ŹŨūŰźŨųŵŨźŨ ŸŨŪŵŰŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰƇ ŹźƂųũ ŰŴŨ żŰ
ůŰŶųŶūŰſŵŰ ŰůŪŰŪŲŰ ŽŨŸŨŲźŭŸŰůŰŸŨŵŰ ŲŨźŶ  žŭŸ
ŪŰŲŨųŵŨ ųŶŸŬŶůŨ źŶŸŨŲŨųŵŨ ŲŰżŶůŨ Ű ųŻŴũŨųŵŨ
ųŶŸŬŶůŨŖźūŭŶŴŭźŸŰſŵŨūųŭŬŵŨźŶſŲŨŹŨūŰźŨųŵŰźŭ
ŰůŪŰŪŲŰŰŴŨźŨŸŲŰŹŸŨŬŰŻŹŸŨŪŭŵŵŨŬƂųŮŰŵŨźŨŵŨ
ŹźƂųũŨŴŻŰŷŶźŶůŰŵŨſŰŵŹƂůŬŨŪŨźŵŨűŹźŨũŰųŵŨ
źŨ ŹźŸŻŲźŻŸŨ ŶŹŰūŻŸƇŪŨűŲŰ ŸŨŪŵŶŴŭŸŵŶ ŷŶŵŨŹƇŵŭ
ŵŨźŭŮŭŹźźŨŸŨůŷŸŭŬŭųƇŵŭŵŨŹŰųŨźŨŰŴŨŲŹŰŴŨųŵŶ
ųŶŹźŶŪŶ ŷŸŭŬŨŪŨŵŭ ůŨ ŬŪŰŮŭŵŰŭźŶ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰƇ
ŹźƂųũ

ŌŰżŻůŰƇźŶŪŨŭŬŪŰŮŭŵŰŭźŶŵŨŪŭƁŭŹźŪŨŸŨůźŪŶ
ŸŭŵŰŪźŭſŵŶŹźŶźŴŭŹźŨŹŪŰŹŶŲŨŲŶŵžŭŵźŸŨžŰƇŲƂŴ
ŴŭŹźŨŹŵŰŹŲŨŲŶŵžŭŵźŸŨžŰƇ
ŐŴũŰũŰžŰƇ źŶŪŨŭŨŬŽŭůŰƇźŨŵŨŪŶŬŵŰźŭŴŶųŭŲŻųŰ
ŲƂŴ ŲŶųŶŰŬŵŰźŭ ſŨŹźŰžŰ ŏŨ ŵŨƀŰźŭ žŭųŰ źƇ ŴŶŮŭ
ŬŨŹŭŶŷŰƀŭŲŨźŶŬŰżŻůŰƇźŨŵŨŪŶŬŨźŨŪŬŭŽŰŬŸŨźŰ
ŸŨŵŹŻũŹźŸŨźŲŶűźŶŰŴŨŨżŰŵŰźŭźŲƂŴŪŶŬŨźŨ
ŖŹŴŶůŨ źŶŪŨŭŬŰżŻůŰƇźŨŵŨŪŶŬŨźŨŷŸŭůŬŰżŰŸŭŵ
žŰŨųŵŶŷŸŶŷŻŹŲųŰŪŨŴŭŴũŸŨŵŨ
ŗŸŭů ŸŨŵŵŰźŭ źŰűŵŭűŬŮƂŸŹŲŰ ūŶŬŰŵŰ ŬŰŹŲŶŪŭźŭ
ŲŶŰźŶ ŷŶŬŬƂŸŮŨź ūŸƂũŵŨſŵŰƇ ŹźƂųũ ŨũŹŶŸũŰŸŨź
ŽŸŨŵŰźŭųŵŰŪŭƁŭŹźŪŨŶźŲŸƂŪźŨƧŹŷŶŹŶũŵŶŹźŲŶƇ
źŶ ŰůſŭůŪŨ Ū ůŸƇųŨ ŪƂůŸŨŹź ŚŶūŨŪŨ ŽŸŨŵŰźŭųŵŰźŭ
ŪŭƁŭŹźŪŨ Ŷź ŪŶŬŨźŨ ŪŴŭŹźŶ źŶŪŨ Źŭ ŨũŹŶŸũŰŸŨź Ŷź
ŶŹŴŶůŨ ŰųŰ ŰŴũŰũŰžŰƇ ŬŪŰŮŭŵŰƇ ŴŭŮŬŻ ūŸƂũ
ŵŨſŵŰźŭŬŰŹŲŶŪŭŲŶŰźŶƮŰůŷŶŴŷŪŨźƬźŭſŵŶŹźŰźŭŶź
ŰŲƂŴźŭůŰŬŰŹŲŶŪŭŗŻųŷŶůŵŶźŶƇŬŸŶŭŵŨŴŴŶź
ŵŨűũųŰůŲŰƇŲŨŷŰųƇŸŜŰũŸŶůŵŰƇźŷŸƂŹźŭŵŸŨũŶźŰ
ŲŨźŶ ŷŶųŻŷŸŶŷŻŹŲųŰŪŨ ŴŭŴũŸŨŵŨ ŌŶŲŨźŶ ŬŰŹŲƂź ŭ
Ū ŷŶŲŶű źŶű ŨũŹŶŸũŰŸŨ ŪŶŬŨ Ŷź ůŨŶũŰŲŨųƇƁŨźŨ ūŶ
źƂŲŨŵ ŌŶŲŨźŶ ŰŵźŭŸŪŭŸźŭũŸŨųŵŰƇź ŬŰŹŲ ŭ ŷŶŬ ŵŨ
ųƇūŨŵŭŪŶŬŵŶźŶŹƂŬƂŸŮŨŵŰŭŰůźŰſŨŲƂŴŪƂŵƀŵŨźŨ
ſŨŹźŵŨŬŰŹŲŨŒŶūŨźŶŰŴŨŬŰŹũŨųŨŵŹŴŭŮŬŻŹŰŵźŭ
ůŨ Ű ŲŨźŨũŶųŰůŴŨ Ū ŵŻŲųŭŻŹ ŷŻųŷŶůŻŹ ŰŵźŭŸŪŭŸźŭ
ũŸŨųŵŰƇź ŬŰŹŲ źŸƂūŪŨ ŷŶ ŷƂźƇ ŵŨ ŬŭūŭŵŭŸŨžŰƇźŨ

śŪŭųŰſŨŪŨŵŭźŶ ŵŨ ŲŨźŨũŶųŰůŴŨ ŰųŰ ŵŨŴŨųƇŪŨŵŭźŶ
ŵŨ ŨŵŨũŶųŰůŴŨ ŴŶŮŭ ŬŨ ůŨŹŰųŰ ŬŭūŸŨŬŨžŰƇźŨ ŵŨ
ŷŸŶźŭŶūųŰŲŨŵŰźŭŚŸƂūŵŭųŰŹŭŷŶŷƂźƇŵŨŬŭūŸŨŬŨ
žŰƇźŨŬƂųūŰźŭŪŭŸŰūŰŷŸŶźŭŶūųŰŲŨŵŰŹźŨŪŨźŷŶŲƂ
ŹŰŊŸŭůŻųźŨźŵŨźŶŪŨŷŶŸŭŹźŰƇźŵŻŲųŭŻŹŷŻųŷŶůŻŹ
ūŻũŰŶźŸŰžŨźŭųŵŰźŭŨŵŰŶŵŵŰůŨŸƇŬŰŰŪŶŬŵŶźŶŹƂ
ŬƂŸŮŨŵŰŭ ŲŶŭźŶ Ūŭſŭ ŭ ũŰųŶ ůŨźŪŶŸŭŵŶ Ū ŵŻŲųŭŻŹ
ŷŻųŷŶůŻŹ ŴŰūŸŰŸŨ ŲƂŴ ůŨŶũŰŲŨųƇƁŨźŨ źƂŲŨŵ ŚŨŲŨ
ŬŰŹŲƂź ūŻũŰ Ŷź ŪŰŹŶſŰŵŨźŨ ŹŰ Ű ŵŨŹźƂŷŪŨ ŶŹźŨŸƇ
ŪŨŵŭŵŨŲųŭźŲŨźŨůŨŸŨŬŰŵŨŸŻƀŭŵŶźŶŹŵŨũŬƇŪŨŵŭŹ
ŽŸŨŵŰźŭųŵŰŪŭƁŭŹźŪŨ

ŹŰŹŷŭžŰŨųŰůŰŸŨŵŰŰŵŹźŸŻŴŭŵźŰŰźŨũųŰžŰůŨŬŨ
ŵŨŴŭŹźŰūŸƂũŵŨſŵŰƇŹźƂųũŪŷŶŰůŷŸŨŪŭŵŨżŶŸ
ŴŨŪƂůŶŹŵŶŪŨŵŨŸŭŵźūŭŵŶŪŰźŭŰůŹųŭŬŪŨŵŰƇ

ŚŸŭźŨźŨ ŹźƂŷŲŨ ŵŨ ŵŨƀŨźŨ ŸŭŽŨũŰųŰźŨžŰƇ ŵŨ
ūŸƂũŵŨſŵŰźŭ ŬŰŹŲŶŪŭ ŷŸŭŬŹźŨŪųƇŪŨ śŲŸŭŷŪŨŵŭźŶŰŷŸŶžŭŬŻŸŰźŭŷŶŷŸŭŶũŻſŭŵŰŭźŶřųŭŬŲŨźŶ
ūŸƂũŵŨſŵŰƇź ŹźƂųũ ŷŶŹźŰūŵŭ ŷŶŬŶũŸŨ ŲŶŵżŰūŻ
ŸŨžŰƇ źŶű źŸƇũŪŨ ŵŭŪŶųŵŶ ŬŨ ŴŶŮŭ ŬŨ ůŨŬƂŸŮŨ
źŭůŰŷŶůŰžŰŰŚŶŪŨŹŭŷŶŹźŰūŨŷŶŹŸŭŬŹźŪŶŴŷŸŰ
ųŨūŨŵŭźŶŵŨŹŷŭžŰŨųŵŨżŶŸŴŨŵŨŵŭŪŸŶŴŻŹŲŻųŵŶ
ŷŸŭŶũŻſŭŵŰŭ Ű ŹŭŵůŶŸŵŶŴŶźŶŸŵŶ ŰŵźŭūŸŨžŰŶŵ
ňŵŶŸŴŨųŵŶźŶ ŷŶŬŸŭŮŬŨŵŭ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰƇ ŹźƂųũ
ŹŭūŴŭŵźŨųŵŶ Ű ūųŶũŨųŵŶ ŷŸŰſŰŵƇŪŨ ŨŵŶŸŴŨųŵŶ ŵŶŶũŻſŭŵŰŭ
ŬŪŰŮŭŵŰŭ ŷŶŸŨŬŰ źŶŪŨ ſŭ ŨŵŶŸŴŨųŵŨźŨ ŹźŸŻŲźŻŸŨ
ŵŨūŸƂũŵŨſŵŰƇŹźƂųũŵŨźŶŪŨŸŪŨŰŹźƇūŨŴŭŲŰźŭŷŶŬ ŐůŷŶųůŪŨŵŭźŶ ŵŨ ŹŷŭžŰŨųŵŰ źŭŮŭŹźŰ ůŨ źƇųŶźŶ
ŬƂŸŮŨƁŰ źƂŲŨŵŰ ňŹŰŴŭźŸŰſŵŶźŶ ŵŨźŶŪŨŸŪŨŵŭ ŵŨ ŷŶŴŨūŨ ůŨ ŸŭŽŨũŰųŰźŨžŰƇźŨ ŵŨ ŵŭŪŶųŵŰźŭ ŵŭŪ
ŬŰŹŲŨŭŷŸŰſŰŵŨźŨŷŻųŷŶůŵŰźŭƇŬŸŨŬŨŹŭŰůŴŭŹźŪŨź ŸŶųŶūŰſŵŰ ŸŭżųŭŲŹŰ ŲŶŰźŶ ŲŶŵźŸŶųŰŸŨź ŲŶŵ
ŲŨźŶŷŶźŶůŰŵŨſŰŵŹƂůŬŨŪŨźŲŶŵžŭŵźŸŰŸŨŵŶżŶŲŨų żŰūŻŸŨžŰƇźŨ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰƇ ŹźƂųũ Ű ŷŶŬŹŰųŪŨź
ŵŶ ŵŨŷŸŭŮŭŵŰŭ ŲŶŭźŶ ŵŨŲŸŨƇ ŸŨůŸŻƀŨŪŨ żŰũŸŰźŭ ŴŻŹŲŻųŰźŭŵŨŹźŶűŲŨźŨůŨŪƂůŷŸŰŭŴŨŵŭŵŨŵŶŪŶ
ŵŨŷŸƂŹźŭŵŨŕŨŴŨųƇŪŨŬŪŰŮŭŵŰŭźŶŵŨŬŰŹŲŶŪŭźŭŰ źŶ ŸŨůŷŶųŶŮŭŵŰŭ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰƇ ŹźƂųũ ŚŶŪŨ ŵŨ
ŹźŨŪŰźŭŨźŶŪŨŪƂůŷŸŭŷƇźŹźŪŨŽŰŬŸŨźŨžŰƇźŨŰŴŭ ŴŨųƇŪŨŨŵŶŸŴŨųŵŶźŶŵŨźŶŪŨŸŪŨŵŭŵŨŬŰŹŲŶŪŭźŭ
źŨũŶųŰźŵŰƇŶũŴŭŵŵŨŽŸŨŵŰźŭųŵŰŪŭƁŭŹźŪŨŰŶźŬŭ ŻŪŭųŰſŨŪŨ ūƂŪŲŨŪŶŹźźŨ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰƇ ŹźƂųũ Ű
ųƇŵŭźŶ ŚŶŪŨ ŪŶŬŰ ŬŶ ŬŭŽŰŬŸŨźŨžŰƇ Ű ŬŭūŸŨŬŰŸŨŵŭ ŵŨŴŨųƇŪŨŶũźŭūŵŨźŰźŭŹƂŭŬŰŵŰźŭųŵŰźƂŲŨŵŰ
ŵŨźƂŲŨŵŰźŭ
ŒųŰŵŰſŵŶźŶ ųŭſŭŵŰŭ ŹƂſŭźŨŵŶ Ź ŬŶŴŨƀŵŨ ŸŭŽŨ
ŗŸŶźŶŲŶųƂź ŵŨ ňŴŭŸŰŲŨŵŹŲŨźŨ ŲųŰŵŰŲŨ ũŰųŰźŨžŰƇŷŸŭŬŵŨůŵŨſŭŵŨůŨŲŶŵŲŸŭźŵŰƇŷŨžŰ
ůŨūŸƂũŵŨſŵŰůŨũŶųƇŪŨŵŰƇŰŴŨŶŹŵŶŪ- ŭŵźŴŶŮŭŬŨŬŶŪŭŬŭŬŶŷŶŬŶũŸŭŵŰŭŪŷŶŬŸŭŬũŨźŨ
ŵŰ ŲŶŴŷŶŵŭŵźŨ ůŨ ŸŭŽŨũŰųŰźŨžŰƇ Ű ŷŶ- ŵŨūŸƂũŵŨſŵŨźŨŹźŸŻŲźŻŸŨūųŶũŨųŵŶŰŹŭūŴŭŵźŨų
ŵŶ Ű źŶŪŨ ŬŨ ŵŨŴŨųŰ ŨŵŶŸŴŨųŵŶźŶ ŵŨźŶŪŨŸŪŨŵŭ
ŬŶũŸƇŪŨŵŭŵŨůŬŸŨŪŭźŶŵŨūŸƂũŵŨſŵŰźŭ ŵŨ ūŸƂũŵŨſŵŰźŭ ŬŰŹŲŶŪŭ ŗŶŬŶũŸŭŵŶźŶ ŸŨůŷŶųŶ
ŬŰŹŲŶŪŭŚŭůŰŲŶŴŷŶŵŭŵźŨŵŨųŭſŭŵŰŭ- ŮŭŵŰŭŵŨūŸƂũŵŨſŵŰƇŹźƂųũŷŶŬŶũŸƇŪŨŵŭūŶŪŶźŶ
źŶŸŨũŶźƇźŪŹŰŵŭŸūŰƇůŨŸŭŽŨũŰųŰźŨžŰƇ ŬŪŰŮŭŵŰŭ ūųŶũŨųŵŶ Ű ŹŭūŴŭŵźŨųŵŶ Ű ŬŶŷŸŰŵŨŹƇ
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Хипербарната оксигенация
в спортната медицина и
практика
Д-р Никола Шопов, дм

РЕЗЮМЕ
В спорта на високите постижения съществува един актуален въпрос относно използването на нефармакологични методи за повишаване работоспособността на спортистите. Един от тези методи
е хипербарната оксигенация (ХБО). Редица изследвания показват положителната роля на използването на ХБО за оптимизация на тренировъчния процес и адаптацията на спортистите към физическите
натоварвания. Целта на презентацията е да покаже ползите на този
физически метод в различните етапи на подготовка и възстановяване на спортистите, както и неговата ефективност в комплексното лечение на спортните травми.

SUMMARY
The role of hyperbaric oxygen therapy in sport medicine
In sportsof higher achievementsformeda topical issueon the use ofnonpharmacologicalmethodsto enhance theperformanceof athletes. One of these
methodsishyperbaricoxygenation (HBO).Several studies showthe positive
role ofthe use ofНВО foroptimizationof the training processand adaptationof
athletestophysical exercise.The aimof the presentation isto showthe benefits
of thisphysicalmethodinvarious stages oftrainingand rehabilitationof athletes,
as well as its effectiveness incomplex treatmentof sportsinjuries.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хипербарна оксигенация, спортен травматизъм, възстановяване на спортисти.
KEY WORDS: hyperbaric oxygen therapy, sports injuries, rehabilitationof athletes.

УВОД
Основните задачи на спортната
физиология и медицина са оптимизацията на функционалното състояние,
повишаването нивото на физическата работоспособност на спортистите, ускоряването на процесите
на възстановяване след значителни
физически натоварвания и успешното
лечение на спортните травми. Спортът на високите постижения се нуждае от въвеждане на нови ефективни
способи и методи за коригиране на физическото състояние, повишаване на
умствената и физическата работоспособност и разширяване на резервните възможности на спортистите.
Тези способи включват различни технологии на въздействие върху организма, като могат да се комбинират
специални фармакологични средства с
нефармакологични методи.
Един от нелекарствените, физични методи, който се препоръчва за
достигане на високи спортни резултати и бързо възстановяване на спорти30
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стите след извършване на максимални
и субмаксимални физически натоварвания е хипербарната оксигенация (ХБО).
Тя представлява метод на лечебно и
профилактично приемане на 100% кислород в барокамера, под налягане, превишаващо атмосферното. ХБО осигурява бързо ликвидиране на хипоксията
в организма и в резултат на това оказва икономизиращо, оптимизиращо,
био-синтетично, детоксикационно,
репаративно-регенерационно и енерготропно въздействие, което способства за подобряване на протичането
на окислително-възстановителните
реакции и осигурява допълнителен
синтез на макроергични съединения.
Именно разнообразните физиологични
характеристики на въздействието на
високото парциално налягане на кислорода (рО2) върху организма обуславят
и употребата на ХБО в спорта на високите постижения.
ФИЗИОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
ХБО ВЪРХУ ОРГАНИЗМА
ХБО представлява многофакторен

дразнител, чието влияние върху организма се отличава с нееднозначност и
изразен полиморфен отговор, в това
число и с присъщата си саногенна реакция. Именно въздействието на целия
комплекс от външни фактори, наблюдавани след сеансите на ХБО, водят до
проява на биохимични и физиологични
реакции, които може да се разглеждат
като инструмент, с помощта на който се реализира приспособяването на
организма към изменената околна среда и в същото време се внася корекция
в патогенезата на формирането на
преумора при спортистите.
Хипоксията се явява едно от важните звена в патологичния процес,
обуславящ жизнеспособността на
всички тъкани и органи. При това
първостепенна задача за организма се
явява осигуряването на достатъчно
количество кислород до клетките,
особено до тези на мозъка. В условия на
недостиг на кислород най-вече страда
енергетиката на организма. При активирането процеса на гликолиза в
клетките се натрупва пироват, който се превръща в лактат. Натрупва-

нето на лактат води до потискане на
гликолизата, която е единственият,
последен източник на енергия в условия на дефицит на кислород. Екстрен
и ефективен способ за компенсация на
кислородния дефицит при развитие
на такъв патологичен процес се явява
активното насищане на тъканите с
кислород в условия на повишено налягане, т.е. ХБО.
Увеличеното постъпване на кислород при ХБО води до артериална
и венозна хипероксия, която се явява
пусков механизъм на следващите процеси в организма:
добре известен и важен е заместителният или противохипоксичният ефект на ХБО, който обяснява
нейното терапевтично действие
при различни патологични състояния, съпровождащи се от синдром
на обща или локална хипоксия;
кислородът притежава особено фармакологично въздействие,
свързано не само с нормализиране,
но и с повишаване на рО2 в клетките – т. нар. хипероксичен ефект;
в случаите на увеличение на рО2
в клетките се развиват адаптационно-метаболитни изменения в
тъканите, отразяващи се благоприятно на процесите на тъканното дишане и биоенергетиката
на клетките;
въздействието на хипероксията
формира в организма адаптационни, структурно-функционални следи, които по-нататък повишават
неспецифичната резистентност
на организма към негативните
фактори на външната среда.
Дишането на хипероксична газова
смес води до увеличаване на артериалното парциално налягане на кислорода (раО2), което намалява импулсацията от хеморецепторните зони и
намалява алвеоларната вентилация.
Високият концентрационен градиент
осигурява висока скорост на дифузия
на кислорода в тъканите и значително ускоряване на процеса на тъканното дишане.
Допълнително повишената плътност на газа в условията на хипербария оказва трениращо въздействие на
дихателната мускулатура, повишава
резервните възможности на системата на външно дишане на организма. В
тези условия се увеличава дифузията
на кислорода в клетките, активира
се окислителното фосфорилиране и се
стимулира микрозомалното окисление
на токсичните метаболитни проду-

кти в черния дроб. В края на само един
сеанс на ХБО се понижава с 20-30% нивото на лактата в кръвта.
В условия на хипероксия различните системи на организма преминават на по-ниско и икономично ниво на
функциониране – намалява се дихателната и сърдечната честота, намалява
се минутният обем на кръвобръщението, в кръвта се понижава съдържанието на еритроцитите и активността на системата за кръвосъсирване,
като в същото време количеството
на левкоцитите и лимфоцитите се
повишава. Излишъкът на кислород в
тъканите предизвиква рефлекторен
спазъм на артериолите, което води
до повишаване на кръвното налягане. Наред с това кръвоснабдяването
в патологично изменените тъкани с
прояви на тъканна ацидоза се увеличава, което се обяснява със синдрома
на Робин Худ (подобряване на кръвоснабдяването на „бедните” участъци
на дадена тъкан за сметка на „богато” кръвоснабдените). Увеличава се
пропускливостта на сарколемата за
калциевите йони (Са2+) в съчетание
с активиране на калциевата АТФ-аза,
което усилва съкратителната функция на миокарда и скелетната мускулатура.
В условия на хипероксия в организма се повишава съдържанието на
активните форми на кислорода, увеличава се в цялост активността на
пероксидазната система, което води
до повишаване на пермеабилитета
на плазмолемата за лекарствени вещества, стимулира се синтезът и
отделянето на глюкокортикоиди и катехоламини, които, както е известно,
индуцират процесите на репаративна регенерация и синтез на колагена.
В отговор на хипероксията в кората
на главния мозък се установява равновесие между процесите на възбуждане
и задръжка, повишава се умствената
работоспособност на човека.
Тези ефекти се използват в практиката за възстановяване и повишаване работоспособността на спортистите. Промените, причинени от
повишеното рО2, не се ограничават
само с това, като крайният коригиращ ефект се натрупва от сеанс на
сеанс.
ПРИЛАГАНЕ НА ХБО ЗА ПОВИШАВАНЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА
СПОРТИСТИТЕ
Многобройните клинико-физиоло-

гични ефекти на ХБО се явяват и основание за нейното използване като
средство за подобряване функционалното състояние на спортистите и
лечение на спортния травматизъм.
Доказани оптимални резултати от
назначаването на сеанси на ХБО се постигат в следните случаи:
оптимизиране на функционалното
състояние и работоспособността на лицата, занимаващи се със
спорт, за достигане на високо
спортно майсторство;
възстановяване на функционалното състояние и работоспособността при случаите на хронична
умора;
възстановяване на функционалното състояние и работоспособността при пренатрениране в
спорта;
повишаване на толеранса към физически натоварвания с максимална мощност;
повишаване на толеранса към продължителни физически натоварвания със средна степен на тежест;
оптимизиране на емоционалното
състояние и повишаване устойчивостта към действията на неблагоприятните психо-емоционални
фактори.
През 2011 г. в дисертационния си труд
Поликарпочкин А. Н. прави обширни изследвания в тази област. Неговите препоръки за използването
на ХБО са:
две седмици преди започване на
предсезонните тренировъчни лагери, когато функционалното състояние на организма и работоспособността на спортистите се
намират на ниско изходно ниво;
в периодите на изразено спадане
работоспособността на спортистите и при намаляване нивото
на интегралния показател на работоспособността с повече от
16%. Този показател се изчислява
въз основа на показанията от изследването на петминутен стептест, статична издръжливост,
критичната честота на сливане
и различаване на светлинните
премигвания, латентния период
за проста сензомоторна реакция,
сърдечната честота и времето
за задържане на дишането след
издишване (тестове на Henchi и
Stange).
в следсъстезателния период, когато трябва да се проведе планирано плавно снижаване на функцио-
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налното състояние до изходното
начално ниво, без да има срив на
реадаптационните процеси и
формиране на преморбидни състояния.
При тези три ситуации използването на ХБО води до сигнификантно
подобрение на функционалното състояние на спортистите и повишаване на интегралния показател за
работоспособност с 20-25%. Дори
провеждането само на един сеанс на
ХБО е осигурил прираст на работоспособността с 3.6%.
Но в етапа на оптимална и върхова спортна форма прилагането на ХБО
практически не е повлияло на водещите показатели за работоспособност.
Още повече, забелязало се е влошаване
на показателите на 5-минутния стептест и статичната издръжливост.
Това състояние авторите обясняват
с възможното изменение на щателно
балансираните системи под влияние
на външно въздействие, каквото се
явяват сеансите на ХБО. Вероятно
в случаите на върхова спортна форма за успешното поддържане на достигнатото състояние трябва да
се използват по-меки въздействия,
непредизвикващи адаптационни преустройства в организма.
ХБО може успешно да се прилага
и при млади спортисти, 8-10-годишни, в периода преди предсезонните
тренировки, когато има влошаване
на функционалното състояние, както
и в случаите на намаляване на физическата работоспособност вследствие
провеждането на неадекватно голям
обем тренировъчни въздействия.
След 10-дневни сеанси на ХБО (50 минути при рО2 1.5 АТА) скоростната и
скоростно-силовата издръжливост се
повишават с 13.5%, като се разширяват и резервните възможности на
сърдечносъдовата, дихателната и
централната нервна система на младите спортисти.
Споменатите ефекти на ХБО
се потенцират и допълват при
комбинирането й с прием на антихипооксиданти с ноотропно, трофично и анксиолитично действие
(ethylmethylhydroxypyridine succinate –
Mexiprim, Mexidol; или Cytochrom-C).
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ХБО
Курсовете на въздействие на ХБО
се провеждат в барокамера, оборудвана за подаване на чист кислород под
налягане. Режимите за ХБО се съставят въз основа на функционалното
състояние на спортиста, съпътства32
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щите фактори, провеждането на
друга физическа терапия или фармакологично въздействие, както и други
фактори. При назначаването на хипербарен кислород лекарите трябва да се
съобразяват с възможните прояви на
токсично въздействие на кислорода.
Индивидуалната доза на хипербарния
кислород се определя по време на първия сеанс според резултатите от регистрираната пулсова честота и промените на артериалното налягане в
края на сеанса.
В зависимост от периода на подготовка на спортиста и неговото
функционално състояние, сеансите на
ХБО се провеждат, като се съблюдават следните препоръки:
12-15 дни преди започване на предсезонната подготовка (след отпуска на спортистите) ХБО може
да се провежда по всяко време на
деня, под налягане 0,18 МПа (1.8
АТА), 50 минути, 10 сеанса, като
след първите пет сеанса два дни
се почива;
през първите 2 седмици от началото на сезонната подготовка се
правят всекидневно, 10 сеанса на
ХБО, под налягане 0,18 МПа (1.8 АТА)
за 50 минути;
за повишаване работоспособността на спортистите в периодите
на „функционална яма” се препоръчва ХБО да се провежда в сутрешните часове един път дневно. Препоръчително налягане 0.2 МПа (2
АТА), за 50 минути, 8-10 сеанса;
след състояния на големи физически натоварвания (отговорни всекидневни спаринг мачове) се прави
един сеанс от 30 минути под налягане 0.15 МПа (1.5 АТА);
през първата седмица на следсъстезателния период се препоръчват, всекидневно, 5-6 сеанса на
ХБО под налягане 0.15 МНа за 50
минути;
по време на провеждане на първите 5 сеанса на ХБО не е препоръчително да се правят натоварващи
балнеоложни процедури, дори те
да са предвидени в микроцикъла;
не е желателно паралелното използване с други физиотерапевтични процедури;
не е целесъобразно използването
на ХБО в течение на 3 месеца след
края на лагер-сборовете с високи
натоварвания във високопланински условия (Белмекен), както и
след използването на методи с
прекъсната нормобарна хипоксикация (дишане с хипоксикатор или
в хипобарна барокамера);

да не се забравя от треньорите
и лекарите, че по време на пикова
спортна форма (оптимално функционално състояние или игрова
кондиция) сеансите на ХБО по-скоро имат негативно влияние.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХБО В СПОРТНАТА
МЕДИЦИНА
Спортната травма следва своето
естествено развитие, като има сравнително постоянна насока на възстановяване, независимо от причините,
които са я предизвикали. В процеса
на възстановяването обикновено се
идентифицират три фази: възпалителна фаза, пролиферативна фаза и
фаза на ремоделиране.
Кислородът играе съществена
роля в патогенезата и протичането на всеки един от тези етапи. По
време на възпалителната фаза важна
роля има HIF-1α (hypoxia-inducible factor1α), един кислородо-чувствителен
транскрипционен активатор, който
насърчава гликолитичната система,
васкуларизацията и ангиогенеза. Така
че, ако подаването на кислород може
да се контролира, без да се увеличава
кръвният поток, както е при ХБО, то
пропускливостта на кръвоносните съдове също може да се контролира, което ще доведе до намаляване на отока
и следователно и на острата болка.
В пролиферативната фаза, в мускулно-скелетните тъкани (с изключение на хрущяла), доставката накислород към увредената зона постепенно
се повишава и това е от съществено
значение за синтеза на извънклетъчните матрични компоненти като фибронектин и протеогликан.
Във фазата на ремоделиране увредената тъкан бавно се заменя в
продължение на много часове, като
за това е нужен кислород, който се
предоставя от кръвоносните съдове, в случай че те вече са изградени в
структурата на мускулно-скелетната
система, с изключение на хрущяла. Ако
увредата е малка, тъканта се възстановява с почти перфектна структура,
но ако степента на увреждане е голяма,
то на мястото на травмата може да
се образува цикатрикс, състоящ се главно от колаген, който заменя увредената тъкан. В зависимост от травмата
и проведеното лечение този колаген
може да остане недостатъчно твърд
и еластичен, така че увредените мускули или сухожилия биха могли в голяма
степен да възстановят своята функционалност.
Редица научни съобщения показват

ползата от използването на ХБО за побързото и ефективно възстановяване
на травми при спортистите, особено
на случаите с фрактури и увреждания на
лигаментите. В различните проучвания
се изтъква, че мястото на травмата
изглежда има влияние върху ефективността на лечението. След като са
били изложени на ХБO например нараняванията на коремните мускули, се констатира, че имат по-слабо подобрение,
отколкото областите с намалена перфузия като мускулно-сухожилните връзки и ставните връзки.
По отношение на лечението с
ХБО, все още е необходимо да се определят оптималните условия за лечението на ортопедичните индикации,
както нивото на налягането, продължителността на сесансите, честотата за провеждане на процедурите
и продължителността на лечението.
Разликите в степента на нараняването и времето между момента на настъпване на травмата и началото на
лечението може също да повлияят на
резултатите. Нараняванията, включващи костите, мускулите и сухожилията, изглеждат обещаващи за лечение
с HBO. Ортопедичните индикации за
HBO ще станат по-добре определени с
усъвършенстването на техниките за
директно измерване на кислородното
налягане в тъканите и интрамускулното компартментно напрежение.
Въпреки доказателствата за добри
резултати от лечението на спортисти, подложени на високо натоварване, тези лечения са мултифакторни
и рядко са публикувани. Тук ще дадем
някои препоръки и публикуван опит на
различни автори за успешно прилагане
на ХБО като спомагателно лечение
при различни спортни травми.
Мускулните наранявания може
да варират от леки крампи до явни
мускулни руптури. Сред тях са и
частичните мускулни разтежения и
DOMS синдрома (delayed onset muscle
soreness), или т. нар. „мускулна треска”. Orianiи сътр. (1982) първи предполагат, че HBO може да ускори темпа
на възстановяване от нараняванията, претърпени в спорта. Въпреки
това първият клиничен доклад за
лечение на професионални футболисти в Шотландия, страдащи от
различни травми, се появи едва през
1993 г., в който резултатите показват намаляване с 55% на загубени
дни след нараняването вследствие
прилагането на HBO. Staples и сътр.
(1999) съобщават за сигнификантен
ефект от ХБО за 1 час на 2 АТА на-

лягане за 5 дни при случаи на DOMS.
Други изследвания върху лечението
на „мускулната треска” не потвърждават ползата от използване на ХБО.
При случаите с мускулни разтежения
има проучвания (някои с подопитни
животни), които показват, че ХБО
може да има положителна роля във
възстановителния процес.
Друг тип мускулно увреждане,
което често е следствие на травма, е исхемията. Обикновено тя е
придружена от анаеробна гликолиза,
образуването на лактат и изчерпване на високоенергийни фосфати
в междуклетъчната течност на засегнатата скелетна мускулна тъкан.
Когато исхемията е пролонгирана,
тя може дадоведе до нарушение на
клетъчната хомеостаза, на йонните
градиенти и увреждане на мембранните фосфолипиди. Активирането на
неутрофилите, производството на
кислородни радикали и освобождаването на вазоактивни фактори по време
на реперфузията може да причини допълнително увреждане на локалните и
отдалечените тъкани. Редица автори изучават и подкрепят употребата
на ХБО при случаи на исхемия, като се
препоръчват 14-дневни курсове под
налягане 3 АТА (при налягане 2 АТА резултатите са по-незадоволителни).
При навяхванията на глезена, които са едни от най-честите травми,
проучванията показват, че има приблизително 30% по-бързо възстановяване на травмите, при които е назначена ХБО (Staples - 1996). Borromeo
и стр. съобщават за чувствително
по-бързо възстановяване след 3 сеанса
на 2 АТА, като първият е 90 минути,
следващите 2 по 60 минути, направени в рамките на първите 7 дни след
травмата.
Добри резултати са докладвани
при лечение на травми на медиални
и колатерални връзки след 5-дневно
лечение под налягане 2.8 АТА за 90 минути. Ползата от ХБО при травми на
различни лигаменти се показва и в други изследвания върху хора и животни,
като са се използвали различни протоколи на хипербарно лечение.
Например, след като получава няколко травми на подколяното сухожилие, играчът на испанския клуб „Реал Бетис”, италианецът Кристиано Пичини
преминава интензивна възстановителна терапия. По инициатива на д-р
Томас Калеро, главен спортен лекар на
клуба, е решено да се интегрира ХБО
в традиционите методи за рехабилитация, които се правят след такива

травми.
При фрактурите класическото
лечение с остеосинтеза и присаждане на кости невинаги е успешно и опитът да се излекуват дислоцирани и
комплицирани фрактури, където се
увеличава вероятността от инфекция, е предизвикателство. Допреди
10-15 години съществуваше мнение,
че няма значителна полза от използването на ХБО в оздравителния процес на счупванията. Но в последните
години, включително и от вече доста
богатия опит на лекарите от Военноморска болница-Варна, в тази насока,
безспорно се доказва положителната
роля на ХБО за клиничното подобряване, особено на усложнени фрактури.
Като е препоръчително да се правят
20-30 хипербарни сеанса при налягане 2
АТА за 60 минути.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение би могло да се отбележи, че:
1. ХБО може да се разглежда като
ефективен способ за корекция на
функционалното състояние на
спортистите.
2. В научната литература има множество съобщения за успешно прилагане на ХБО като първична или
спомагателна терапия на множество спортни травми.
При това главният саногенен фактор се явява повишеното общо околно налягане и излишъкът от кислород
в тъканите, който се постига по време на сеансите на ХБО. Прилагането
на ХБО осигурява антихипоксично,
прооксидативно, мембранотропно
действие, стимулира антирадикалната защита, осигурява икономично
функциониране на вътрешните органи. Основните клинико-физиологични
ефекти в тези случаи се манифестират във вид на компенсаторни, енергетични, метаболитни, детоксикационни, бактерицидни, фармакологични,
имуно-модулиращи,
стимулиращи
репаративно-регенерационни, автопротекторни и вазопресорни реакции
и явления.
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Функционална диагностика и
физиотерапия
при тендинит на m. popliteus
доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛТА НА изследването е да се проследи функционалната диагностика
и физиотерапията при тендинит на m. popliteus.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. През периода 2009 - 2015 г. са изследвани 23
спортисти на средна възраст 22, 7 години. Базирайки се на резултатите от функционалната диагностика, разработихме програма по
физиотерапия, включваща мекотъканни техники за обработване на
бурсата, улесняващите прийоми, техниките позиционно-релаксираща и нервно-мускулна, кинезиотейпинг апликации.
РЕЗУЛТАТИ. Редуциране на болката по ВАС от субмаксимални степен
7, 9 до 3, 4. Миотонометрията е с начална меридиана 58,000 МТЕ и
крайна 73,500 МТЕ. Динамометрията е с начална меридиана 15,500
кг и крайна 31,500 кг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физиотерапията за възстановяването на m. popliteus е от съществено значение за функцията на менисците, за постигане на мускулен
баланс и като краен резултат за комплексната функция на колянната
става.

SUMMARY
Functional diagnostic and physiotherapy in politeus’ tendinitis
THE AIM OF THE STUDY is to trace on the functional diagnostic and
physiotherapy in popliteus’ tendinitis.
MATERIAL AND METHODS. During the period 2009 – 2015 are observed 23
athletes with average 22, 7 years. Regarding the results from the functional
diagnostic was developed the physiotherapy with soft-tissue, Positional
release, Neuro-muscles and kinesiotaping techniques.
RESULTS. Reduction of the pain from level 7,9 to 3,4 in VAS. Muscles
tonometry from 58,000 МТЕ to 73,500 МТЕ. Dynamometry from 15,500
kg to 31,500 kg.
SUMMERY
The physiotherapy of the m. popliteus is the basic for the recovery menisci’
function and muscles balance, and as a final aim of the knee function.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: физиотерапия, функционална диагностика, m. popliteus.
KEY WORDS: physiotherapy, functional diagnostic, m. popliteus.

M. popliteus е с неустановен тип
мускулни влакна. Залавя се за латералния феморален кондил, ставната капсула, главичката на фибулата и за задно-медиалния аспект на
проксималната тибия. Залавянето
на m. popliteus за латералния менискус е свързано със залавянето на
m. semimembranosus за медиалния
мениск. Активността на двата
мускула генерира освен флексионен
торк и придвижване на менисците
назад4. Увредата на m. popliteus е
резултат от пренапрежение, претренираност, бягане по наклон
надолу, двигателни дейности с внезапно спиране.
ЦЕЛТА НА изследването е да се
проследи функционалната диагностика и физиотерапията при тендинит на m. popliteus.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОД
През периода 2009 - 2015 г. са изследвани 23 спортисти на средна
възраст 22, 7 години (18 – 25). Разпределението по спортове е: футбол - 8,
баскетбол - 5, хандбал - 1, волейбол - 5,
бягане с препятствия - 1, ориентиране – 2, тенис на корт - 1.
Функционална диагностика при
увреда на m. popliteus:
Проследяване на болката по Визуално аналогова скала (ВАС) от
степен „0” липса на болка до максималната степен „10” при нетърпима болка1.
Болка в поплитеалната област
на коляното.
Изотоничен тест.

Фиг. 1

Слабост при вътрешна ротация
в колянната става и на долния
крайник.
Ограничаване / загуба на обема на
движение в колянната става6,7.

GUNAPHORESIS
апарат за резонансна магнитофореза с ампули колаген GUNA MDs

една нова методика
с уникална ефективност
при ставно-мускулно-невропатна болка

Ексклузивни представители за медицинските изделия на GUNA s.p.a. и за апарата GUNAPHORESIS за България
София 1407, ж.к. Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. 1, тел.: 02/80 60 04, 02/80 60 05, www.intellect-pharma.com

www.guna.bg
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Фиг. 2

Диференциална диагностика:
Характерна локална болка и
дискомфорт над сухожилието на мускула точно пред lig.
collateralle fibulare с повече централно разположени тригерни
точки (фиг. 1).
При палпация е налице болезненост и повишена чувствителност в латералния аспект на
коляното пред lig. collateralle
fibulare (фиг. 2).
Изометричен тест.
Мобилизация на главичката на
фибулата при екстензия и флексия в колянната става (фиг. 3).
Базирайки се на резултатите
от функционалната диагностика,

Фиг. 3

разработихме програма по физиотерапия.
Първоначално значение има
овладяването на болката и възпалението. В този аспект не е удачно
използването на стречинг техники,
масажни и други похвати, провокиращи тензия и дразнещи инсерциите. Болката се овладява при покой
и прилагането на лимфен масаж и
дренаж, и мекотъканни техники
за обработване на бурсата, отделяща m. popliteus от латералния
феморален кондил. Дискутабилен е
въпросът за криотерапията, тъй
като при някои случаи не се отчита
добра поносимост. Използването
на унгвенти допринася за облекчаване на симптомите при повечето
пациенти.

Фиг. 4
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След значително повлияване на
болката може да пристъпим към
улесняващите прийоми като вентрално плъзгане на латералния
малеол. Добрата поносимост на
техниката обуславя преминаването към дорзално плъзгане на caput
fibulae и накрая към вентрално с
едновременна флексия в колянната
става. Нашата концепция при този
тип увреди е да се изчака с контрахирането и активирането на мускула.
Безболезнените вентрално плъзгане на caput fibulae с едновременна
флексия в колянната става и дорзално плъзгане дистално са индикация
за включването на позиционно-релаксираща техника. Приложихме
наша модификация от изходно положение тилен лег с 900 флексия в
колянната става се извършва лонгитудинална пресура по тибията
в посока напред до провокиране на
дискомфорт/болка по скалата до
10. При включване на вътрешна ротация на тибията и намаляване на
болката до степен 3 се задържа 90
sec (фиг. 4).
Последващ приойм във възстановяването е използването на
нервно-мускулна техника. Нашата
модификация е от тилен лег или
страничен лег – при пасивна флексия в колянната става се извършва
пресура по задно-вътрешната повърхност на тибията с латерално
изместване на надлежащия soleus.
Прилага се слаба до умерена по интензивност плъзгаща пресура 6-8
пъти.

в затворена кинетична верига.
РЕЗУЛТАТИ

Фиг. 5

Съществено значение в процедурата по физиотерапия има използването на техниката Mulligan’s
mobilization with movement. Съчетаваме активната флексия в колянната става с предно-задно плъзгане
на тибията и впоследствие активната флексия в колянната става с
медиално плъзгане на тибията (фиг.
5).
Ефикасно е приложението на
права диагонална с оптимална тензия и права коригираща с по-голяма
тензия кинезиотейпинг апликации
(фиг. 6). Постепенно се включват
изометрични контракции в режим
6-8 sec. За пълноценното възстановяване пристъпваме към използването на еластично съпротивление
с различна интензивност, на уреди,
тренажьори и упражнения за баланс

Болезненост при мобилизация
на главичката на фибулата.
Ограничено вентрално плъзгане
и болезнени вентрално и дорзално плъзгане на caput fibulae при
екстензия и лека флексия в колянната става.
Болка и слабост при изотонична
флексия в колянната става срещу съпротивление.
• Провокиране на болка при изометрично напрежение в началните градуси на колянната флексия с вътрешна ротация.
Болката в поплитеалната област на коляното е изразена по
време на ходене, бягане, наклони, началните градуси на колянната флексия.
Редуциране на болката по ВАС
от субмаксимални степен 7, 9
до 3, 4 за 3-4 процедури.
Миотонометрията за средно 7
процедури е с начална меридиана 58,000 миотонометрични
единици (МТЕ) и крайна 73,500
МТЕ (Qемп.>Qкрит., P>=95% и
α=0,05).
Динамометрията е проследена
в рамките на 1 месец с начална
меридиана 15,500 кг и крайна
31,500 кг (Qемп.>Qкрит., P>=95%
и α=0,05).
ДИСКУСИЯ
По време на флексия m. popliteus
извършва вътрешна ротация на
тибията при отворена кинетична

верига и външна ротация на фемура
при фиксирана тибия. Това обуславя
необходимостта от използването
на упражнения в отворена и затворена кинетична верига. M. popliteus
е антагонист на biceps femoris и
синергист на medial hamstrings,
sartorius, gracilis. Мускулно-енергийните техники и упражненията с
прогресивно съпротивление са базисни за постигане на мускулен баланс и синергизъм4,5,6. Popliteus “отключва” коляното от екстензия,
но е възможна пасивна флексия без
участието му. Мускулът контролира предното изместване на фемура върху тибиалното плато. При
контракция на m. popliteus се ограничава ротацията на латералния
бедрен кондил чрез сваляне напред
на латералното тибиално плато.
Мануалните техники, прецизно изпълнени в правилна дозировка са
в основата за възстановяване на
биомеханиката2. Нарушаването на
специфичната биомеханика на мускула в много от случаите е причина
за дисфункции в колянната става,
които се неглижират и не се диагностицират.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При болка и дисфункция в колянната става е необходимо да
се направи диагностика и на m.
popliteus. Физиотерапията за възстановяването на m. popliteus е от
съществено значение за функцията
на менисците, за постигането на
мускулен баланс и като краен резултат за комплексната функция на колянната става.
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Хомеопатични монопрепарати
на Немския хомеопатичен съюз
за първи път в България

в D потенции

Хомеопатичните лекарства в D-потенции
Потенцирането е последователното извършване на
разреждане и динамизиране на хомеопатичното лекарство. При разреждането на една част от изходното вещество с девет части разтворител се получават т. нар. D-потенции (децимално разреждане).
Хомеопатичните монопрепарати на DHU в D-потенции се използват често в Германия и редица други
страни, като достъпни и практични за употреба
от широк кръг пациенти, тъй като бързо повлияват
основните симптоми и първопричината на заболяването. Ниските и средни потенции (D6, D12, D30) се
препоръчват за първа реакция при остри състояния,
например настинки, грип и грипоподобни вирусни инфекции, възпаления на сливиците, травми и др. Изборът на медикамент във високите потенции (D 1000)
изисква терапевтичен опит.
При първи прояви на симптоми на остро заболяване
можете да се доверите на съвета и на фармацевт,
но при по-продължителни оплаквания, и/или хронични страдания, е необходима консултация с лекар-специалист.

Ние сме посветени на традицията и отдадени на прогреса
Повече от 50 години Немският хомеопатичен
съюз (DHU) е един от водещите световни производители в областта на природните лекарства, каквито са хомеопатичните медикаменти
и Шуслеровите соли.
Философията на DHU интегрира вековния опит
от употребата на натурални съставки и хомеопатични медикаменти с последните научни и
клинични достижения на съвременната медицина. Високото качество и широката продуктова
гама допринасят за големия успех на продуктите
на DHU, както в Германия, така и в над 40 страни
по света.

Арника

D6

D 30

D 1000

y
Първа помощ при всякакъв вид контузии –
навяхване, изкълчване, разтягане
y
Облекчава болките при травми и предотвратява
последващо възпаление
y
Ускорява зарастването на рани и разнасянето на
хематоми
y
Намалява болките и схващанията след физическо
пренапрежение (работа, спорт)

ТРАВМИ

y
За укрепване на съдовите стени и при всички
патологии, засягащи капиляри и вени

МУСКУЛНА
УМОРА

ДОЗИРОВКА на Arnica D6

СЪДОВА
ПРОТЕКЦИЯ

При остри симптоми

При хронични състояния

на всеки 30-60 мин. по 10 глобули (до 6 пъти дневно)

2-3 пъти по 10 глобули

www.dhu-globuli.bg

Шуслерова сол №7 Magnesium phosphoricum D6
СПАСТИЧНА БОЛКА, нервност, напрегнатост, безсъние

}

Стимулира производството на енергия в организма –
синтез на АТФ

}

Повилява вегетативната нервна система



ɬ регулира функцията на гладката мускулатура –
спазми, крампи, колики, контракции по време на
бременност, тензионно главоболие



ɬ основно успокоително средство – стрес,
подсъзнателно напрежение



ɬ биохимично средство на жлезите

}

Изгражда периоста на костта и емайла и дентина на
зъбите

}

Повилява вискозитета на лимфата

ТЕНЗИОННО ГЛАВОБОЛИЕ,
МИГРЕНА

7
МУСКУЛЕН СПАЗЪМ

БЕЗСЪНИЕ

www.schusslersalts.com
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Дисторзии на глезенната става обезболяване и рехабилитация
Д-р Теодор Иванов

Галин Рангелов

РЕЗЮМЕ
Представяме дисторзиите в областта на глезенната става като
едни от най-честите мекотъкании увреди на опорно-двигателния
апарат. Разгледани са оснoвните етиологични характеристики
и фактори за тяхното възникване. Представени са патоанатомичните промени, които се наблюдават при различните типове
мекотъканни увреди. Правилният подход при диагностицирането
и последващите го рехабилитация и обезболяване са в основата на
пълното възтановяне и връщане към нормалния ритъм на живот.
Цел: Да представим основните характеристики на дисторзиите
на глезенната става като едни от най-честите травматични увреди на опорно-двигателния апарат. Да представим диагностичен
алгоритъм и основните принципи на лечение и обезболяване. Да
представим основните рехабилитационни принципи в зависимост
от степента на увреда.

SUMMARY
Ankle sprain - anaesthetize and rehabilitation
We present sprains of the ankle, as one of the most common soft tissue
injuries of the musculoskeletal system. We are discuss basic features
and etiological factors for its occurrence. We represent the anatomy of
the ankle and the pathology changes that occur in different types of
soft tissue damage. The diagnostic algorithm, anaesthetize and after
rehabilitation is the basis for a full value treatment.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дисторзии, глезенна става, обезболяване, рехабилитация.
KEY WORDS: ankle sprain, anaesthetize, rehabilitation.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ЕТИОЛОГИЯ
Глезенът е една от най-често
навяхваните стави в човешкото
тяло. Връзките му най-общо се увреждат при внезапно и прекомерно по обем разтягащо движение в
ставата. Навяхването на глезена
се наблюдава най-често при предварително съществуващи мускулна слабост или стари травми в
областта на глезена.
Съществуват фактори, които
се считат за спомагателни или
предразполагащи към навяхвания:
Липса на добро физическо
състояние. Това включва – слаб
мускулен тонус, контрактирана
ставна капсула и сухожилия. Намалената проприоцептивност, съчетана с неподходяща физическа
активност, също може да е допълнителен фактор.
Инциденти или недпредвидени обстоятелства, които во40
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дят до механично напрежение,
надхвърлящо границите на опън
на ставната капсула и връзки на
глезена. Затлъстяването може да
допринесе за получаването на навяхвания чрез увеличаване на кинетичната енергия до ниво, което
превишава лимита на издържливост на връзковия апарат.
Според проучване на военномедицинската академия в САЩ
рискът от медиална глезенна увреда при навяхване е по-голям при
мъже спортисти, отколкото при
жени спортисти.
Според проучвания при 22% от
хората с повтарящи се навяхвания основен фактор е слaбостта
на мускулите от латералната
част на подбедрицата – musculus
peroneus longus и musculus peroneus
brevis. Авторите смятат, че
това е допринесло за повтарящи
се епизоди на навяхвания, особено
при ненапълно завършена рехабилитация на глезена.

Друга причина за възникването на повторни навяхвания е, че
лигамент, който е бил увреден
веднъж, зараства в удължена позиция поради натрупването на
съединителна тъкан между увредените му краища. Това е важен
фактор, който повлиява стабилността на глезенната става.
Според някои автори функционалната нестабилност на глезенната става, водеща до повтарящи се епизоди на навяхвания, се
дължи на загуба на проприоцепция
в стъпалото.
МЕХАНИЗЪМ НА ПОЛУЧАВАНЕ И
ПАТОАНАТОМИЯ
Временното преминаване границите на нормалната подвижност на една става, при което
ставната капсула и връзките се
преразтягат, без да се нарушава
тяхната анатомична цялост, се
нарича навяхване, или distorsio.

В зависимост от тежестта на
увреждането навяхването на глезена се разделя на три степени:
I степен: глезенът е болезнен,
но налице е минимално засягане на
връзките и функцията на ставата.
II степен: налице е средно по
тежест засягане на връзковия
апарат и ставата е до известна
степен нестабилна (хлабава, несигурна).
III степен: една или повече
връзки са скъсани.

рат.
Подуване: травмата увеличава пропускливостта на кръвоносните съдове в областта, при
което голямо количество тъканна течност навлиза в глезена и
околните тъкани, предизвикваща
оток, зачервяване и затопляне на
областта. Понякога може да усещате и туптене в глезена (фиг.
2).
Промяна в движенията на
глезена. Може да е налице ограничение на движението в глезена
(роля за това играе и силната болка) или чувството за нестабилност и "поддаване" на ставата.
Невъзможно е да прехвърлите тежестта на тялото върху травмирания крак.
Промяна в контура на глезена
- деформация: при тежки навяхвания с разкъсване на връзки може да
се наблюдава деформация (промяна на формата) на глезена.
Потъмняване цвета на кожата в областта на глезена вследствие на кръвоизлив.
Промяна в температурата,
цвета или чувствителността
на ходилото.

ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

КЛИНИЧНИ ТЕСТОВЕ:

Диагностицирането на този
проблем се прави въз основа на
анамнеза, клинични тестове, оплакванията на пациента и образно
изследване.
Симптомите на навехнатия
глезен включват:
Болка: болката може да бъде
различна по сила, като невинаги
отговаря на тежестта на увреждането на връзките. Болезнеността се засилва при натиск върху
глезена или при повтаряне на движението, увредило връзковия апа-

Мануалните тестове, използвани за диагностициране на глезенна нестабилност, са „предно
чекмедже“, „задно чекмедже“, инверзионен стрес тест , еверзионен стрес тест, външен ротационен тест , фибуларно компресивен
тест (фиг. 3).
В тази ситуация е удачно да се
направи рентгенография – фас и
профил. За установяване на връзкова лезия се изпитва отзяването
на горната скочна става с помощта на стрес-рентгенография.

Фиг. 1

Най-чест механизъм
за получаване на
дисторзио.
Механизмът е индиректен. Силата действа лостообразно върху
ставата, предизвиква прекомерно за нея движение, в резултат
на което ставните елементи се
преразтягат или частично се разкъсват. При навяхването няма
трайно разместване на ставните
повърхности на костите.
Типичното навяхване на глезена се осъществява при внезапно
усукване на ходилото, стъпване по
неравна повърхност или прилагане
на необичайно голяма сила върху
ставата. Най-често навяхвания на
глезена се получават в спортове
като футбол, баскетбол, волейбол и леката атлетика. Механизмът на получаване на травмата
е свързан с пренасяне на цялата
тежест на тялото върху обърнат
навън или навътре глезен, при което се преразтягат съответно вътрешните или външните ставни
връзки (фиг. 2).
Приблизително 85% от всички
навяхвания са навяхванията на латералните лигаменти (ATFL,PTFL,
CFL), 5% са еверзионни навяхвания
на делтоидния лигамент и 10% касаят синдесмозата. ATFL e най-често засягащият се компонент при
латерално навяхване на глезена.
Много често се срещат остеохондрални или хондрални дефекти
по горната повърхност на талуса
при такова навяхване на глезена.
При форсирана дорзифлексия
е възможна руптура на PTFL. При
форсирана вътрешна ротация
най-често се наблюдава руптура
на ATFL, последвана от руптура на
PTFL. Екстремна външна ротация
може да увреди делтоидния лигамент, а аддукция и дорзифлексия
могат да увредят CFL.

Фиг. 2

Травматичен
оток и хематом
при навяхване на
глезенната става.
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Фиг. 3

Мануални
диагностични
тестове.
Като допълнително изследване
може да се използва ЯМР или диагностична артроскопия.
ЛЕЧЕНИЕ - ОБЕЗБОЛЯВАНЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Oбезболяване
Болката е основният симптом
при дисторзия на глезена. Тя може
да бъде с различен интензитет,
който невинаги отговаря на степентта и тежестта на увреждане на връзките.
Обезболяващите и противовъзпалителните средства са основен метод за справяне с болковия синдром.
Основни групи
1. Опиати и сродни аналгетици
Фентанил, бутарфанол, кодеин.
Основните странични ефекти
на тази група медикаменти
включват гадене, повръщане,
сънливост и уртикария.
2. Салицилати

Това са производни на салициловата киселина - аспирин.Основните странични ефекти - коремни спазми,болки и киселини
в стомаха. Не се прилагат при
пациенти с гастроинтестинални смущения.
3. Производни на пропионовата
киселина:
Фенопрофен, напроксен, кетопрофен. Нежелани реакции
- запек, главоболие и виене на
свят.
4. Други нестероидни противовъзпалителни лекарствени
средства:
Представляват клас лекарства, които притежават антипиретични, аналгетични и
противовъзпалителни
ефекти.
5. Производни на 4 -аминофенола:
Парацетамол и фенацетин.
Те са с най-голяма поносимост и употреба сред пациентите.

Фиг. 4

Динамични,
равновесни
и координационни
упражнения
на уреди.
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РЕХАБИЛИТАЦИЯ
При навяхвания от първа степен, когато структурната цялост на връзковия апарат на глезена е ненарушена, задачите на
кинезитерапията са да повлияе на
симптомите вследствие на травмата: оток, болка и нарушена
подвижност.
Средства за повлияване на
отока - компресивна превръка,
криотерапия и кинезиотейпинг.
Рехабилтационен план:
1. Упражнения тип ,,мускулни
помпи‘‘ (сгъване и разгъване на
пръстите), които спомагат циркулацията и разнасянето на отока.
2. Активни упражнения във всички равнини за възстановяване обема на движение, последвани от техники (стречинг и постизометрична
релаксация) за възстановяване тензията на скъсените мускули.
3. Упражнения от стоеж, обременяващи с тежестта на тялото,
и такива тип ,,затворена кинетична верига‘‘.
4. Динамични, равновесни и координационни упражнения на уреди (фиг. 4).
При навяхвания от 2-ра степен,
когато налице е увреда на ставната механика (частично нарушаване цялостта на синдесмозата) и
връзковия апарат (преразтягане
на ATFL, CFL, PTFL), лечението отново е консервативно.
Глезенът се имобилизира в
лека дорзална флексия и еверзия.
Криотерапия на всеки три
часа през първите 72 часа и елевация на крайника.

Рехабилитация:
1. Обучава за ходене с помощни средства без обременяване на
крайника, упражнения тип ,,мускулни помпи‘‘ и изометрии и активни упражнения за мускулите
на бедрото, таза и горните крайници.
2. Активни упражнения тип
,,отворена кинетична верига“ за
възстановяването на дорзалната
и плантарната флексия в глезена,
изометрии, осцилации, тракции
и други ставно-мобилизационни
техники, подобряващи обема на
движение - ПИР, стречинг и авторазтягане посредством ластик за
подобряване състоянието на m.
surae (фиг. 5).
3. Периодът на функционално
възстановяване - напади, клекове
с тежести и срещу еластично съпротивление от ластична лента,
използване на баланс бордове, степове, въздушни стъпки, велoeргометрията, бягаща пътека с различни интензитети.
При тежки дисторзии от
трета степен, когато налице
е разкъсване на ATFL, съчетано
с пълна увреда на CFL, предизвикващи абсолютна ставна нестабилност, както и при остро
дисторзио, довело до отзяване
на медиалната ставна междина,
чрез вътреставно заклещване на
DL .
оперативно лечение
рехабилитация.
Включва

Фиг. 5

Упражнения
тип ,,отворена
кинетична
верига.

три фази:
1. Максимално
протективна
фаза-40-60 дни, крайникът е в имобилизация-ходене с помощни средства без натоварване, упражнения
с пръстите на краката, както и упражнения, насочени към запазване
обема и силата на свободните от
имобилизацията мускули.
2. Умерено протективна фаза,
когато се снеме имобилизацията,
целта на кинезитерапията е:
Увеличаване обема на движение.
Възстановяване на нормалния мускулен баланс и сила.
Постигане на нормална локомоция, равновесие и координация.

3. Във фазата на пълно функционално възстановяване(60 - 90
ден) се включват упражнения за
подобряване на проприорецепцията и глезенната стабилизация
(фиг. 6).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мекотъканните увреди на глезена са чести травми и могат да
се проявят с различна по тежест
клинична картина. Подходът към
лечението - диагностициране,
обезболяване и правилна рехабилитация, са ключови за пълното
възтановяване и завръщане към
нормалния ритъм на живот на
всеки пациент.
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Фиг. 6

Пълно функционално възстановяване.
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Скринингови програми за
превенция на внезапна сърдечна
смърт при млади спортисти
Доц. д-р Иван Груев, дм

РЕЗЮМЕ
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. Ето защо скрининговите програми при спортисти се нуждаят от усъвършенстване и
прецизиране.

SUMMARY
ECG changes in athletes
Sudden cardiac death of young athletes is one of the most shocking events
with great social impact. That is why the screening programs must be
improved in order to prevent such cases.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спортно сърце, скрининг, ВСС.
KEY WORDS: athlete’s heart, ECG, SCD.

Според класическата дефиниция
спортното сърце е доброкачествено увеличение на сърдечните обеми
и маса, съпроводено със специфични
циркулаторни адаптационни механизми и морфолгично ремоделиране
на сърцето като резултат на физиологична адаптация към системните
тренировки /1, 2/. През 1899 г. Неншен
за пръв път използва израза "спортно
сърце". По това време той проучва
измененията на сърдечния мускул при
ски бегачите. Това, което открива, е,
че при тях сърдечните размери са увеличени, което е предпоставка за висока работоспособност. През последните десетилетия обаче, в резултат
на бързото развитие на натрупаните
клинични и експериментални данни
бурното развитие на образната диагностика и функционалните тестове,
понятието „спортно сърце” придоби
нови измерения /3, 4, 5/. В контекста
на нарастващия брой на случаи на внезапна сърдечна смърт /ВСС/ при млади
спортисти /4, 5, 6/ се натрупват данни, че ремоделирането на сърцето, в
резултат на интензивното натоварване може да маскира потенциално
опасни подлежащи сърдечносъдови за44
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болявания. Поставя се на обсъждане и
въпросът дали интензивните спортни занимания не повишават, макар и
в малък процент от случаите, сърдечносъдовия риск /1, 4,/.
Внезапната сърдечна смърт при
млади спортисти е едно от най-шокиращите медицински събития с огромен обществен отзвук. Смъртта
обикновено настъпва на терена, при
голямо физическо натоварване и без
предшестващи симптоми. 12-годишно проучване от Минесота е докла-

Фиг. 1

Основни
причини
за ВСС при
спортисти в
САЩ.

двало честота на ВСС 1:200000 годишно при млади спортисти от 27 вида
спорт. 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.
Поради зачестяване на случаите
на ВСС при млади атлети през последните десетилетия в САЩ и Европа се

ЗАПОЧНЕТЕ МАЧА ДОБРЕ ХИДРАТИРАНИ И ЗАРЕДЕНИ

СЛЕД

ПОЛУВРЕМЕ

ПРЕДИ

Зареждане + хидратация +енергия + отлично възстановяване = повече енергия на терена

Заредете отбора с енергия ден преди мача! Зареждането с въглехидрати е стратегия, използвана от най-добрите специалисти,
в спортове, изискващи издръжливост, като футбол, тенис на корт, волейбол и пр.. Близо 25% от гликогена се съхранява в черния дроб
и 75% в мускулите (мускули: до 500g и черен дроб: до 100g). Гликогенът в черния дроб помага за поддържане стабилно ниво на кръвна
глюкоза. Гликогеновите запаси в мускулите, осигуряват енергия за клетките и ATP, най-важният източник на енергия нужен за мускулна
контракция. Зареждане с въглехидрати: 10-12g въглехидрати за кг/ телесна маса. Заредете с 2-3 дози Carboloder и добра въглехидратна храна в деня преди мача. Хидратирайте отбора с важните за спортистите течности преди среща давайки ISOTONIC (изотонична
спортна напитка със 6 вида въглехидрати с различна дължина на веригата, които държат играчите свежи и заредени в продължение на
50 минути. Добър избор преди среща е и High Energy Bar – енергийно блокче преди среща или тренировка осигуряващо енергия без да
натоварва стомаха.
Полувремето е много важен момент за всеки отбор и възможност да се обърне мача. Използвайте го, за да възстановите отбора
максимално. Дехидратацията намалява възможности на играчите и дори при лека степен от 10%, при която дори не усещате жажда,
физическите параметри намаляват с 20%! Добър избор за полувремето е COMPETITION (хипотонична спортна напитка без киселини,
със 7 вида въглехидрати с различна дължина на веригата, които ще освежат и заредят играчите.
Трябва да осигурите 500-700 мл течности и 30-60 г въглехидрати за час физическа активност. Добър източник на енергия са
и енергийните гелове Liquid Energy plus и Liquid Energy BCAA.
Направете възстановяването след мача или тренировката по-ефективно като включите Recovery Drink. Така ще използвате
мускулната помпа, която се включва след физическа активност и работи до 50-60 минути след тренировка или мач.
Така мускулите се зареждат с всичко необходимо за възстановяването им.
С Recovery Drink ще се възстановите бързо и подготвите за следващите мачове и тренировки.
Îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ:
АТЛАС ЛАБ ООД - ãð. Ïëîâäèâ, óë.Ôèëèï Ìàêåäîíñêè 29
fax/òåë.: 032 632 695 / GSM: 0888 809 271 ; 0889 323 179
e-mail: hubenov@plov.net
www.fb.com/sponser.bg
WWW.SPONSER.BG

COMPETITION
LIQUID ENERGY BCAA
Лесно усвоим енергиен гел с ВСАА, таурин
и палатиноза и обогатен с натрий и калий
Най-високата въглехидратна плътност на
пазара 70 g съдържат 210 кcal чиста енергия
Без овкусители, изкуствени оцветители,
консерванти и изкуствени подсладители
Стабилни на температурни разлики

LIQUID ENERGY PLUS
Лесно усвоим енергиен гел с натрий и калий
Най-високата въглехидратна плътност на
пазара 70 g съдържат 210 кcal чиста енергия
Без овкусители, изкуствени оцветители,
консерванти и изкуствени подсладители
Стабилен на температурни разлики
Могат да се използват при всички
климатични условия
Балансиран широк спектър от въглехидрати

MAGNESIUM 250
Готов
за консумация шот
Г
с 250
2 mg магнезий,
витамин
С и В6
ви
В доза 250 mg намалява
умората
и изтощението
ум
след
сле тренировка, релаксира
мускулатурата,
подобрява съня,
му
а комбинацията
с витамин С
к
допълва
действието
до
Освежаващ
вкус без калории!
О

Хипотонична
спортна напитка с широк въглехидратен спектър
Х
от 7 различни източници на енергия за подобряване на хидратирането и резултатите
Без
Б киселини, рН неутрална, леко овкусена подходяща за състезания
С isomalttulose и threalose
Без
Б изкуствени аромати, оцветители или консерванти

BETA-ALANIN
- п одобрете издд ръжливостта

LACTAT BUFFER
Забавя натрупването на млечна киселина в мускулите
Повишава допълнителният клетъчно-киселинен капацитет,
благодарение на специфичните съставки, които съдържа
бл
Да се приема преди важни състезания

SALT CAPS - предпазвв а от крампи
При склонност към крампиране ползвайте SALT CAPS 3 дни преди
среща. Електролити под формата на капсули с натрий, магнезий,
калций, калий, хлорид и цинк. Подходящ за доставка на електролити
в непрекъснато променящите се климатични условия.

ACTIVATOR
- бъдее те тее рминаа т ори

RED BEET VINITROX
т ния
- подоо бретее работ

Кофеин
Кофе в свободна форма
и от еекстракти на гуарана,
мате и зелен чай
Кофеинът
повишава конценКофе
трацията и координацията, и
траци
увеличава физическата издръжувелич
ливост. Подходящ за спортове
ливост
изискващи повишено внимание
изискв
концентрация
и конц
Без риск от допинг!
Добър спектър от ефекти

Продукт за интензивно
мускулно
натоварване, и за
м
професионални
спортисти
п
Подобрява
представянето и
П
резултатите
р
Повече сила и енергия в мускулите,
повече хъс за победа
к
Повече
кислород и въздух в
П
белите
дробове и по-добър
б
трансфер на метаболитите
1 шот 2 часа преди мач

наа терр ена

Повишава анаеробния праг и увеличава
издръжливостта, силата, бързината,
работоспособността
Оптимизира рН в мускулите. Понижава
киселинността и предотвратява мускулната умора при тежки и интензивни
тренировки
Неутрализира млечната киселина в мускулите, вдига нивата на аденозин трифосфат и осигурява условия за интензивни,
продължителни тренировки
Подобрява възстановяването, повишава
работния капацитет

каа пации тет

HIGH ENERGY
Лесен за прием бар, направен от овесени
ядки изключително полезен за състезания
С бетаглюкани и средноверижни триглицериди
Най-висока възможна усвояемост
С късо, средноверижни и дълговерижни
въглехидрати за постоянно поддържане на
енергийните нива
Висока енергийна плътност
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полагат големи усилия за проучване на
причините и скриниране на атлетите за неразпознати сърдечни заболявания /1, 3/. (фиг. 1)
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 почесто и лесно /и такива спортисти
биват дисквалифицирани/, в сравнение с АДКМП.
ЕКГ е широко разпространена и
евтина методика, но спецификата на
интерпретацията й при спортисти е
довела до два коренно различни модела на скрининг - европейски, включващ
задължително подробна анамнеза,
физикално изследване и ЕКГ, и американски - отново включващ анамнеза
и статус, а ЕКГ само при съмнения за
сърдечно заболяване.

Табл. 1

Аргументите на АНА против задължителния ЕКГ скрининг са :
1.
Ниска честота на клинично
значимите промени и съответно ненужно оскъпяване на прегледите.
2.
Липса на достатъчен брой
квалифицирани специалисти, които
да интерпертират ЕКГ при спортисти.
3.
Негативният ефект на фалшиво положителните тестове върху
спортистите, техните семействоа
и клубове /4, 5/.
В противовес на това мнение е
становището на европейските експерти /6/, базиращо се на италианския опит, довел до 80% редукция на
случаите на ВСС при атлети, след
въвеждането на задължителния ЕКГ
скрининг.
За да се преодолеят различията,
опасенията и несигурността при
интерпретацията на ЕКГ при спортисти, през 2013 г. експертна група,
обединяваща специалисти от Американското дружество по спортна
медицина и спортната секция на Европейската асоциация по сърдечносъдова превенция и рехабилитация,
изработи т. нар. сиатълски критерии
за интерпретация на ЕКГ при спортисти. Те разделят ЕКГ промените в две
групи /7/:
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Медицина и Спорт

Табл. 2

Фиг. 2

J Am Coll Cardiol Img. 2009;2(3):350-363. doi:10.1016/j.jcmg.2008.12.011
Фиг. 3

Първа група - нормални физиологични промени – таблица 1.
Тези промени не налагат допълнителни изследвания или въздържание
от активен спорт.
Във втората група попадат изменения, които не можем да приемем за
нормални - таблица 2.
Това са редки изменения - под 5%
от спортистите, но те изискват задължително търсене на подлежащо
сърдечно заболяване с допълнителни
изследвания. При откриването на такова се налага дисквалифициране на
спортиста.
В обобщение можем да кажем, че
адаптационните промени при спортно сърце водят до специфични ЕКГ
промени.
Над 90% от тези промени са
бенигнени.
Под 5% от атлетите имат
ЕКГ промени, налагащи допълнителни
изследвания.
Атлетите от черната раса
имат характерни ЕКГ промени при
спортно сърце. При тях по-често се
налага приложението на мултимодалния подход.
ЕКГ промените при жени и подрастващи атлети също имат своята
специфика и се нуждаят от допълнителни проучвания.
ЕКГ е задължителна част от
скрининговата програма при спортисти в Европа /6/. - фиг. 2.
Предвид широката достъпност,
голямата информативност и практи-

ЕхоКГ параметри в норма при активин
спортисти и здрави неспортуващи
индивиди.

ческата безвредност на ултразвуковото изследване на сърцето /ехокардиографията/, спортните кардиолози,
а и медицинската комисия на ФИФА
считат, че ЕхоКГ трябва да стане
неделима част от скрининговата
програма на спортистите /на всеки 2
години/ и методичните указания да се
актуализират в тази посока /фиг. 3/.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 в Италия
за последните години.
Предвид масовата достъпност и високата диагностична стойност ехокардиографията също би
следвало да се включи сред задължителните методи на изследване.
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.
Европейските и американските препоръки за скрининг при млади
спортисти са от 2005 г. и се нуждаят
от актуализиране.
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/.
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.
Стадионите и спортните зали
трябва да разполагат с обурудване и
обучен персонал за своевременно извършване на КПР в случай на ВСС при
спортисти или зрители.
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Първа помощ на терена във
футбола
Д-р Здравко
Тарълов, дм

Доц. д-р Иван
Груев, дм

РЕЗЮМЕ
Футболът е контактен спорт с високо ниво на травматизъм,
който може да застраши здравето и живота на играчите. Поради тази причина работата на дежурния лекар е отговорна и невинаги лесна. Той трябва да притежава добри медицински познания
и умения по спешна медицина и да следват определен алгоритъм
на действие. Оказването на помощ на терена следва принципите
на общоприетия консенсус за първа медицинска помощ ABCDE (A
- airway – дихателни пътища; B - breathing-дихателна функция; C
-circulation-циркулация; D - disability-увреждания; Е - extraction from field
(изкарване от терена). Освен това лекарят на футболна среща
трябва да разполага с необходимата апаратура и инструментариум за оказване на първа помощ, а също така и да познава добре
правилата на футболната игра, за да не възпрепятства качеството й.

SUMMARY
On-field first aid in football
Football is a contact sport with a high rate of injuries and traumatism that
can impair the players’ health and even their life. Therefore, the pitch-side
and the team doctors’ work is very responsible and not always easy.
They should have good medical knowledge and emergency medicine
skills and follow a certain algorithm of action. First aid on the field follows
the guideline for emergency medicine ABCDE (A - airway; B - breathing;
C - circulation; D -disability; E - extraction from field). What is more, the
football doctor should have the necessary first aid equipment and tools
available and should also be familiar with the rules of the football game
to avoid disturbance of its quality.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, спешна медицина, първа помощ, спортна медицина.
KEY WORDS: football, emergency medicine, first aid, sports medicine

Законодателството на Република България изисква всяко спортно
мероприятие да се провежда при
наличие на дежурен лекар, който да
се грижи за здравето на спортистите. Футболът не прави изключение
и тъй като е контактен спорт с високо ниво на травматизъм, работата на дежурния лекар е отговорна и
невинаги лека. Необходимо е той да
има не само травматологични познания, но и достатъчно умения за
оказване на спешна медицинска помощ. С цел подобряване нивото на
медицинско обслужване елитните ни
футболни срещи се провеждат и при
наличието поне на една добре оборудвана спешна кола, с възможности
за оказване на реанимационни процедури с бърз и безопасен транспорт
на пострадалия играч до медицинско
заведение, където да се окаже високоспециализирана медицинска помощ
(1).
За да бъде медицинското обслуж48
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ване на ниво, е необходимо дежурният лекар на футболна среща не просто да е добър доктор, а и да познава
добре правилата на футболната
игра, за да не възпрепятсва качеството й. По правилата на УЕФА от
2016 година лекарят може да влезе на
терена единствено и само ако бъде
повикан от съдията на срещата. Ако
успее да окаже помощ в рамките на
20-25 секунди от пристигане до играча, последният може да не напуска
терена. В противен случай трябва
да излезе заедно с лекаря, където състоянието му да бъде оценено, преди
да продължи или трайно да напусне
играта. Завръщането му на терена
става след разрешение от лекаря и
съдията на срещата. При по-сериозни животозастрашаващи контузии
е необходимо оказване на лекарска
помощ на самия терен (2).
От казаното дотук следва, че за
да окаже достатъчно бърза, адекватна и ефективна медицинска по-

мощ, дежурният доктор трябва да
следва стриктен алгоритъм, който
да се превърне в негова рутинна
практика.
Оказването на помощ на терена
не се различава по никакъв начин от
свеобщоприетия консенсус за първа
медицинска помощ ABCDE (A-airway
– дихателни пътища; B-breathingдихателна функция; C-circulationциркулация; D-disability-увреждания;
Е-extraction from field (изкарване от
терена) (3,4) (фиг. 1).
Първата работа на лекаря, пристигнал при контузен играч, е да го
попита „Добре ли си?“ Ако пострадалият отговори (независимо с „да“
или „не“), може да се пропусне ABC
и да продължим прегледа си от D –
играчът има проходими дихателни
пътища, диша и има адекватна циркулация (4).
А-Airways – дихателни пътища. Нарушенията могат да бъдат
първични–такива, които директно

могат да компрометират проходимостта на дихателните пътища
(кървене, кръвонасядане, оток), или
вторични – при загуба на съзнание се
потиска тонусът на мускулатурата
и дихателните рефлекси („гълтане на
езика“). Във футбол доста по-чести
са вторичните травми в резултат
от удар в главата. Трябва да се отбележи, че „гълтането на език“ не е
свързано по никакъв начин с гълтателен рефлекс (широкоразпространено
мнение в обществото), а е резултат от загубата на мускулен тонус,
при което коренът на езика може да
падне назад, да се допре до задната
фарингиална стена и по този начин
да компрометира проходимостта
на дихателните пътища (5). Първоначалният подход и при двата вида
нарушения – първични и вторични, е
един и същи – осигуряване на проходими дихателни пътища. Това може
да се осъществи мануално – чрез
издърпване на челюстта напред и/
или повдигане на брадичката и навеждане главата назад (последният
маньовър е приложим единствено
ако сме сигурни, че играчът не е претърпял шийна травма). За трайно
осигуряване на дихателните пътища може да се постави въздуховод
(Гьодел) или назофарингеална маска,
като апликацията на последните
изисква известни умения и опит (6).
Ако сме сигурни в проходимостта на
горните дихателни пътища, можем
да преминем към втора точка от
алгоритъма.
B-Breathing – дишане. При оценката на дишането може да се използва
простият физикален подход с „Гледай, слушай, палпирай“, като се следи
основно за нарушения в гръдния кош,
които биха могли да компрометират нормалното дишане. Такива състояния са обструкция на дихателните пътища, тензионен или отворен
пневмоторакс, масивен хемоторакс,
гръден капак, сърдечна тампонада.
Трябва да се има предвид, че от всичките изброени състояния единствено обструкцията на дихателните
пътища и тензионният пневмоторакс изискват моментална намеса и
могат да се третират на терена.
Именно затова докторът трябва
да е фокусиран за идентифицирането на тези състояния. Лекарската
намеса е свързана с максимална оксигенация и вентилация. Не трябва
да се забравя, че високодебитната
кислородотерапия може да осигури

Фиг. 1

Алгоритъм ABCDE за оказване на първа помощ на терена. (Адаптирано
по UEFA Football Doctor Education Programme-Emergency treatment manual.)

адекватна оксигенация дори при незадоволителна вентилация (7).
C-Circulation – циркулация. При
огледа трябва да се следи цветът
на кожата на играча за оценка на
периферната перфуция, както и да
се търси видимо кървене или деформации по тялото. Чрез палпация се
оценява пулсът (честота и сила),
времето на капилярно пълнене (чрез
натиск върху стернума) и измерване на артериалното налягане. Тежки вътрешни кръвоизливи - коремни
травми, фрактури на таза и дългите тръбести кости, биха могли да
останат скрити и да застрашат
живота на пострадалия играч, затова трябва да бъдат търсени активно от лекаря. При оценката на
коремната стена трябва да се следи
за рани, кръвонасядания, мускулен дефанс, перитонизъм (може да отнеме
известно време до развитието му).
Прегледът на таза трябва да става
внимателно и нежно, тъй като същестува опасност от възникването
на вторично увреждане и риск от
кръвоизлив. Тежки хеморагии винаги трябва да бъдат суспектни при
фрактура на дълга тръбеста кост
било то закрита, или открита (4).
При колабирал играч никога не
трябва да се забравя в диференциално диагностично отношение и нивото на кръвната захар, тъй като поведението при загуба на съзнание от

сърдечносъдов произход се различава
коренно от това на хипогликемия,
като последната може лесно да бъде
преодоляна след апликация на глюкозен разтвор.
Липсата на съзнание от сърдечносъдов характер е резултат на генерализирана неадекватност на тъканна
перфузия, в резултат на относително или абсолютно неадекватен сърдечен дебит - шок (8). Той може да
бъде хиповолемичен (в резултат на
хиповолемия (кръвозагуба и/или дехидратация)), кардиогенен (внезапна
сърдечна смърт – ВСС) и дистрибуционен (най-често анафилактичен). Поведението и при трите вида шок е
патогенетично – спиране на хеморагията и възстановяване на кръвния
обем (при хиповолемичен); прилагане
на адреналин и кортикостероид (при
анафилактичен) и възстановяване на
сърдечната дейност (при кардиогенен). При хиповолемичен шок в резултат на травма трябва да се осигури
максимална оксигенация и аналгезия с
цел превенция на травматичен шок;
спиране на кръвотечението чрез
директен натиск или шиниране; осигуряване на интравенозен път, инфузия и транспорт на пострадалия
до специализирано заведение. При
кардиогенен шок трябва да се следва
общоприетият алгоритъм, представен на фигура 2 с кардио-пулмонална
ресусцитация 30:2 и поставяне на
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Фиг. 2

Фигура 2. Алгоритъм за действие при внезапна сърдечна смърт на
терена. (Адаптирано по UEFA Football Doctor Education ProgrammeEmergency treatment manual.)
автоматичен дефибрилатор (AED),
който е лесен за употреба и реално
приложим в полеви условия. Това изисква всички футболни игрища или
дежурни линейки да разполагат с необходимата апаратура, тъй като
времето за реакция при кардиогенен
шок е от изключително значение с
цел предпазване от мозъчна хипоксия
с последващи трайни неврологични
усложнения (4, 9).
D-Disability – увреждане. Тази точка включва както увреждания на главата, така и на гръбначния стълб,
като се търсят отклонения в нормалната функция на централната и
периферната нервна система. Важно
е при първоначалния преглед да се
установи степен на съзнание, състояние на зениците, както и други
локализиращи признаци. Като аналог
на Glasgow Coma Scale би могло да
се използва по-опростената AVPU-
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скала: A-alert (в съзнание и отговаря
адекватно), V-verbal (отговаря на
вербални стимули), P-pain (отговаря
на болкови стимули), U-unresponsive
(не отговаря дори на силни болкови
стимули) (10).
При спинална травма от голямо
значение за прогнозата и поведението е механизмът на травмата
(аксиално усукване, флексия, екстензия, ротация, латерално накланяне
или дистракция), което изисква от
дежурния лекар да наблюдава внимателно футболната среща, за да не
изпусне важна информация, свързана
с последващото поведение.
Е-Extraction from field – изкарване
от терена. Ако играчът не може да
напусне самостоятелно, това става
с помощта на носилка. Задължение на
лекаря е да осигури безопасното изнасяне на пострадалия от рамките на
терена. Ако има съмнения за шийна

травма, поставянето на предпазна
яка преди качването на носилка е задължително. При съмнение за други
спинални травми е необходимо играчът да бъде поставен на твърда
спинална дъска по log-roll маньовъра
– едновременно завъртане на глава,
тяло и крайници на играча настрани
(синхронът е от изключително значение) и поставяне на спиналната
дъска под тялото на му (4, 6). Може
да се пристъпи към пренасяне само
когато лекарят се е уверил в имобилизацията на гръбначния стълб,
за да се избегнат допълни вторични
увреждания.
Едно от най-трудните неща във
футболно-медицинската практика
е оценката на съзнанието на играча
след травма в главата - наличие на
комоцио или по-тежкa черепно-мозъчна травма (ЧМТ) и възможността на играча да се върне на терена.
За целта са формулирани 5-те въпроса на Мадок, които обхващат когнитивните способности за време, място, краткотрайна и дълготрайна
памет, а именно: 1. В кой град си/с
кого играете? 2. Кое полувреме е? 3.
Кой вкара последния гол в този мач?
4. Къде играхте миналата седмица?
5. Спечелихте ли мача миналата
седмица?(11). Ако играчът не успее
да отговори дори само на 1 от тях
или има нарушено равновесие и/или
координация, е възможно наличието
на комоцио (или по-тежка ЧМТ) и е
необходимо играчът да бъде откаран до специализирано заведение за
допълнителна оценка.
В заключение, работата на дежурния лекар или лекаря на футболен отбор по време на мач е изключително
отговорна и невинаги лесна. От него
се изисква да има добри медицински
познания и умения по спешна медицина, да следва определен алгоритъм
на работа, да разполага с необходимата апаратура и инструментариум, а също така и да познава добре
правилата на футболната игра, за да
не възпрепятсва качеството й.
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Степени на заменяемост
на специалните храни и
суплементи с масово достъпни
продукти

РЕЗЮМЕ
Материалът дава синтезирани отговори на актуалния въпрос кои
нутриенти са по-перспективни за употреба като масови добавки и
кои в повечето случаи могат да бъдат осигурени от едно балансирано меню. Разгледани са редица съобразявания с индивидуални фактори
като съотношение на растителни и животински продукти, ниво на
физическото натоварване, напреднала възраст, нарушено усвояване
на съставките и т. н.

SUMMARY
Special food and supplements rate of substitution for products on a large
scale
This article is provided to answer the actual question which nutrients are more
perspective to be used as popular supplements and which can be provided
by a well-balanced menu. A number of individual factors such as dairy and
vegetable products proportion of consumption, physical work , advanced age,
malabsorption of ingredients ,etc. are discussed in the article.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хранене, добавки, нутриенти, витамини, минерали, спортисти, напреднала възраст.
KEY WORDS: nutrition, supplements, nutrients, vitamins, minerals, sportsmen, advanced age.

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
В съвремието ни съществуват
комплексни причини за нарушаване на
хранителния статус даже при преобладаващо благоприятни хранителни
и тренировъчни условия (балансирано смесено меню; добро здраве, особено по отношение на усвояването
на нутриентите и общия обменен
баланс; неекстремни натоварвания).
Основните причини за това могат да
бъдат резюмирани, както следва:
Нарушени екологични характеристики на масово използваните
продукти.
Ескалация на стресогенните
фактори и тяхното отражение върху
общия и хранителния статус.
Некомпетентно медикаментозно и суплементарно въздействие.
Информационен “потоп” от
частично погрешни, а често - и сериозно дезинформиращи медицински
твърдения; несъответствия между
мотивите за комерсиалност и достоверност.

Разширяване на маржа между
научно адекватното и масово практикуваното хранене.
Увеличаване
склонността
към неадекватни по вид и/или продължителност диетични модификации
(някои рестрикции се оказват полезни, но водят в дългосрочен план до
недоимъци, които налагат разнообразяване на менюто и/или съответно
суплементиране).
Нарастване броя и относителния дял на некомпетентно трениращи лаици или даже спортни професионалисти.
Допълнително усложняване на въпроса се прибавя поради продължаващото увеличаване на т.нар. “болести
на цивилизацията”: съдечносъдови,
туморни, алергични, автоимунни, храносмилателни, ендокринно-обменни,
опорно-двигателни и др. Редица съставки при патологични състояния е
основателно да се увеличават, докато
други – да се ограничават значително,
в сравнение със средностатистическите употребявани количества.
Особено при съчетани и усложнени

случаи, адекватни препоръки в детайли могат да бъдат дадени само от
добре подготвени специалисти. Независимо от това, редица принципни
положения могат да бъдат много полезни за ориентиране при масовите
хранителни и суплементарни избори,
както и за медицински лица, треньори, представители на масмедиите и
др. В последващото изложение съм се
постарал да откроя нутриентите,
които по-често има основания да
бъдат препоръчани като добавки, в
сравнение с многото други, които напълно или силно преобладаващо могат
да бъдат попълнени от лесно достъпни хранителни източници.
ПРЕОБЛАДАВАЩО НЕЗАМЕНЯЕМИ
Витамин В12. При строго растително хранене, както и при лошо
усвояване от горните отдели на храносмилателната система дефицитите са силно вероятни и нарастват с
течение на възрастта. Метилкобаламинът е адекватна опция, по-удобна
от лансираната доскоро инжекционна
Медицина и Спорт
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форма на цианокобаламин.
Метилфолиева киселина. Тъй
като обичайната форма на фолиева
киселина е широко разпространена в
много храни, допълване - и то с метилфолат - се налага главно при генетичен
полиморфизъм на MTHFR, който обаче
е широко разпространен и има особено значение при бременните жени.
Витамин С. При повечето менюта не се достига даже препоръчителната понастоящем доза, а има данни,
че по-високият прием, макар и да не е
жизнено необходим, все пак има някои
предимства за имунната система и
съедитителната тъкан.
Витамин D3. Предписва се при
недостатъчна слънчева експозиция –
фактор с нарастващо значение при
съвременния начмин на живот на
повечето хора. Новите проучвания
разширяват показанията му отдъм
костно-ставните, към имунорегулиращите и антидепресивните.
Витамин К2. При строго растително хранене и чревна дисбиоза е
възможно нивото му да спадне, което
се отразява на кръвната коагулация,
костната плътност и имунологичните контролни механизми.
Таурин. Препоръчва се при строго растително хранене, екстремно
натоварване и при сърдечносъдови,
нервномускилни, жлъчни и очни патологии.
Карнозин. Уместно е да се суплементира като неврален и мускулен
протектор, особено при екстремно
натоварване и/или напреднала възраст.
Есенциални мастни киселини. Не
само явните недоимъчни режими, но
и повечето обичайни, включително
спортни менюта могат да бъдат
надоимъчни, главно откъм Омега-3,
което да се отрази негативно върху
нервната, сърдечносъдовата и имунната система. Съществува и веганска
алтернатива на рибеното масло, получена от специални микроводорасли.
Магнезий. Често е дефицитен поради едностранчиво хранене с малко
зеленчуци и ядки, както и поради стресови и токсични фактори, намалено
усвояване, сърдечносъдови проблеми
и т. н. Но и изобщо при повечето
менюта и начини на живот, както се
оказва, може да има полза от малки до
умерени дози допълнителен магнезий;
съществуват и варианти за интрадермално приложение.
Цинк. Основен микроелемент за
ензимно-хормонално оптимизиране,
особено необходим при екстремно на52
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товарване и/или строго растително
хранене.
Селен и йод. В малки дози тези
протектиращи имунитета и ендокриниума елементи често е добре да
бъдат суплементирани, доколкото
почти всички хранителни източници
показват неубедителни налични концентрации.
Белтъчни концентрати и хидролизати, както и свободни аминокиселини. Обикновено протеинният баланс се поддържа чрез съответните
цялостни храни; при претоварване,
небалансирано меню или лошо усвояване могат да се имат предвид суроватъчният, конопеният и други пълноценни протеини, както и отделни
аминокиселини, най-често тези с разклонени вериги, както и лизин (на който са бедни повечето зърнени храни).
Карнитин и креатин (Въпреки разпространеността им като спортни
добавки, по-съществено е обоснован
приемът им главно при екстремни натоварвания, а също така - при строго
веганско хранене. Бета-аланин. С изключение на твърде голямата физическа натовареност, няма други обосновани показания за суплементиране.
Фосфолипиди. Принципно е поестествено да се консумират сурови
ядки и семена, отколкото да се добавят лецитин, холин и инозитол фосфати, ала при съответни показания (снижение на физическата и умствената
енергопродукция) и суплементите са
безопасни и ефективни.
Витамин А. Препоръчва се добавяне главно при строго растително
хранене и/или тиреоидна недостатъчност.
Витамини от В-група (без В12),
вкл. фолиева киселина и биотин. Днес
понякога се злоупотребява с В-комлекс
витамините – има данни, че не всички
от тях са безопасни във високи дози;
в ниски до умерени дози те са подходящи при претоварване, дистрес и
някои патологии.
Витамин Е. При повечето менюта, дефицитни на цялостни растителни храни, може да е полезно добавяне на малки до умерени количества;
твърде високите дози са показали и
плюсове, и минуси, поради което не е
препоръчително да се вземат без консултация със специалист.
Коензим Q-10. Освен при сърдечни
патологии, препоръчителен е приемът му при екстремно натоварване и/
или строго растително хранене. Обикновените форми се абсорбират задоволително в млада и средна възраст;

Частично заменяеми нутриенти
в напреднала се препоръчва формата
убиквинол.
Калий и калций. Принципно е възможен достатъчен прием с храната,
но добавки са полезни при екстремни
натоварвания, недоимъчни менюта и
при редица патологии.
Манган. Може да се включи като
добавка при небалансирано хранене и
костно-ставни проблеми.
Алфа-липоева киселина. Може да
се обсъжда добавяне при нарушения
във въглехидратния метаболизъм и
някои интоксикации – евентуално в
съчетание с други антиоксиданти.
Хондропротектори. Полезни опции при хронични ставни проблеми и
усилено физическо натоварване.
Храносмилателни ензими. Важни са за допълване при нарушено
усвояване, включително в напреднала възраст, евентуално плюс бетаин
хидрохлорид или други заместители
на солната киселина.
Някои растителни фитохимикали. Съществуват в голямо разнообразие, като особено внимание например
заслужават каротеноидите без А-витаминна активност (ликопен, лутеин, зеаксантин, астаксантин и др.).
Те могат да се имат предвид за суплементиране при изразени вредности
от околната среда и/или непълноценно меню; налице е частична взаимозаменяемост между редица храни, подправки и билки.
Концентрирани пробиотици и
пребиотици. При благоприятни условия няма необходимост от тях,
а и при дисбактериоза се оказва, че
правилното хранене е по-важно за възстановяването, отколкото съответните добавки, които все могат да се
използват в такива случаи.
Неесенциални мазнини. Обикнове-

но е много по-рисково злоупотребяването с тях от хранителни източници, така че добавянето им не е нужно
и може дори да е контрапродуктивно!
Усвоими въглехидрати (вкл. болшинството гейнъри, “суперплодове”
и т. н.). Нямат съществени предимства пред плодовете и зърнените
храни, подходящо приготвени, които
са и по-евтиният вариант.
Фибри (разтворими и неразтворими). Също така отлично се набавят чрез консумация на цялостни растителни продукти.
Органични киселини. Аналогично
не е необходимо да се приемат отделно, макар и да са допустими по различни съображения като добавки към
диетичните храни и добавки.
Витамин К1. При повечето менюта няма основания да се суплементира, а и когато има, по-просто е да се включат повече зелени
храни.
Натрий и хлор. Обикновено се
доставят обилно и даже прекомерно чрез готварската сол; в случаи
на екстремна загуба на течности и
електролити, отново тя е по-непосредственият вариант (евентуално
в балансиран с калий вариант), отколкото по-скъпите реминерализиращи формули.
Желязо и мед. Освен при изразен
анемичен синдром, не е препоръчително да се добавят при останалите хора, тъй като излишъците от
тези елементи се проявяват като
оксидантни тежки метали в организма.
Фитохормонални субстанции.
Те се намират в голямо разнообразие
от растителни храни и подправки,
специализираните екстракти рядко
са реално необходими.
Изолирани овкусители и ароматизанти. Не са необходими за
организма, понякога са нежелателни; следва да се дава предимство

Прекрасно заменяеми нутриенти

на натуралните техни източници в
диетичните и спортните храни и
добавки.
НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
1. Информационно експресиране на
съответно важните знания – допълващо (между специалистите) и популяризиращо (чрез подобрено по количество
и качество присъствие в медиите);
неприбързаност в изводите.
2. Гъвкавост на диетичните и суплементарните решения, в зависимост от
тежестта на физическото натоварване, количеството и качеството на почивката и индивидуалните особености
на съответния организъм (след комплексна и навременна диагностика).
3. Специално внимание към общия
хранителен режим при случаи с подчертано силно компрометиране на
организма и/или на околната му среда.
В повечето случаи, пред рутинните
мултивитаминно-минерални формули,

следва да се предпочитат индивидуализирани съчетания.
4. Избирателно подкрепяне на
достоверните и обезкуражаване на
недостоверните претенции на производителите на специални храни и
добавки. Улесняване достъпа на финансово затруднените индивиди до наистина важните за тях продукти.
5. Подобряване на интердисциплинното сътрудничество между специалистите (повече консилиуми), както
и между тях и пациентите (обогатяване на анамнезата с катамнестично
проследяване, а на конкретните предписания – с регулиране на цялостния
начин на живот).
БИБЛИОГРАФИЯ
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Българските клиники „Еуровита” и СБАЛТОСМ “Проф. д-р
Димитър Шойлев” влязоха в официалния регистър на FIFA
Два наши медицински центъра са единствените на Балканите с
акредитация от FIFA Medical Centres of Excellence

Спортсклиник „Еуровита” и Специализирана болница за
активно лечение по травматология, ортопедия и спортна
медицина "Проф. д-р Димитър Шойлев" получиха най-голямото признание в света на спортната медицина. Двата медицински центъра станаха членове на FIFA Medical Centres of
Excellence. Акредитацията се състоя на официална церемония
на 28 октомври в София, в присъствието на председателя
на медицинската комисия към ФИФА д-р Мишел Д’Ог.
Спортсклиник „Еуровита” и СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" са единствените на Балканите с акредитация от FIFA. Медицинските заведения кандидатстваха за
членство в началото на годината и след строга проверка
на структурата, медицинската практика, екипа от специалисти и научноизследователската и обучаващата дейност
получиха акредитация.
Усилията на директорите на клиниките - д-р Иван Василев, д-р Бисер Бочев и д-р Георги Дамянов, бяха подкрепе-

ни и от президента на Българския футболен съюз Борислав
Михайлов като признание за дългогодишното партньорство
между здравните заведения и футболната федерация.
„За нас и нашите екипи това е изключително предизвикателство, защото оттук насетне трябва да бъдем още
по-взискателни и строги със самите себе си”, заяви д-р
Василев, директор на спортсклиник „Еуровита”.
FIFA Medical Centres of Excellence е световна организация
на най-елитните медицински центрове за спортна медицина и към момента в нея членуват 33 клиники от цял свят.
FIFA акредитира само центрове, които са доказали своето
лидерство в спортната и в частност – футболната медицина.
С включването на „Еуровита” и СБАЛТОСМ "Проф. д-р
Димитър Шойлев" към медицинските звена на FIFA пред България се откриват нови перспективи в областта на спортната медицина.

VII Балкански конгрес по спортна травматология,
колянна хирургия и артроскопия (BASKA)
От 29 септември до 1 октомври
2016 г. в Солун се проведе VII конгрес на
BASKA. Бяха разисквани новости, свързани
със спортни травми и артроскопия на
различните стави. Колегите се насочват
вече не само към колянна раменна и тазобедрена става, но също и към глезенна
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и субталарна става.
По сателитна връзка се прочете и
презентация на Freddie Fu относно антеролатералния лигамент и индивидуалната анатомична хирургия на ПКВ.
Извършиха се и някои промени
в ръководството, като д-р Христо

Мазнейков предаде председателския
пост на д-р Златко Темелковски от Македония за следващите две години.
Българската страна бе представена
със следните презентации: „Индивидуална хирургия на ПКВ“ и „Артроскопска
субталарна артродеза“.

Ново мощно средство за лечение
на остеоартритна болка.
Бързо и дълготрайно действие.

CROSS-LINKED SODIUM HYALURONATE
WITH TRIAMCINOLONE HEXACETONIDE
ЗА ВЪТРЕСТАВНО ПРИЛОЖЕНИЕ

CINGAL® е първият и единствен продукт, съдържащ
комбинация на ХК и стероид.

Производител:
Anika Therapeutics INC., USA
Оторизиран дистрибутор за България:

Топ Хоспитал Сървис АД

CINGAL е регистрирана търговска
марка на Anika Therapeutics, Inc.,
Bedford, MA 01730 U.S.A.
CINGAL е регистрирано медицинско
изделие в ИАЛ под номер
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