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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Спонтанно скъсване на
сухожилието на m.quadriceps
femoris диагностика и лечение
Проф. д-р Аспарух
Аспарухов, дмн

РЕЗЮМЕ
Целта на предлаганото съобщение е да представим най-честите
причини за скъсването на сухожилието на четириглавия бедрен
мускул, да посочим средствата за диагностика на скъсаното
сухожилие, да определим възможностите за неговото възстановяване и направим преглед на литературата.
За период от дванадесет години (1999-2010) са лекувани 21 случая със скъсване на сухожилието на m.quadriceps femoris, като
при три от тях увредата е настъпила едновременно двустранно.
Средната възраст на пациентите при инцидента е 39 години (от
15 до 68 години). Eдинадесет от включените в клиничната серия
случаи са с хронична бъбречна недостатъчност и продължителна
хемодиализа, двама - с подагрозен артрит, трима - с ревматоиден артрит. Употребата на анаболни медикаменти и повтарящи
се физически натоварвания са довели до скъсването при други
пет случая. При пет случая (24%) диагнозата е поставена със
закъснение от 2 до 9 месеца след първоначалния преглед в други
здравни заведения.
Едновременно с клиничното изследване рутинно са прилагани
нативна рентгенография в две проекции /а.р. и странична/ и ултразвуково сканиране по стандартна програма. При някои от
пациентите е извършено и магнитно-ядрено изследване.
При всички случаи сухожилието на четириглавия мускул е реинсерирано оперативно към основата на пателата. Прикрепването
на сухожилието при първите четири колена е осъществено чрез
обшиване през костни тунели в пателата. При останалите 17
колена са използвани анкери (5 mm Fastin RC, DePuy Mitek Ink), по
два за всяко коляно. Следоперативно коляното е обездвижено в
шина с шарнири от 45 до 60 дни, като две седмици след операцията прогресивно е увеличаван обемът на сгъването с 150 през
интервал от три дни.
Шест месеца след операцията активното разгъване в коляното
е възстановено напълно при повечето от оперираните с изключение на някои от случаите с ХБН. Дефицит в разгъването от
100 до 200 и мускулна слабост се наблюдава в три от тях дори 9
до 12 месеца след операцията. Най-бързо и пълно възстановяване на функцията и мускулната сила се установи при случаите с
травматична причина за увредата. Шест месеца след операцията Lysholm scores показа 92 точки /от 81 до 100 точки/. Преобладават отличен резултат /92%/, добър /4%/ и задоволителен /4%/.
Всички от активно спортуващите /петима от пациентите/ са
се върнали отново към спорта до нивото преди травмата 8-10
месеца след операцията.
Използването на анкери е една ефективна възможност за стабилно фиксиране на увреденото сухожилие и позволява своевременно по-ранно рехабилитиране в сравнение с традиционния шев
през борирани в пателата тунели.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: екстензорен механизъм, травма, сухожилен шев.
KEY WORDS: extensor mechanism, trauma, tendon suture.

4

Медицина и Спорт

SUMMARY
Spontaneous Rupture of Quadrecips Tendon. Diagnostics and
Treatment
The aim of this article is to communicate the most common reasons for
quadrecips tendon rupture, outline the means by which this condition can be
diagnosed, enumerate the options for recovery and cast a brief look on the
existing literature on the subject.
For a period of twelve years (1999-2010), I had the opportunity to treat 21
patients suffering from a rupture in the quadriceps femoris muscle. In three of
the cases, the patients had this injury in both of their legs simultaneously.
The average age of the patients in this clinical series was 39 years (patient
age ranged from 15 to 68 years). In eleven of the cases, the patients were
concurrently suffering from chronic adrenal insufficiency and were subject
to continual hemodialisis. Two other patients had gouty arthritis and three
had rheumatoid arthritis. The remaining five cases were provoked by the
use of anabolic medications coupled with intensive exercise. In five cases,
the diagnosis had been delayed by 2-9 months following the initial medical
examination at other healthcare facilities. Alongside the clinical examinations,
the patients had undergone radiography in two projections as well as standard
ultrasound scanning. Some of the patients had even undergone nuclearmagnetic resonance imaging.
In all cases, the quadrecips tendon was surgically reinserted into the basis
of the patella. In the first four cases, the tendon was sutured by means of
tunnels bored into the patella. In the remaining 17 cases, reinsertion was
accomplished by means of anchors (5 mm Fastin RC, DePuy Miltek Ink):
two for each knee.
Following the surgical intervention, the knee of the patient would be
immobilized by a splint for 45 to 60 days. Two weeks after the surgery,
knee bending abilities would begin to increase progressively: by 150 over
three-day intervals. Six months after the surgery, active knee bending would
be completely restored in most of the patients, excepting those with chronic
adrenal insufficiency. Nine to twelve months after the surgery, reduced leg
extension ability (by up to 20)0 and muscle weakness were observable in
three patients only. Faster and better recovery was observable in the cases
where the injury was of traumatic origin.
Six months after the surgery, most of the patients scored averagely 92 points
on the Lysholm scale. In fact, the scores on the Lysholm scale were ‘excellent’
in 92% of the cases, ‘fair’ in 4% of the cases and ‘satisfactory’ in 4% of the
cases. The patients involved in sport (five in total) were able to compete
again at the level they did prior to sustaining the injury eight to ten months
after the surgery.
In conclusion, the use of anchors has proved to be more effective than the
traditional suturing of tendons (which requires tunnel-boring into the patella)
as it allows for stable fixation of the injured tendons and time-efficient
rehabilitation.

А

ВЪВЕДЕНИЕ
Прекъсването на екстензорния апарат на коляното e рядка, но сериозна
увреда (Siwek KW et al., 1981). Счупване
на пателата, скъсване или авулзия на
собственото сухожилие на пателата и
на сухожилието на m.quadriceps femoris
са трите възможности, от които
фрактурата на колянното капаче е найчеста.
Изолираното едностранно скъсване
на сухожилието на m.quadriceps femoris
се наблюдава предимно при младежи,
спортуващи активно, най-често след
травма (Adolphson P.,1992; Armfield DR
et al., 2006; Shah MK, 20023; Vidil A et al.,
2004). Двустранното скъсване на сухожилието е много по-рядко (Dalal VD et
al., 1994; Faergemann C et al., 1998), засяга
възрастта над 50 години и е свързано
с редица заболявания от общ характер
като хронична бъбречна недостатъчност и амилоидоза (Basic-Jukic N et al.,
2009; Bhole R et al., 1985; Blum J et al.,
1991; Costigan PS et al., 1992; Kurer MHJ
et al., 1991; Lombardi LJ et al., 1995; Lotem
M et al.,1974; Masonis JL et al., 2001; Shah
MK, 20022), подагра (Levy M et al., 1971;
Lotem M et al., 1974; Wilson JN, 1957) и
„псевдоподагра” (Tedd RJ et al., 2000), захарен диабет и затлъстяване (Stern RE
et al., Clin Orthop, 1980), алкаптонурия /
охроноза/ (Manoj Kumar RV, 2003), хиперпаратиреоидизъм (De Franco P et al,
1994; Mahlfeld K et al., 1999; Preston FS et
al., 1962; Preston ET,1972), ревматоиден
артрит (Razzano CD et al., 1973), lupus
erythematosus (Werner JA et al., 1974),
Morbus Wilson (Stein V et al., 1999). Прилагането на някои медикаменти като
анаболи (Blanco I et al., 2005; David HG
et al., 1994; Laseter JT et al., 1991; Liow RYL
et al., 1995; Michna H., 1987; Wood TO et
al., 1988) или антибиотици от групата на quinolone /Nеlidix, Ciprofloxacin,
Levofloxacin и други/ (Khaliq Y et al., 2003)
може да предизвика сухожилна патология, включително и скъсване на сухожилието на m.quadriceps femoris в много
млада възраст.
Пълното или частичното скъсване
на сухожилието на четириглавия бедрен мускул е с демонстративна клинична изява, включваща три основни
симптома: рязка болка, невъзможност

Б
активно да се повдигне крайникът и
отчетливо забележима бразда в меките тъкани непосредствено над основата на капачето. Въпреки това литературата изобилства от съобщения,
в които се споменава за късно диагностицирани случаи, понякога дори с месеци (Katzmann BM et al., 1997; Sagiv P et
al., 1989; Wick M et al., 1997) или погрешно интерпретирани като неврологична патология (Sagiv P et al., 1989).
ЦЕЛ
Целта на предлаганото съобщение
е да представим най-честите причини
за скъсването на сухожилието на четириглавия бедрен мускул, да посочим
средствата за диагностика на скъсаното сухожилие, да определим възможностите за неговото възстановяване
и направим преглед на литературата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от дванадесет години
(1999-2010) са лекувани 21 случая със скъсване на сухожилието на m.quadriceps
femoris, като при три от тях увредата е настъпила едновременно двустранно. Средната възраст на пациентите при инцидента е 39 години
(от 15 до 68 години). Eдинадесет от
включените в клиничната серия случаи
са с хронична бъбречна недостатъчност и продължителна хемодиализа,
двама - с подагрозен артрит, трима - с
ревматоиден артрит. Употребата на
анаболни медикаменти и повтарящи
се физически натоварвания са довели
до скъсването при други пет случая.
Съотношението ляво-дясно е приблизително единица.
При пет случая (24%) диагнозата

По предната повърхност на
Фиг. 1
бедрото, непосредствено над колянното
капаче, се установява напречно разположена
бразда (А). В случаите, при които супрапателарната бразда не е достатъчно добре
забележима поради излива в коляното и локалния оток в меките тъкани, се препоръчва
пациентът да сгъне активно колянната и
тазобедрената става, за да се представи
отчетливо браздата (Б).

е поставена със закъснение от 2 до 9
месеца след първоначалния преглед в
други здравни заведения.
В клиничния протокол най-често са
отбелязани оплаквания от остра болка
непосредствено над коляното, поява
на оток и невъзможност активно да се
разгъне коляното. При по-внимателно
наблюдение по предната повърхност
на бедрото, непосредствено над колянното капаче е установена напречно
разположена бразда /фиг. 1/. Същата
се задълбочава чрез активно сгъване в
тазобедрената става, което напряга
и изтегля проксимално m.rectus femoris.
Браздата се долавя добре и чрез палпация. Пациентите трудно се придвижват без помощни средства, а при
двустранна руптура – единствено с
инвалидна количка /фиг. 2/.
Едновременно с клиничното изследване рутинно са прилагани нативна
рентгенография в две проекции /а.р. и
странична/ и ултразвуково сканиране
по стандартна програма. При някои
от пациентите е извършено и магнитно-ядрено изследване.
При нативно рентгеново изследване на странична проекция в някои от
случаите са документирани осификати в меките тъкани непосредствено
над основата над пателата /фиг. 3а/.
Пателата е разположена ниско, прилягайки към предната повърхност на тибиалната метафиза /фиг. 3а и б/. При
един случай с луксиране на пателата
и скъсване на медиалния ретинакулум,
на диагностичната рентгенография
пателата се откри завъртяна и ситуирана хоризонтално. В представения
материал клинично предполаганата
диагноза се потвърди чрез ултразвуково изследване /фиг. 4/ или чрез магнитно-ядрено сканиране.
Пациентите се придвижват
Фиг. 2
трудно без помощни средства, а при двустранна руптура – единствено с инвалидна
количка.

Медицина и Спорт



5

С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 3 Рентгеновата картина има определена характеристика – подсилване изображението на сухожилието на m.quadriceps,
супрапателарно разположено уплътнение или вкалцяване (А). Пателата е разположена ниско, прилягайки към предната повърхност на
тибиалната метафиза (А и Б).

А

Б

При всички случаи сухожилието на
четириглавия мускул е реинсерирано
оперативно към основата на пателата. Използвана е напречна кожна инцизия, а в два от случаите - надлъжна
инцизия /фиг. 5/. В мястото на лезията
при случаите, оперирани непосредствено след травмата, са установени
хематом и гранулационна тъкан в сухожилния дефект. Извършен е дебридман на проксималната сухожилна част
и е опреснена основата на пателата.
Прикрепването на сухожилието при
първите четири колена е осъществено
чрез обшиване през костни тунели в
пателата. При останалите 17 колена са
използвани анкери (5 mm Fastin RC, DePuy
Mitek Ink), по два за всяко коляно /фиг.
5/. Позицията на анкерите е контролирана рентгенографично в две проекции
/фиг. 6/. Следоперативно коляното е
обездвижено в шина с шарнири от 45
до 60 дни, като две седмици след операцията прогресивно е увеличаван обемът на сгъването с 150 през интервал
от три дни. Същевременно са провеждани стандартни физиотерапевтични
процедури, съчетани с дозирани изометрични мускулни съкращения и постепенно увеличаване на натоварването
на оперирания крайник. Помощните
средства са премахнати между 45-ия
и 60-ия ден за случаите с травматична
руптура. При останалите е направено
след индивидуална преценка.
РЕЗУЛТАТИ
Шест месеца след операцията активното разгъване в коляното е възстановено напълно при повечето от
оперираните с изключение на някои от
случаите с ХБН. Дефицит в разгъването от 100 до 200 и мускулна слабост се
наблюдава в три от тях дори 9 до 12
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При нормално физическо натоварване 75% от влакната на сухожилието
на m.quadriceps femoris трябва да се
срежат, за да настъпи скъсване (Ilan DI
et al.,2003).
При настъпило спонтанно скъсване
на сухожилието е необходимо за всеки
конкретен случай да се потърси медицинската причина, предизвикала лезията.
Изолираните едностранни скъсвания обикновено са предизвикани

от травми (Adolphson P., 1992; Akgun
RC et al., 2009; Alexander VA et al., 2001;
Armfield DR et al., 2006; Benecke P et al.,
2000; Conway FM,1940; Garrett WE Jr, 1988;
Ilan DI et al., 2003; Jarvinen M, 1992; Jensen
K et al., 1993; Larsen E et al., 1986; Lhowe
DW, 1994; Lotem M et al., 1978; McMaster
PE, 1933; Rougraff BT et al., 1996; Scuderi
C,1958; Shah MK, 20023; Siwek KW et al.,
1981; Vainiopää S et al., 1985; Vidil A et
al.,2004; Wenzl ME et al., 2004).
Травматичните увреди на сухожилието най-често възникват при млади, занимаващи се активно със спорт
мъже с добре развита мускулатура.
По индиректен механизъм скъсването възниква от рязката контракция
на четириглавия мускул при умерено
флектирано коляно в стремежа да се
запази равновесие и се предотврати
падане (McMaster PE,1933; Scuderi C et
al.,1958). Честата употреба на анаболни стероиди при спортисти предразполага към сухожилни увреди и при
по-незначителни физически усилия.
Стероидите причиняват микроскопични увреди на кръвоносните съдове,
респ. на кръвоснабдяването на сухожилието, променяйки нормалната му
структура и така повишават риска
от скъсване (Bhole R et al., 1985;Preston
ET., 1972; Razzano CD et al., 1973; Wener JA
et al., 1974). Независимо че страничните действия на стероидите са добре
известни /аваскуларна костна некроза,
преждевременно затваряне на епифизните плочки, чернодробни увреди,
хиперкалциемия и други/ употребата
им не намалява. При експериментални
проучвания върху животни е доказано,
че стероидите предизвикват промени
в колагена и отслабват здравината на
опън в съединителната тъкан (Laseter
JT еt al., 1990). Директният механизъм
на увреда е свързан с директна трав-

Б

Ултразвуковото сканиране се
Фиг. 4
извършва в реално време с линеарен трансдюсер 7.5 MHz без водна възглавница. За диагностиката надлъжният супрапателарен
срез е най-важен (А). Прекъсване в изображението на линеарните структури, увеличен
размер на проксималния чукан и участък на
намален ехогенитет около сухожилието са
ултразвуковите критерии за прясно скъсване (Б).

месеца след операцията. Това породи
необходимостта от продължително
ползване на помощни средства при
тези пациенти. Най-бързо и пълно възстановяване на функцията и мускулната сила се установи при случаите с
травматична причина за увредата.
Три месеца след операцията те бяха в
състояние да се движат без помощни
средства, да осъществяват пълен клек
без някакви ограничения, да плуват и да
извършват леки физически натоварвания без болка /фиг. 7/.
Височината на пателата бе възстановена или доведена приблизително до
нормалната на контролната рентгенография.
Шест месеца след операцията
Lysholm scores показа 92 точки /от 81
до 100 точки/. Преобладават отличен
резултат /92%/, добър /4%/ и задоволителен /4%/.
Усложнения като следоперативен
хематом или контрактура, каквито
често са описвани в литературата,
не са наблюдавани. Всички от активно
спортуващите /петима от пациентите/ са се върнали отново към спорта
до нивото преди травмата 8-10 месеца след операцията.
ОБСЪЖДАНЕ

За пълна информация: 0888 858 656, e-mail: hristianapramova@yahoo.co.uk
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След иригиране и дебридман в мястото на увредата се преценява степента на дефекта в сухожилието на m.quadriceps /A/. Проксималната част на сухожилието и основата на пателата се опресняват /Б
и В/. В проксималния полюс на пателата се правят два пилотни отвора
– един латерален и един медиален /Г/. Два 5.0-mm Fastin RC (DePuy Mitek)
анкерни винта с два № 2 полиестерни конеца се въвеждат в тези подготвени отвори /Д и Е/. Сухожилието се обшива с непрекъснат шев /Ж, З и
И/. След като четирите конеца се прекарат през сухожилието и шевът се
стегне, сухожилието е прикрепено стабилно към основата на пателата.
Ретинакулумът също се обшива с непрекъснат шев /К/.

Фиг. 5

Д

Е

ма върху сухожилието или скъсване от
проникващ остър агент.
Двустранните спонтанно настъпили скъсвания се предизвикват от
различни по своя характер заболявания
на организма. Едновременно двустранно скъсване се наблюдава много рядко.
В специализираната литература се
откриват съобщения на единични случаи /Brotherton BJ, 1975; Dalal VD et al.,
1994; Dhar S, 1988; Faergemann C et al.,
1998; Geisl H,1983; Hohlbach G et al., 1981;
Kaar TK et al., 1993; Keogh P et al., 1988;
Kleintz R et al., 1989; MacDonald JA, 1966;
Mahlfeld K et al., 2000; Oladipo OOJ et al.,
1997; Ribbans WJ et al., 1989; Sagiv P et
al., 1989; Shah MK et al., 20021; Shah MK,
20022; Shah MK, 2003; Siwek KW et al.,
1978; Stein V et al., 1999; Steiner CA et al.,
1949; Stephens BO et al., 1987; Stern RE et
al., 1980; Tedd RJ et al., 2000; Touzard RC,
1985; Walker LG et al., 1989; Wetzler SH et
al., 1950; Wick M et al., 1997; Zimmermann
T et al., 1993/. Причината може да бъде
травма, но при налични дегенеративни изменения, които променят структурата на сухожилието /мастна и кистозна дегенерация, микроангиобластна
дисплазия, намаляване количеството
на колагена, калцификати/ увредата на
сухожилието възниква и при по-незначителни усилия (Johnson AE et al., 2006;
Katz T et al., 2006).
Основно двустранните скъсвания
са характерни за случаи с хронична бъбречна недостатъчност и заболяване
от подагра. При бъбречна недостатъчност и уремия настъпват промени в
колагена на сухожилията със замества8
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не с еластин, причинявайки отслабване
здравината на опън (Lombardi LJ et al.,
1995; Ribbans et al., 1989). Хистологията
на сухожилието при болни от подагра
показва обширни фибриноидни некрози и отлагане на фибрин. Откриват
се множество прилични на грануломи
формации и тофи в синовиалната тъкан (Levy M et al., 1971).
Калциеви отлагания в сухожилията
при хиперпаратиреоидизъм се приема,
че са причина за скъсванията при тази
патология (Preston et al., 1962). Костната резорбция при тези болни може да
създаде допълнително условие за скъсване на сухожилието на четириглавия
бедрен мускул в зоната на инсерцията
му към пателата (Costigan et al., 1992).
Захарният диабет поразява кръвоносните съдове в сухожилието на
m.quadriceps и с промените, които
предизвиква, e предиспозиция за скъсване (Stern RE et al., 1980).
Ревматоидният артрит налага
кортизонова терапия в повечето слу-

чаи с хроничен синовит и дифузна фиброза (Razzano CD et al., 1973).
Lupus erythematosus и оsteomalacia
също се съобщават като причина за
лезия на сухожилието на m.quadriceps
(Blanco I et al.,2005; Wener JA et al.,1974).
Затлъстяването причинява мастна дегенерация на сухожилието и представлява предиспозиция към скъсване
(McEachern AG et al., 1984).
Описани са случаи със скъсване на
сухожилието на m.quadriceps в комбинация с различни други травматични
увреди. Понятието “jumper’s knee” e
предложено от Blazina ME et al., 1973
(13) и е обект на обсъждане в много
други съобщения (Ferreti A, 1986; Kelly
DW et al., 1984).
Едностранно скъсване на пателарния лигамент и на сухожилието на
m.quadriceps femoris, т. нар „floating
patella”, се споменава в няколко публикации (He L et al., 2002; Huber B et al., 2006,
и други).
Разностранно скъсване на патеПозицията на анФиг. 6
керите се контролира с рентгенографии в две проекции – ар и
странична.

Функцията и мускулната сила
Фиг. 7
се възстановяват най-бързо и напълно при
случаите с травматична причина за увредата.

ларния лигамент и на сухожилието на
m.quadriceps femoris откриваме в работата на Munshi NI и съавт., 1996 (77).
Naver L и съавт., 1985, са наблюдавали случай със скъсване сухожилието
на m. quadriceps femoris в комбинация
с луксиране на пателата (78). Eдновременно двустранно скъсване на пателарния лигамент и разтеглицата на
m. quadriceps femoris е друга възможна
комбинация (Werner JA et al., 1974). Eдновременно скъсване на сухожилието
на m.quadriceps femoris и на lig cruciatum
anterior (White DW et al., 2007) или скъсване сухожилието на m.quadriceps femoris
при patella partita (Woods GW et al.,
2007) са други съобщени възможности
за комбинирани сухожилни увреди.
Скъсването на сухожилието на
m.quadriceps след травма често пъти
остава неразпознато и в сравнение с
другите увреди на екстензорния апарат на коляното като скъсване на
собственото сухожилие на пателата
или счупване на пателата се диагностицира със закъснение (Katzmann BM et al.,
1997). Причините са в хемартрозата
или интактен пателарен ретинакулум.
Диагностичното забавяне варира от
10 до 50% и в някои случаи продължава
с месеци (Kaneko K et al., 1994; Konrath
GA et al., 1998; Li PL, 1944; Siwek KW et al.,
1978).
Клиниката се владее от типична
триада: болка, невъзможност активно
да се разгъне коляното, супрапателарна бразда (Li PL, 1994; Neubauer T et al.,
2007; Ochman S et al., 2005). В случаите,
при които супрапателарната бразда
не е достатъчно добре забележима
поради излива в коляното и локалния
оток в меките тъкани, се препоръчва
пациентът да сгъне активно колянната и тазобедрената стави, за да се
представи отчетливо браздата.
Рентгеновата картина има определена характеристика – подсилване
изображението на сухожилието на
m.quadriceps, супрапателарно разположено уплътнение или вкалцяване
(Goelitz BW et al., 2004; Hardy JRW et al.,
2005; Insall J et al., 1972; Kaneko K et al.,
1994; Newberg A et al., 1977; Ramsey RH
et al., 1970; Spector ED et al., 1995). Пателата е изместена дистално. Върху неартикуларната повърхност на горния

полюс на пателата се наблюдава широка шпора, която в публикацията на
Hardy JR и съавт. се съобщава 79% при
107 последователни пациенти (Hardy JR
et al., 2005).
Ултразвуковото сканиране се
утвърди като бързо и прецизно със
своята точност средство за диагностика в ръцете на опитен изследващ.
Извършва се в реално време с линеарен
трансдюсер 7.5 MHz без водна възглавница. Седем стандартни проекции
на трансдюсера се утвърдиха като
рутинни: супрапателарен надлъжен и
напречен срез, инфрапателарен надлъжен срез, медиален и латерален надлъжен срез, дорзален надлъжен и напречен
срез. Най-важен за диагностиката е надлъжният супрапателарен срез (Bianchi
S et al., 1994; Gruber G et al., 1977; Hayde
CE et al., 2005).
Ултразвуковите критерии за прясно скъсване на сухожилието на четириглавия мускул могат да се формулират
като прекъсване в изображението на
линеарните структури, увеличен размер на проксималния чукан, участък на
намален ехогенитет около сухожилието като израз на наличен хематом.
На динамично ехографско изследване
не се установява краниално изместване на пателата при контракция на
m.quadriceps (Hayde CE et al., 2005).
Магнитно-резонансното
изследване се препоръчва като сигурен и изпитан метод за диагностика на сухожилните увреди (Barasch E et al., 1989;
Bencardino JT et al., 2000; Bikkina RS et
al., 2002; Calvo E et al., 1997; Kuivila TE et
al., 1991; Mahlfeld K et al., 1999). Недостатъците са в консумирането на повече
време и средства в сравнение с ултразвуковото сканиране. Освен това не
всяка болница разполага с такъв апарат (Hayde CE et al., 2005).
Лечението на руптурата на сухожилието на четириглавия бедрен мускул е
изключително оперативно (De Baere T
et al., 2002; Fujikawa K et al., 1994; Konrath
GA et al., 1998; Krakow KA, 1986; Larsen E
et al., 1986; Levy M et al., 1987; Maniscalco
P et al., 2000; McEachern et al., 1984;
McLaughlin HL et al., 1947; McLaughlin
HL et al., 1956; Miskew DB et al., 1980;
Neubauer T et al., 2007; Ochman S et al.,
2005; O’Shea K et al., 2002; Puranik GS et

al., 2006; Raatikainen T et al., 1994; Rasul
AT Jr et al., 1993; Richards DP et al., 2002;
West JL et al., 2008; Yilmaz C et al., 2001).
Анкерните системи се утвърдиха като
средство за надеждна фиксация на увреденото сухожилие. Установяване на
причината, предизвикала скъсването, е
задължително условие за успешен изход
от лечението с оглед необходимостта
от съпътстваща медикаментозна терапия.
ИЗВОДИ
1.
Късната диагностика на скъсването на сухожилието на m.quadriceps
femoris, респ. забавеното оперативно
лечение, може да компрометира възстановяването.
2.
При настъпило спонтанно
скъсване на сухожилието е необходимо
за всеки конкретен случай да се потърси медицинската причина, предизвикала скъсването.
3.
Заедно с клиничното изследване ултразвуковото сканиране представлява един лесно възпроизводим и
точен метод за диагностика на скъсаното сухожилие на m.quadriceps.
4.
Използването на анкери е
една ефективна възможност за стабилно фиксиране на увреденото сухожилие
и позволява своевременно по-ранно рехабилитиране в сравнение с традиционния шев през борирани в пателата
тунели.
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Магнитно-резонансна томография
на рамото

Д-р Мартин Крупев, дм

РЕЗЮМЕ
Предлагам на вашето внимание темата, защото съм убеден, че
тя би заинтерсувала голяма част от специализиращи и специалисти от различни медицински специалности. Систематизиран е
дългогодишният ни опит в изследвания на пациенти с проблеми
в раменната област посредством Магнитно-резонансна томография (МРТ). Разгледани са възможностите за изобразяване на
различните структури, често срещани нозологични единици /с
патогномоничните изображения/ в две таблици и 26 фигури, предимствата и недостатъците на модалността, а така също и
индикации и контраиндикации за провеждане на изследването.

SUMMARY
Magnetic-Resonance Tomography Imaging of Shoulder
I bring this subject to your attention as I am entirely convinced it will be
of interest to the majority of post graduate medical doctors and medical
specialists in various fields. This article contains systematized information
from my long standing in the magnetic resonance tomography (MRT) imaging
of patients with shoulder problems. It thoroughly reviews the possibilities
for the imaging of different structures and frequent nozological units (with
pathognomonic pictures) in two tables with 19 images. It also reviews the
pros and cons of modality and the indications and counter-indications for
conducting MRT imaging studies

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Магнитно-резонансна томография, рамо, раменна става.
KEY WORDS: magnetic-resonance tomography (MRT), shoulder, shoulder join.

След като предоставих на
вашето внимание приложението на Магнитно-резонансна
томография /МРТ/в диагностиката на заболяванията на колянната става, си позволявам да
ви занимая и с приложението на
модалността в диагностиката
на заболяванията на раменните
области и стави.
Магнитно-резонансна томография (МРТ) е метод за многосрезова образна диагностика,
който се извършва със специализирана апаратура. Използва
се силно магнитно поле и им-

пулсно предаване и приемане
на енергия от радиочестотни
вълни от специализирани шпули, които се превръщат в изображения. В раменната област
могат да се изобразяват самата става, мускули, сухожилия,
хрущяли, периферните нерви,
кръвоносни съдове и други. В
диагностичния алгоритъм МРТ
дава допълнителна информация за структурите /в норма и
патология/ и повечето случаи
се прилага след рентгеново, ултразвуково и компютър-томографско изследвания (фиг. 1.).

Фиг. 1
Ултразвуково,
р ен т г ен о в о ,
КТи МРТ изследвания на раменната става
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Методът няма алтернатива при визуализацията на
травматични увреждания на
тъканите или заболявания
/инфекции, тумори/на базата
на различните по интензитет
сигнали от отделните тъкани
(табл. 1).
МРТ притежава много предимства в сравнение с другите
образно-диагностични способи:
той е безвреден, може да визуализира всички структури, вкл.
и костния мозък и патологични процеси в него (фиг. 2., 8. и
21.).

Медицина и Спорт
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Фиг. 2
Т2-измерване на дясното рамо
– едем на
костния мозък при хроничен остеомиелит

СУБСТАНЦИЯ

Т1 измервания

Т2 измервания

телесни течности (H2O)





екстравазирала кръв





мастна тъкан





костна тъкан (калций)





Табл. 1. Интензитет на сигналите, получаван от някои основни тъкани и вещества
МРТ находки при изследване на рамото
Нормални

Патологични

мускулите, сухожилията, костите и ста- възпаление или инфекция /костни и/или
вите са с нормална форма, размери и мес- ставни/
тоположение
не се установяват разраствания и прос- туморен растеж
транство-заемащи процеси
няма патологични находки, свързани с хру- натрупване на патологични изливи
щялите и костите (фрактури)
не се визуализират белези на протатор- увреди на ставните връзки, сухожилията,
каф-синдром или разкъсване на ставната- или хрущялите
капсула
не са налични признаци на възпаление или налични увреди на ставите и костите
инфекция
Табл. 2. МРТ находки при изследване на рамото

12

Маг н и т но - р е з она нс на та
томография има и недостатъци: скъпоструващ е, относително бавен /изследването
на една раменна област продължава около 30-60 мин/, необходимост от много добре
обучени спациалисти /лекари и
оператори/.
В нашата практика ползваме
МРТ не само за поставяне на видово специфична диагноза, а и за
оценка на разпространението
на процесите /стадиране при
неоплазми/, експанзия и инфилтрация по отношение на съдове
и нерви, а и за осъществяване
на контрол над провежданите
терапевтични
мероприятия
(табл. 2).

5., 6. и 15.)

мекотъканни
тумори(фиг. 7)

костни фрактури (фиг.
8., 9 и 10); MРТ e изключително
ценна методика за установяване
нафрактури без дисклокация на
фрагменти (фиг. 8)

некрози (фиг. 10)

кисти (фиг. 12 и 22)

дегенеративни, обменни и системни заболявания (фиг.
14)

абсцеси, кървене, хематоми (фиг. 20 и 23)

инфекции,
възпаления,
бурсити (фиг. 16, 17 и 25)

дистрорзио и луксации
(фиг. 24 и 26)

ставни изливи (фиг. 21)

Индикации за провеждане
на изследването:

неясни болки в раменната област

патологични състояния
на раменната става като артрити, хрущялни лезии, разкъсвани сухожилия и маншони(фиг.
3., 11., 13., 18. и 19.)

костни тумори (фиг. 4.,

Контраиндикации за провеждане на изследването:

Бременни в първия триместър /поради тератогенност/

пациенти с инкорпорирани пейсмейкъри

имплантирани метални
остеосинтетични средства и
клипсове

Медицина и Спорт




клаустрофобия
алергии към к.м.

Към настоящия момент се ползват и МРТ от отворен тип, удачно
приложими при пациенти с клаустрофобия и много корполентни болни. По време на изследването при
този „нетунелен“ тип томографи
биха могли и да се провеждат стато-динамични изследвания, както и
малки хирургически интервенции.
КОНТРАСТНО УСИЛВАНЕ НА
ОБРАЗИТЕ
В някои случаи, когато липсва
естествен тъканен контраст
между отделните структури, се
прилагат контрастни средства,
съдържащи гадолиниеви хелати
/Gd-BOPTA/. На пазара съществуват множество препарати с различни търговски наименования.
Контрастните материи допринасят за оценка степента на притока на кръв, за типизиране на
тумори и за да се демаркират области на възпаление или инфекция.
Те се инсталират интравенозно
(i. v.) или директно в раменната

Фиг. 3
Т1-изображение в коронарната
равнина на дясната раменна
раменна става - Разкъсване на
ротаторния маншон

Фиг. 7
Т1-изображение в коронарната
равнина на дясната раменна
област - Неврофибром

Фиг. 11
T1-артрограма с мастно подтискане -Разкъсване на задния
лабрум у 35 г. спортист с болка
и намален обем на движение в
лявата раненна става

Фиг. 4
Т1-изображение в коронарната
равнина на дясната раменна
област –Хондросарком

Фиг. 8
Коронарно T2-изображение с потискане на мазнините на дясната раменна област - Фрактура с
едем на костния мозък

Фиг. 12
T2- измерване с мастно потискане 32 г. спортистка с болки от 1
година - лобулирана хиперинтензна маса /стрелка/ - Киста на
задния, парагленоидален лабрум

Фиг. 5
Т1-изображение в аксиалната
равнина на лявата раменна
става - Остехондроми

Фиг. 9
Аксиална МРАртрография– Авулзионна фрактурана хумеруса /
стрелка/с инсерция на задния
бранш на долния глено-хумерален
лигамент.

Фиг. 13
MРТ на дясното рамо с интраставно контрастиране –разкъсване на капсулата, за което съдим
по изтичането на к. м. дорзокаудално

Фиг. 6
Т1-изображение в сагиталната
равнина на лявата раменна
област - Хондросарком

Фиг. 10
Коронарно Т1-изображение /спинехо/ на дясната раменна става
- Посттравматична остеонекроза след фрактура на шийката
на хумеруса /стрелки/ и костен
инфаркт дистално.

Фиг. 14
Сагитално Т1-изображение на
лявото рамо–Тендинопатия с
масивни калциеви отлагания в
сухожилието на м. супраспинатус

Медицина и Спорт
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Фиг. 16
Коронарно Т1 измерване на
дясната раменна става след i.
v. апликация на к. м. - Супраакромиален бурсит при Ревматоиден
артит

Фиг. 15

Коронарни образи от различни техники - Сарком на Ewing
в областта на левия хумерус

Фиг. 17

Фиг. 18

Коронарен и аксиален Т1-образина дясното рамо - пациент
на хрониодиализа с бурсит

Фиг. 20
Сагитално Т1-изображение на лявата раменна област – Частично разкъсване на левия м. пекторалис майор с кръвонасядане

14
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Фиг. 21
Коронарно Т1-изображение на
лявата раменна област. Посттравматични костномозъчен
едем и ставен излив

Фиг. 19

Коронарна МРАртрография на
Аксиално Т2-изображение - Разлявата раменна става Дефект в късване на лабрум гленоидале
горния лабрум
антериор

Фиг. 22
Коронарен Т2-образ на дясната раменна област – аневризмална
костна киста на дясната ключица

Фиг. 23

Фиг. 24

Коронарни и аксиални Т2-изображение на
Аксиално Т2-изображение на
лявата раменна област – множествен абсцес дясната раменна област – болен
в левия м. делтоидеус
с многократно повтарящи се
луксации на раменната става

Фиг. 26
Аксиално T1-изображение с
мастно подтискане и интраартикуларно въвеждане на к.м.- в
резултат на благоприятното
съотношение сигнал: шум се
визуализират отлично промени и
след навяхване.

Фиг. 25
Коронарен Т2-образ с мастноподтискане - Туберкулозен артрит

става. Последната техника се нарича магнитно-резонансна артрография.
РИСКОВЕ
Не са известни вредни ефекти от напрегнатостта на магнитно поле, използвани за изображенията със съвременните
апаратури.
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ

Нашият опит в кинезитерапията
след ендопротезиране
на колянна става
Доц. д-р Тройчо Троев, дмн

РЕЗЮМЕ
В статията е споделен опитът на авторите в рехабилитацията
на колянната става, след имплантиране на ендопротеза. Предлага
се комплекс от упражнения и средства на физикалната терапия за
ранното възстановяване на функцията на изкуствената става.
Дават се указания за „удължаване живота” на имплантираната
става, предпазните мерки и двигателния режим, който трябва
да спазват пациентите.

SUMMARY
Оur experience in kinesitherapy after knee endoprosthesis
The paper is ashared experience of the authors in rehabilitation of knee joint
after endoprosthesis implantation. We offer a complex of exercises and
physical therapy.
Techniques for early recuperation of the artificial joint. Instructions are given
for “life prolongation” of the preventive measures and the motion regime to be
observed by the patients.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ендопротеза, контрактура, кинезитерапия.
KEY WORDS: endoprosthesis, contracture, kinesitherapy.

В последните години ендопротезирането се наложи като рутинна процедура при напреднал
стадий на хронично дегенеративно увреждане на ставата, когато
методите на консервативното
лечение (противовъзпалителни и
болкоуспокояващи лекарства, лечебна физкултура и физиотерапия
и т.н.) са изчерпали възможностите си. Други заболявания, които
увреждат тежко колянната става
и стават причина за подмяната
и с изкуствена такава, са костни
и други тумори около коляното,
тежък ревматоиден артрит, псориатичният артрит и инфекциозни артрити, костно-ставната
туберкулоза, някои вътреставни
счупвания на коляното и др. Дълго
продължаващата (хронична) силна
болка и/или тежкото увреждане
на функцията на ставата, което
силно затруднява ежедневните
дейности като ходене, качване
по стълби, ставане от седнало
положение и т. н., обикновено са
главните "причини" да се прибегне
към тотално колянно ендопроте16
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зиране.
Ендопротезирането на колянната става е проблем с голямо
социално значение, в решаването
на който са включени медицински,
кострукционно-технически и рехабилитационни задачи.
Тоталното колянно ендопротезиране, или „подмяната” на
колянната става с изкуствена,
представлява сложна хирургична
операция, при която износената
ставна повърхност на долния край
на бедрената кост, горният край
на тибията и задната повърхност
на колянното капаче се отстраняват от тялото и на тяхно място
се имплантират компонентите
на изкуствената колянна става,
които се сглобяват във вътрешността на тялото.
Първите модели коленни ендопротези са създадени от Virgin
и Carol през 1941 г., а в началото
на 50-те години Walldius замества тибио-феморалната става с
шарнирна протеза, изработена
от виталиум. През 1969 г. Gunston
създава първата геометрична нес-

вързана протеза, състояща се от
отделни части, прикрепени към
костта с цимент.
Съвременните коленни изкуствени стави са много разнообразни. Съществуват уникондилни
/подменя се само хрущялът и част
от костта на единия отдел на колянната става /и тотални/ при
тях се „подменят” хрущял и част
от костта на износените външен
и вътрешен отдел на ставата
между бедрото и големия пищял,
а също и хрущялът и част от задната повърхност на капачката/.
Далеч по-разпространени са тоталните протези. При тях протезирането на капачето е въпрос
на избор на опериращия лекар.
Закрепването на бедрената,
тибиалната и пателарната компонента към съответните кости
се осъществява с помощта на специален костен цимент. Съществуват модели със запазване на
четирите лигамента в колянната
става или само колатералните
връзки. Повечето автори предпочитат моделите със запазване

За спортни травми и ревматична болка
За спортни травми и ревматична болка

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

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

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

Pharmaceuticals

Значими предимства на
Ibutop gel:
ǩ бързо намаляване
на болката
ǩ премахва
възпалението
ǩ подобрява бързо
сковаността
ǩ намалява отока
ǩ има приятен
охлаждащ ефект
ǩ отлична поносимост
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К ИНЕЗИТЕРАПИЯ
на колатералните лигаменти и
задната кръстосана връзка, осигуряващи по-добра флексия и стабилност, особено при слизане по
стълби. Подмяната на колянната
става с изкуствена се прилага в
напредналите стадии на увреждане на коляното, когато методите
на консервативно лечение са изчерпали възможностите си. Найчест повод за колянно ендопротезиране са напредналите стадии
на дегенеративно изменение – гонартроза, ревматоиден артрит,
хемофилна артропатия, тумори,
травми и др. Дълго продължаващата болка и тежкото увреждане
на функцията на ставата, което
силно затруднява ежедневните
дейности, са главните причини да
се прибегне към тотално колянно
ендопротезиране. След ендопротезирането се постигат много
добри резултати като премахване на болката и подобряване обема на движение.
Този метод на лечение се прилага обикновено, когато са увредени тежко два или три отдела
на колянната става. Целите на
ендопротезирането на колянна
става са: премахване на болката,
отстраняване на осевите отклонения и механичната нестабилност, възстановяване на обема на
движение на долния крайник.
Преживяемостта на коленните ендопротези е над 90% при 15годишно проследяване.
Съществуват усложнения и
рискове при колянното ендопротезиране. Те са свързани най-вече
с тромбоемболичните усложнения, с риск от инфекция на изкуствената става, с разхлабване на
ставата.
За постигане на оптимална
функционална годност на изкуствената става от голямо значение
е навреме започнатата и правилно проведената рехабилитация. В
идаелния случай рехабилитацията
започва преди протезирането на
ставата, като включва и медикосоциална оценка на пациента за
по-добро определяне на рехабилитационните задачи в постоперативния период.
Целта на кинезитерапията
е повлияване болката и отока ,
подобряване обема на движение,
18
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засилване на двигателите около
изкуствената колянна става с акцент на екстензорите, профилактика на усложненията-инфекции,
флеботромбози и др.
Етапите на рехабилитацията
са следните:
След операцията раздвижването започва още на 2-3 ден благодарение на доброто следоперативно обезболяване. Това се
постига със специален апарат за
пасивно раздвижване на колянната става, който сгъва и разгъва
крака до предварително зададено
положение, докато болният лежи
в леглото. Той спомага за по-бързо възстановяване обема на движение, повлияване на болката и
отока, предотвратява тромбоемболичните усложнения. През
периода на ранна рехабилитация
се изпълняват активни упражнения за мускулите екстензори и
флексори на колянната става, изометрични упражнения за същите.
Повдигане на оперирания крайник
с лека флексия в коляното за избягване вклиняване на супрапателарната бурса. От голямо значение
за преодоляване на екстензорния
дефицит е аналитичното трениране на m. quadriceps femoris с
поставяне на дунапреново валяче
в задколянната ямка и екстензия при фиксирана глезенна става. След десетия ден се включва
и аналитично трениране на m.
vastus medialis и m. vastus lateralis
чрез осъществяване на екстензия
в последните 30 градуса от обема на движение. През периода на
функционално възстановяване се
увеличава интензивността на кинезитерапевтичната програма.
Упражнения със съпротивление се
включват след 5-6 седмица. Препоръчват се упражнения със субмаксимални усилия при ниска скорост или максимални с по-висока
скорост.
Включва се трениране на велоергометър , като постепенно
се увеличава времето и съпротивлението. Важно място заема и
субаквалната гимнастика. Упражненията във водна среда спомагат за бързото възстановяване
на околоставните тъкани, релаксират функционално скъсените мускули , повлияват болката.

Още в ранния период се прилагат
криотерапия,
нискочестотно
импулсно магнитно поле. Компресивни сили на въздействие върху
самата колянна протеза трябва
да се избягват. Обучението в ходене започва още на 2 - 3 ден, с
проходилка или патерици. Спазват се правила за натоварване,
като при циментираните ендопротези постепенно се обременява оперираният крайник до
поносимост, а при нецементираните се маркира походка до 6-8
седмица, докато се получи костно врастване на протезата. Тренировка в изкачване и слизане по
стъпала започва още на 5-6 ден, с
помощно средство. По-значително натоварване с тежестта на
тялото се позволява след постигане на активен динамичен контрол върху екстензията /оценка
3 по ММТ/ на m.quadriceps femoris
и обем на движение S-0-0-90 градуса. Обикновено до 2 - 3 месец
след операцията пациентите
възстановяват обема на движение и преодоляват в значителна
степен мускулния дисбаланс, постигат оптимална походка и контрол върху позата на тялото.
Основните правила, които
пациентът с изкуствена колянна
става трябва да спазва в по-дългосрочен план, са следните:
Физическата активност за в
бъдеще се ограничава до степен,
която не застрашава имплантираната изкуствена става. Контактните спортове и такива,
свързани с интензивно тичане,
трябва да се избягват. Подходящи са по-слабо натоварващи спортове като плуване. Този спорт е
особено полезен, тъй като укрепва мускулатурата около коляното, без да упражнява голям стрес
върху самата протеза. Поради
съществен риск от инфекция на
ендопротезата, болните трябва внимателно да следят за признаци на инфекция /зачервяване,
оток, секреция/ и поява на болки
и затруднение в движенията.
За да „удължат” живота на
имплантираната колянна става,
пациентите трябва да спазват
инструкциите за предпазни мерки и двигателен режим, дадени им
от лекуващите ги лекари, орто-

пед, физиотерапевт и кинезитерапевт.
Пациентите с изкуствена
колянна става водят нормален,
пълноценен живот. В днешни дни
операциите за имплантиране на
колянна ендопротеза са едни от
най-успешните и резултатни хиБИБЛИОГРАФИЯ
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Кинезитерапия при синдром на
илиотибиалния тракт

Доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО е да се проследят аспектите на физиотерапия след диференциална функционална диагностика при синдром на илиотибиалния тракт.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
През периода 2005-а до 2011 г. са изследвани 27 футболисти на
средна възраст 21,5 години.
Алгоритъмът на физиотерапия при увреда на илиотибиалния
тракт е насочен първо към овладяване на острата симптоматика и към постепенно възстановяване на двигателната активност с първоначално ограничаване на вътрешната ротация.
РЕЗУЛТАТИ
Повишена болезненост при палпация в областта на феморалния
епикондил.
Позитивни тестове: Ober’s test, Noble’s test, Renne’s test.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разбирането на принципите на биомеханиката и прилагането на
диференциална функционална диагностика са основният ключ за
развиването и прилагането на адекватна физиотерапия и своевременна профилактика при синдром на илиотибиалния тракт.

SUMMARY
Physiotherapy of Iliotibial Tract Syndrome
The aim of this article is to trace the applicable aspects of physiotherapy
after the methods of differential functional diagnostics have been employed to
detect iliotibial band syndrome (ITBS).
The article contains research data collected from 27 football players at an
average age of 21,5 years in the period 2005-2011. The physiotherapeutic
treatment algorithm for iliotibial tract injuries is aimed at alleviating the acute
symptoms and gradually recovering the motor activity with initial restriction
of the internal rotation.
Understanding the principles of biomechanics and the application of differential
functional diagnostics are crucial to the development and employment of
adequate physiotherapeutic treatment and the timely prophylactic of ITBS.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на илиотибиалния тракт, физиотерапия.
KEY WORDS: Iliotibial tract syndrome (ITBS), physiotherapy.

Мускулоскелетните меки тъкани
са подложени на натоварване със значителна променлива интензивност по
време на спортна активност. Като
резултат тези структури често са
обект на травми (1, 5, 6). Диагностиката и лечението на голяма част от
тези увреди са ненавременни и/или
неадекватни поради ограничената информация.
ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО
е да се проследят аспектите на
физиотерапия след диференциална
функционална диагностика при синдром на илиотибиалния тракт.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
През периода 2005 г. до 2011 г. са
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изследвани 27 футболисти на средна
възраст 21,5 години.
I. Механизъм на увреда на илиотибиалния тракт:
Увредата
на
илиотибиалния
тракт е следствие повторяемия
стрес и триенето му в латералния
феморален кондил по време на флексияекстензия при двигателни натоварвания. Възпалението води до обтягане
на илиотибиалния тракт, до пронация
с вътрешна ротация на тибията, до
genu varum и до характерна вътрешна ротация при колоездене или тренировка на велоергометър.
II. Патология при увреда на илиотибиалния тракт:
1. Проксимален проблем – Синдром на илиотибиалния тракт (фиг. 1):

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

2. Дистален проблем – Runner’s
knee (фиг. 2):
III. Симптоми при увреда на илиотибиалния тракт:
1. Болезненост и повишена чувствителност при палпация в областта
на феморалния епикондил.
2. Болката е в латералния аспект
на бедрото над ставната линия на
коляното, но не е локализирана както
при тендинит на m. popliteus.
3. Болка по време на бягане, особено при наклон или стълби надолу.
4. Сухожилието се възпалява и е
много болезнено по време на бягане и
в покой симптомите отзвучават.
5. Болка при 300 колянна флексия
особено в положение на обременяване
при ходене.
6. Възможен е локален оток.
7. Долният крайник не се движи
свободно, за да ограничи или избегне
флексията в колянна става.
8. Чувство за нестабилност в колянна става.
IV. Тестове при увреда на илиотибиалния тракт:
1. Ober’s test (фиг. 3).
2. Noble’s test (фиг. 4).
3. Renne’s test (фиг. 5).
Тендинитът на m. popliteus e последица от хиперпронацията на ходилото при футболисти. Вътрешната
ротация на тибията води до тракция

Фиг. 4

и подлага на тензия залавното място
на сухожилието на m. popliteus за латералния феморален епикондил.
При тендинит на m. popliteus е характерна локална болка и дискомфорт
над сухожилието на мускула точно
пред lig. collateralle fibulare.
V. Физиотерапия при увреда на
илиотибиалния тракт.

Алгоритъмът на физиотерапия
при увреда на илиотибиалния тракт е
насочен първо към овладяване на острата симптоматика и към постепенно възстановяване на двигателната
активност с първоначално ограничаване на вътрешната ротация.
Възпалението на илиотибиалния
тракт се третира първоначално с
противовъзпалителни медикаменти,
Медицина и Спорт
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Фиг. 6

Фиг. 5

криотерапия и мускулно-енергийни
техники.
След отзвучаване на палпаторната болезненост и на локалния оток
се прилагат лонгитудинален масаж и
мекотъканни техники в посока проксимално по продължение на илиотибиалния тракт.
Овладяването на признаците на
възпаление и особено на болезнената обтегнатост на илиотибиалния
тракт се постига чрез постизометричната релаксация (фиг. 6).
Съществена част от физиотерапията за възстановяване на илиотибиалния тракт е прилагането на
мобилизационни техники и тракции в
индивидуална дозировка и прогресивност.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НА
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СИНДРОМ НА
ИЛИОТИБИАЛНИЯ ТРАКТ:
Традиционно при възпаление, оток
и болка се прилагат постизометричната релаксация и често мобилизационни техники, което води до обостряне
на симптоматиката и хронифициране на увредата.
РЕЗУЛТАТИ
1. Болка.
Проследените 27 футболисти са
потърсили консултация следствие
провокиране на болка по време на двигателна активност. Установи се:
22
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• Повишена болезненост при палпация в областта на феморалния епикондил.
• Болката не е локализирана и се
разпростира по латералния аспект на
бедрото над ставната линия на коляното.
• Интензивността на болката
по време на бягане беше средно 4,85
степен по Визуално-аналоговата скала
(ВАС) от 0 липса на болка до 10 степен
– максимално силна болка.
2. Ober’s test – позитивен тест
– невъзможност на долния крайник да
се отпусне в аддукция, преминавайки
анатомичната срединна линия.
3. Noble’s test - позитивен тест с
болка и/или прищракване на латералния феморален кондил при 300 колянна
флексия.
4. Renne’s test – позитивен тест с
болка и/или прищракване на латералния феморален кондил при 300 колянна
флексия.
ДИСКУСИЯ
Възпалението на илиотибиалния
тракт е по-често срещан проблем
при футболисти с genu varus или хиперпронация на ходилото (5, 6). Болката и свръхчувствителността в
инсерцията на илиотибиалния тракт
към tuber Gerdy’s се провокира също
от пренатоварване, при фалциране
на топката и неподходяща форма на
бутонките от външната страна. От
първостепенно значение е отстраняването на обувките при износване на

външната страна на подметките.
Преодоляване на наличието на
оток и отстраняване на неравностите, уплътненията и другите патологии, водещи до възпаление на илиотибиалния тракт (2, 3, 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разбирането на принципите на биомеханиката и прилагането на диференциална функционална диагностика
са основният ключ за развиването и
прилагането на адекватна физиотерапия и своевременна профилактика при
синдром на илиотибиалния тракт.
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Сравнителна соматотипна
характеристика на състезателки
по вдигане на тежести

РЕЗЮМЕ
Все по-голямото участие на жените в „мъжките спортове” определя целта на настоящото изследване, а именно сравнителна
характеристика в морфологичната структура на състезателки по
вдигане тежести в последните 20 години. Изследвани са 71 тежкоатлетки чрез соматотипния метод на Heath-Carter, от които 30 д.
през 1990 г. и 41 д. през 2010 г. Резултатите показват обща тенденция на съществени промени главно в мезоморфния компонент,
който при настоящите тежкоатлетки достига екстремни стойности 6,64. Заключението е, че структурните телесни признаци,
сходни с тези на мъжкия организъм, са предиспозиция за успех на
жените в силовите спортове.

SUMMARY
Comperative somatotypological charachterization of female weightlifters
A significant part of many scientific research programs is morphological
testing, which gives an oppottunity of establishing the dynamic changes
in body structure as a result of training.
The aim of study is to analyze during the years the specific features of
body structure of female athletes practicing “male sports”.
For somatotype determination we used the method of Heath-Carter on 71
femаle weightlifters in the last 20 years. Based on the analysis, we accept
that significant adaptation changes occur in the mesomorphy of female
athletes, practicing weightfifting which approximate to a considerable
degree those in male athletes.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Тежка атлетика, жени, соматотип.
KEY WORDS: weightlifting, female, somatotype.

Един от провокативните
въпроси, отправен често към
спортните лекари от широката
общественост (вкл. и медицинската), е доколко т. нар. мъжки
спортове е уместно да се практикуват от жени. Формално
погледнато,
анатомо-физиологическите характеристики на
женския организъм ограничават
участието на спортистките в
дисциплини, свързани с голяма
сила. Тя е обусловена от мускулната маса, която представлява
30-35% от общата телесна маса,
докато при мъжете е 40- 45%.
Това определя и по-малката сила,
която при жените е около 55-65%
от тази на мъжете, особено на
горните крайници (Слънчев, П.,
1998). Практиката показва, че
тренировъчният процес и свързаната с него адаптация водят
до значимо повишаване на физическите възможности на спортистките, което ги мотивира за
тяхното участие в почти всички
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видове спорт, в т.ч. и тези, дефинирани като типично мъжки.
Другият съществен въпрос е
свързан с детеродната функция на
жената. Практиката показва, че
при ефикасен спортно-медицински контрол, касаещ подходящия
подбор, спецификата на тренировките по време на менструалния цикъл, режимът на хранене и
изключване на забранените допингиращи вещества, спортистките нямат затруднения със забременяването и износването на
плода. Голям брой изследвания са
посветени на този проблем (Захариева, Е., 1984; Owe, K. M. et al.,
2005; Nowoisky, H., 2005; Тотева,
М., 2008 и др.), като нашето внимание бе насочено към представителки на тежката атлетика.
От проведено анкетно проучване установихме, че родилите (К.
К., Г. Я. И. Р. и др.) не са имали проблеми с майчинството.
Морфологичният контрол при
спортистките и по-специално

в т. нар. мъжки спортове играе
голяма роля предвид доказаната
тясна зависимост между структура и функция. Според М. Тотева (2005) необходимо е той да
бъде осъществен в различните
етапи на спортната практика, а

именно:
• При първоначалния подбор
с използване на подходящи анатомо-морфологични модели, отговарящи на биомеханиката на
спорта.
• При тренировъчните натоварвания с цел проследяване
на специфичните адаптационни
промени в телесната структура,
стимулиращи спортните постижения.
• При индивидуализация на
учебно-тренировъчната работа
съобразно морфологичната характеристика на отделните състезателки.
Съвременната
характеристика на конституцията на човешкото тяло, основаваща се на
морфологични признаци, използва термина соматотип, който
представлява биологически паспорт на индивида – соматотипологичната
характеристика
информира за формата и структурата на човешкото тяло.
B. H. Heath и J. E. L. Carter
(1967, 1990) използват конкретни
антропометрични признаци за
определяне на соматотипа. Посредством трицифрена оценка
се изразява развитието на трите главни компонента на структурата на тялото, които характеризират неговия състав.
Първата цифра определя ендоморфния компонент (ендоморфията) и се отнася до относителната пълнота или мършавост в
индивидуалната физика. Ниските
стойности показват слабо развитие на подкожните мазнини, а
високите - значителното им отлагане.
Втората цифра характеризира мезоморфния компонент
(мезоморфията), т. е. относителното мускулно-скелетно развитие спрямо ръста. Ниските
стойности означават лека скелетна конфигурация и слабо развита мускулатура, а високите масивен скелет и добре развита
мускулатура за конкретна височина.
Третата цифра се отнася до
ектоморфния компонент (ектоморфията). Тя дава представа за
относителната удълженост на
сегментите на тялото при даден ръст, както и за отношението ръст/ тегло. Високите стойности определят относително

Категории (в кг)

Ендоморфия

Мезоморфия

Ектоморфия

до 45, 52, 56

3,57

5,02

1,85

до 60 и 67,5

3,27

5,26

0,74

до 75, 82,5 и над 3,86
82,5

7,07

0,33

Среден соматотип

6,09

0,88

3,82

Табл. 1. Соматотип на тежкоатлетки по теглови категории – 1990 г.
Категории (в кг)

Ендоморфия

Мезоморфия

Ектоморфия

до 48, 53, 58

3,43

5,08

1,69

до 63 и 69

3,24

5,56

1,41

до 75 и над 75

4,74

8,62

0,41

Среден соматотип

3,87

6,64

1,09

Табл. 2. Соматотип на тежкоатлетки по теглови категории – 2010 г.

по-голяма линейност на тялото
и неговите части, както и малко
количество маса при дадена височина. Ниските стойности характеризират противоположни
морфологични особености.
Проучването на литературните източници показва, че авторите се стремят да намерят
подходящия за даден спорт соматотип, който ще обезпечи максимална физическа дееспособност,
а оттам и най-високи спортно
технически резултати.
С оглед определянето на половия диморфизъм се извършват
подробни наблюдения върху жени,
практикуващи т. нар. „мъжки”
спортове P. Bale & W. Williams
(1987), установяват при състезателки по вдигане на тежести
структура, сходна с тази на мъжете тежкоатлети.

Във връзка със значението на
соматотипологичната
характеристика за постиженията
на жени, практикуващи мъжки
спортове, в Санктпетербургския
университет за физическа култура и спорт е проведено изследване, в което са диференцирани
три групи спортистки. Първата се състои от жени, които се
специализират в традиционно
мъжки спортове (бокс, борба,
фехтовка). Втората включва
жени, трениращи традиционно
женски спортове (гимнастика,
спортна аеробика и фигурно пързаляне). Третата група се състои
от жени, спортуващи плуване и
ски бягане. Тъй като в тези два
спорта двата пола са еднакво ангажирани, получените резултати
се считат за неутрални (А. Дюсенова, 2007).
Медицина и Спорт
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Ф УНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ
Установява се, от посоченото изследване, че жените, представителки на мъжки спортове,
се различават от всички останали спортистки с по-голям ендоморфен компонент, значителен
мезоморфен компонент, а освен
това имат по-голяма обиколка на
гръдния кош при относително нисък ръст. Представителките на
женските спортове са с най-малко количество подкожни мазнини,
нормални размери на тялото и
най-дълги крака. Състезателките
от неутралните спортове (плуване и ски бягане) заемат средно
положение по отношение на антропометричните характеристики.
За да се оценят границите на
мускулната сила и хипертрофия, е
извършено сравнение на няколко
размера на тялото с тежестта,
повдигната от мъже и жени, които са спечелили световните шампионати през периода от 1993 до
1997 година. В посочения петгодишен период тегловите категории са били постоянни, като
мъже и жени са се състезавали в
едни и същи (подобни) теглови
категории.
Основните заключения от проучването са, че мускулната сила и
ръстът са свързани от общ фактор, като мускулната сила приближава абсолютния си максимум
при ръст около 183 см при мъжете и 175 см при жените, които са
подложени на еднакъв тренировъчен режим.
Поради хормоналните различия между двата пола тежкоатлетките развиват силата чрез
постоянство в тренировъчния
процес, без извънредна хипертрофия на мускулатурата. Повечето
олимпийски състезателки по вдигане на тежести всъщност намаляват допълнителните (излишни)
телесни мазнини, като по този
начин осъществяват и редукция в
общите им телесни размери. Количеството на мастната тъкан
намалява, а се увеличава мускулната маса и активната телесна
маса.
Тренировъчният процес е вариабилна система, която променя своите характеристики
съобразно спортния подбор, състезателните правила, променящи се в годините, методите за
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тренировка и т. н. Необходими
са динамични морфологични изследвания, адекватни на новите
предизвикателства.
Това определи целта на нашите проучвания, а именно установяване на тенденциите в
развитието на соматотипните
характеристики при тежкоатлетки през последните 20 години.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Чрез соматотипния антропометричен метод на Heath-Carter
(1990) са тестирани 71 национални състезателки по вдигане на
тежести, разпределени в две групи. Първата си състои от 30 ж.,
изследвани от М. Тотева и Б. Илинова през 1990 год., а втората –
от 41 ж., през 2010 г. Извършено
е разделение на контингента в 3
условни групи категории – леки,
средни и тежки. Данните бяха обработени чрез вариационен анализ, както и чрез допълнителни
соматотипни критерии (SDD).
Индивидуалните и средните соматографики са изразени графически на соматокарти.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
На табл. 1 са представени резултатите на състезателките,
установени през 1990 г.
Анализът на изследваните
преди 20 години състезателки
показва средни стойности на ендоморфията без съществени различия между тях.
При настоящите тежкоатлетки ендоморфният компонент в леките и средните категории почти не се различава,
докато в тежките той е твърде
голям (4,74). Това е израз на значително количество мастна тъкан
в телесната структура на тези
спортистки (табл. 2).
Сравнението между бившите
и настоящите щангистки сочи,
че средните стойности на посочения соматотипен признак са с
почти еднакви характеристики
(граф. 1).
Мезоморфията

при

силови-

те спортове винаги е обект на
особено внимание предвид информацията за относителното
мускулно-скелетно развитие на
индивидите като морфологична предпоставка за качеството
сила.
Мезоморфният компонент се
увеличава прогресивно в първата
група, като той е сходен при леките и средни категории и рязко
се увеличава при най-тежките
(7,07).
Във втората група тенденцията е същата, но особено
впечатляват стойностите на
мезоморфията в последната група категории. Тя е с екстремни
стойности от 8.62 соматотипни единици, които досега не сме
наблюдавали при никои от спортовете практикувани от жени.
Тези характеристики са адекватни на най-добрите щангисти, което потвърждава нашата теза,
че междуполовите различия в телестроежа на практикуващите
тежка атлетика са незначителни.
Ектоморфията на първата
група е сходна в леките и средните категории и значително пониска при най-тежките (0.33).
Подобна зависимост се установява и при настоящите състезателки.
Сравнението между средните стойности на ектоморфния
компонент не показва достатъчна статистическа значимост
на разликите. Тези сравнително
ниски стойности са обусловени
главно от голямото количество
маса, отнесено към ръста.
Средният соматотип във
всички теглови категории и при
двете изследвания е ендо-мезоморфен с водещ мезоморфен компонент. Особено изразен е той
при последните наши изследвания
(3,87 – 6,64 – 1,09). Това определя
и различията в соматографиките
на фиг. 1 и 2. Наблюдаваме тяхното разположение в ендо-мезоморфната зона, като соматотипът
на най-тежките категории надхвърля границите на соматотипния триъгълник.
При анализа на резултатите,
получени при соматотипологични проучвания (Тотева, М, Илинова, Б., 1990) на други видове „мъжки” спортове, практикувани от

жени като борба (2,60 -5,0 – 2,0)
и джудо (3,87 – 4,59 – 1,87), наблюдаваме подчертаното развитие
на мезоморфния компонент при
щантистките.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведените от нас сравнителни изследвания на състезателки по тежка атлетика установяват, че в продължение на 20
години съществува постоянна
тенденция към подбор на спортистки с морфологична структура, характерна за мъжкия организъм. Тренировъчният процес
допринася за формиране на специфични признаци, които позволяват на жените да се състезават
успешно в типично мъжки спортове. Убедени сме, че добрата
организация на тренировъчния
процес и ефикасният спортномедицински контрол са важен
фактор за безпроблемното участие на състезателки в спортове,
свързани с голяма сила, един от
които е тежката атлетика.
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С ПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Безопасни ли са изкуствените
терени?

Проф. Кирил Аладжов, дпн

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

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

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

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

Симптомите на проблемите и
оплакванията на тези футболисти са типични за травми,
получени от тренировки на
терени с изкуствена настилка
– болки в петите, стъпалата,
коленете, сухожилията.
Личните ми впечатления
от детско-юношеската школа
на „Аякс”, Амстердам, са в подкрепа на мнението ми относно неприятните последствия
от прекомерното използване
на изкуствени терени. Наред с
многото затревени терени, в
школата на „Аякс” има 2 (две)
игрища, покрити с изкуствена трева. По принцип децата
ежедневно тренират на тревните терени. На игрищата с
изкуствено покритие се водят
занимания по изключение, само
в случаите, когато атмосферните условия не позволяват
да се тренира на естествена
трева.

В интерес на истината
трябва да констатираме, че
почти липсват мотивирани научни изследвания по отношение
на здравословните проблем,
които могат да възникнат
при прекомерното използвани в тренировъчния процес с
деца на терените с изкуствено покритие. По отношение на
някои предимства, които те
имат, в сравнение с естествените тревни терени, дори
не са необходими научни доказателства – те са очевидни
и за неспециалисти: лесно се
поддържат, не се влияят от
атмосферните условия, не се
замърсяват екипите. Безспорно е, че производителите на
изкуствената настилка нямат
особен интерес да констатират здравословните проблеми,
които може да предизвикат
ежедневните
тренировъчни
занимания върху изкуствената

материя. Едва ли производителите на изкуствени терени
ще подходят така, както са
постъпили тютюнопроизводи-

телите, които, притиснати
от безспорните и обективни
научни изследвания за вредата
от тютюнопушенето, са напи-
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сали върху цигарените кутии:
„Пушенето сериозно вреди на
вашето здраве!” Такива лозунги
за вредата от прекомерното
използване на изкуствените
терени едва ли някога ще се появят поради обясними причини.
Това обаче съвсем не е пречка
да се провежда необходимата
разяснителна и превантивна
дейност при провеждането
на тренировъчни занимания на
терените с изкуствено покритие.
При тренировъчни занимания на терени с изкуствена
настилка, провеждани с млади
футболисти, необходимостта
от ефикасно разгряване става
още по-голяма. Това до голяма
степен ще допринесе за подготовката на необходимото
равнище на опорно-двигателния апарат на спортистите,
което ще е предпоставка полесно да понесат неприятните последици от тренировката върху изкуствен терен.
Подценяването на разгряването (с неговите две части –
обща и специална) се отразява
негативно, особено когато се
касае до занимания, провеждани върху твърда настилка.
Важна част при провеждане
на разгряването е включването на комплекс от разтягащи
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(стречинг) упражнения. Тези
упражнения въздействат ефикасно върху залавните места
на мускулите и сухожилията.
Ежедневното приложение на
комплекс от стречинг упражненията допринася за намаляване
на риска от травмиране. Чрез
тях се подготвя опорно-двигателният апарат, сухожилията
добиват еластичност, поради
което се счита, че това е една
добра превенция за предпазване от травми, породени от
игра на изкуствени терени. В
дългогодишната си спортнопедагогическа практика съм установил, че стречингът като
уникална система за тонизиране и огъвкавяване на човешкото тяло сериозно се подценява
при тренировъчни занимания с
млади футболисти. Вследствие
на това малките възпитаници
не притежават необходимата
гъвкавост, което впоследствие
се явява сериозна бариера във
възрастовото им развитие.

сти. Преди години този процес
се наричаше „учебно-тренировъчен”. Това понятие напълно
покриваше смисъла и съдържанието на тази дейност. В спорта, в т. ч. и футболната игра,
като значимо социално явление
закономерно трябва да има и
елементи на учебна дейност
с всички нейни направления –
опознавателна, разяснителна,
теоретична и практико–приложна. Не беше далече времето, когато в седмичния тренировъчен план задължително
се планираше и се провеждаше
едночасова теоретична подготовка. В тези теоретични
занимания треньорите запознаваха своите малки възпитаници с историята на любимия
футболен клуб, с неговите успехи и достижения, с правилата
на футболната игра, с необходимите за спорта здравни и
хигиенни навици. Всичко това
даваше своя положителен принос за успешното израстване
на младите футболисти. Те се
стремяха да подражават на
своите кумири и тренираха с
мисълта да станат като тях.
По това време нямаше изкуствени терени, но пък имаше добри футболисти.
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Терминация на двигателната
дейност в пространството.
Планиране, управление,
ориентация, осъществяване
Д-р Николай Ганчев

РЕЗЮМЕ
Терминацията на двигателната дейност, планирането и нейната подготовка, управление и самото и осъществяване е сложен
процес на организирано изключване, прекратяване на ритмичния
цикличен процес на походката или на завършване на процес на
достигане на даден обект с долните или горните крайници. Като
резултат се достига до изграждане на определена финална или
временна (транзиторна) поза в пространството. Планирането и
управлението на позата на терминацията на двигателната дейност се осъществява от централната нервна система в рамките на реализирана двигателна програма. По този начин терминацията на движение с цел в пространството и/или достигане на
обект с горните или долните крайници може да бъде разглеждана
като крайно събитие с изпълнена цел или като събитие, поставящо ново начало на инициация на последващо изпълнима двигателна дейност. Организацията на терминацията на дадено движение
се осъществява от двигателни програми, изградени в процеса на
онтогенезата. Терминацията на дадено движение на практика е
прецизен процес на изграждане на контролирана стабилизация на
дадена поза като резултат от завършващо дадено движение в
желана посока.

SUMMARY
Termination of motor control in the space.
Motor control termination, planning and preparing, control and execution is
very complicated process of organized cessation of rhythmic cyclic gait or
termination of reaching process of an object with the lower or upper limbs.
As a result a final or temporary (transient) Posture is created in the space.
Planning and posture control reflecting the termination of locomotor activity is
performed by the central nervous system within the motor program execution.
Thus goal directed movement termination in the space and/or reaching an
object with hands or feet can be considered as final event (goal achived) or
as a event of new beginning related to the initiation of subsequent executable
motor control. Organization of the motor control termination is performed
by motor programs developed during ontogenesis process. Motor control
termination is actually a precise process of the controlled stabilization of
posture as a result of completing a goal directed movement on the way to
the desired direction.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: терминация, двигателна дейност, поведението на стабилизация, двигателна програма, център на гравитация, център на
налягане, линия на гравитация, поза, походка, манипулация на обекти.
KEY WORDS: termination, motor control, stabilisation behaviour, motor programme, centre of gravity, line of gravity, posture, gait, object manipulation.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНА
ДЕЙНОСТ - ОТ ПЛАНИРАНА ИНИЦИАЦИЯ
ДО ОРГАНИЗИРАНА ТЕРМИНАЦИЯ
Желана промяна на положението на
човешкото тяло в пространството се
осъществява на базата на елементите на
двигателната дейност - управление на поза,
координация на походка и манипулация на
обекти. Планирането на промяната, осъществено като инициация и завършването
и организирано като терминация, са етапите на оптимално изпълнение на придвижване на цялото тяло или на определен сегмент от една в друга точка. На практика
се извършва процес на репозициониране в
пространството за достигане на цел. Тези
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етапи са взаимосвързани части на двигателна програма за управление на баланса на
тялото в пространството.
Всяка започнала промяна на положението
на човешкото тяло и/или отделни сегменти, осъществявана по посока на достигане
на желана от нас цел, завършва в определен момент по планиран начин или като
съответна реакция на неочаквана промяна
на условията за терминация. Ако разгледаме
контрола на баланса на човешкото тяло по
време на организация на терминация на координацията на походка, ще установим, че
това е двигателна задача, определено предизвикателна за планиране и осъществяване
от ЦНС. В цялостната двигателна програма,
в рамките на която и се извършва терминацията на координацията на походката,

ЦНС трябва предварително да отчете очакваните кинематични характеристики на
центъра на масата (centre of mass COM).
Всъщност това са характеристиките на
позата на терминацията на двигателната
дейност. Този процес представлява предварителна настройка на промените в центъра на налягането (centre of pressure COP) с
цел да се осъществи контролиран процес на
деакселерация на център на масата. На практика под постоянен динамичен контрол на
ЦНС се осъществява постепенна или рязка
промяна на управлението на поведението
на тялото от поддържане на определена
циклична активност до преустановяването
и (от динамично в относително статично
положение).
Нека си припомним представено в /Н.

Ганчев, Медицина и спорт, брой 4, 2010/ пример, когато пред нас на масата има чаша
ароматно кафе. За да имаме удоволствието
да вкусим желаната от нас ароматна напитка, трябва да достигнем до чашата, да
я вземем, без да я разлеем, и отпием глътка
ароматно кафе. Отстрани погледнато, за
да постигнем желаната от нас цел, извършваме определени планирани и умело координирани елементи на двигателна дейност.
В тях определено могат да се отграничат
поза на инициация и поза на организация на
терминация. След желана инициация организираме движението на ръката да достигне
и хване чашата с ароматната напитка, без
да я разлее. След това с чашата в ръка достигаме до устните си с определено добре
координирано движение. За да имаме удоволствието да отпием желаната глътка,
осъществяваме терминация, представена
като движение с цел, с контролирано намаляваща до нула скорост. И ето сега можем
да изпитаме удоволствие от ароматното
кафе.
При разглеждане на двигателната
дейност на играч във футболната игра
изграждането и управлението на поза на
терминация определя нивото на проява на
индивидуалните умения във всеки момент.
Нека разгледаме характеризиращия футболната игра елемент, а именно контакт
с топка. На практика както умението да
се инициира оптимален контакт с топката,
така и организирането на терминацията,
тоест по какъв начин се осъществява този
контакт са решаващи и взаимно координирани елементи за достигане на желана цел
- изпращането на топката в дадена друга,
различна от началната, позиция. По този начин смяната на изпълнение на различните
елементи на футболната игра се извършват с желаната степен на координация.
Организацията на терминацията като
процес се базира на постоянна сензорна обратна връзка за положението на тялото
(sensory feedback), както и на осъществяване
на прецизен непрекъснат контрол на мускулната система до момент на достигане на
стабилизирана желана крайна поза. Организацията на оптимална мускулна активност,
на базата на която се осъществява терминацията като процес и нейната настройка,
е функция на скоростта, с която се е осъществявало поддържането на ритмичното
придвижване в пространството. Свързана е
с механичната ефективност на управлението на тялото като биомеханична система
Jian, et. al.. 1993.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРМИНАЦИЯ НА
ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ КАТО ПРОЦЕС
Организация на терминацията на двигателната дейност представлява обратна по

функция двигателна задача по отношение на
инициацията на движенията. Представлява
плавен или рязък процес на преминаване от
ритмично поддържана активност по време
на походка с постоянна скорост до определен момент на изграждане на краен динамичен еквилибриум.
Като резултат на желаното преместване в пространството терминацията на
процеса на координация на походка е период
на преминаване от ритмично поддържана
координирана циклична активност до изграждане и управление на крайна поза. Очаквано,
този период на транзитно преминаване от
ритмична промяна на положението на тялото или негови сегменти в крайна поза се отразява значително върху целия екилибриум.
По време на този транзиторен процес е от
определящо значение взаимоотношението и
регулацията на центъра на масата на цялото тяло. Взаимоотношението между центъра на налягането (centre of pressure COP)
и центъра на масата (centre of mass COM)
определя прецизното изграждане на адекватно затихваща /намаляваща/ траектория
на центъра на масата. Този процес води до
изграждането на крайна поза. Може да се допусне, че две взаимно координирани системи
осигуряват еквлибриума на тялото. От една
страна, еквлибриумът, балансът на тялото
при ритмично изпълнение на движенията се
постига от поставянето на долните крайници в определен порядък и ритмичност при
контакт със земната повърхност. Процесът
е подчинен на определени временни и пространствени характеристики, представени
като цикъл на походка. От друга страна,
съществува система за прецизен контрол за
поддържане на теглото на тялото на основата на контрол на мускулите отговорни за
движенията на глезенните стави. Познаването и оценката на тези системи е с особена
важност при процес на асистирано обучение
при определена спортна активност и/или с
цел възстановяване на степен, установена
дисфункция. Отделно внимание трябва да
бъде отделено на оптимизацията поотделно на двете системи, осигуряващи екилибриума на тялото. Тяхното действие може да
бъде оптимизирано в рамките на добре планирана адекватна двигателна програма.
На практика в двигателната програма,
осигуряваща поддържането на ритмичност
на походката, е включена команда, която в
определен момент има ролята да изключи
подаването на непрекъснатия локомоторен
сигнал, осигуряващ ритмичността. Подава се
команда за прекъсване на движението, която
е представена под формата на поредица от
дискретни волеви пертурбации. Те са особено проявени при състояние на прекъсване на поддържане на ритмична активност,
осъществявано с определено висока скорост.
По този начин на организация на термина-

цията като процес се извършва и осигурява
контролирана деакселерация на бипедалния
начин на придвижване.
ФУНКЦИОНАЛНА ЙЕРАРХИЯ НА
ТЕРМИНАЦИЯТА НА ДВИГАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ
За да се организира и осъществи организацията на терминацията на изпълнението
на дадена двигателна дейност в структурирането и изработването на двигателниата
програма от ЦНС, определено присъства
планирането на включване на механизми за
оптималното й осъществяване. В плана, който имаме да осъществим желаното от нас
действие – движение с цел, важна част е
как да регулираме момента на достигане на
целта! В противен случай при невъзможност
на оптимален контрол на терминацията на
желано движение в посока на желана точка
от пространството съществуват следните възможности.
 Да се осъществи терминация, преди
да достигнем желаната цел.
 Да се осъществи терминация, след
като достигнем желаната цел.
Ако скоростта на изпълнение на ритмичната промяна в пространството е особено висока, няма да сме в състояние да осъществим контролирана волева терминация.
При това положение ще бъдем изведени от
поддържане на еквилибриума на тялото - ще
паднем, достигайки прекалено бързо земната повърхност, което ще бъде с определени
нежелани последици.
След направените разсъждения е ясно,
че в процеса на изработване на двигателни
умения при оптимизиране на дадена спортна активност с еднаква важност е както
процесът на обучение на начина на инциация,
така и начинът на обучение на терминация
на движение с цел.
За да постигне желана цел, да вкара
топката във вратата на противника,
играчът във футболната игра трябва
еднакво добре да бъде обучен да владее
инциацията (контролирана де-стабилизация на определена начална поза), така и
начин на адекватна организация на терминацията (контролирана стабилизация
на определена крайна поза). По този начин е логично да бъде отделено особено
внимание на инициация и терминация
при изграждане на подходящ репертоар
от движения (пряк свободен удар, изпълнение на наказателен удар, изпълнение на
ъглов удар, удар по топката за извеждане на друг играч в оптимална стрелкова
позиция и т.н.).
ТЕРМИНАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
– КОНТРОЛИРАН ПРОЦЕС НА ПОЗИЦИОМедицина и Спорт
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СНИМКА A. Позно поведение на организирана терминация– илюстрирано като изграден контрол на завършено желано движение с
цел (крайна поза).

се предложи оптимално бързо решение или
да осъществи плавно елегантно затихване
на ритмичната активност. Ето защо поведението на очакване при организация на
терминацията има нюанси на проява като
функция на условията за организиране на
терминация на движение с цел.
По време на организация на терминацията на двигателната дейност поведението на очакване “настройва” двигателната
система да е в състояние да осъществи
оптимално завършване на изпълнение на
движения. Цялата биомеханична система се
подготвя на основата на репозициониране
да осъществи завършване на желана двигателна задача.
Достигане до определена финална или
временна (транзиторна) поза в пространството е планирана и управлявана в рамките на реализирана двигателна програма
от централната нервна система. Изгражда
се и се осъществява планирана двигателна
дейност на базата на специфично позно поведение.
Позно поведение на организирана терминация e свързано с идеята за перспективен
контрол “prospective control” на действието
(Von Holsten, 1993), но определено по специфичен начин като функция на двигателната задача. Както поведението на очакване може
да бъде “настройвано” за целите на оптимизация или функционално възстановяване на
иницииране на специфичен двигателен акт,
така и специфична настройка може да бъде

приложена към позното поведение на организирана терминация.
ТЕРМИНАЦИЯТА НА ДАДЕНО ДВИЖЕНИЕ
- ПРЕЦИЗЕН ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ
НА КОНТРОЛИРАНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА
КРАЙНА ПОЗА
От една страна, терминацията на двигателната дейност е сложен процес на организирано изключване на ритмичния цикличен процес на осъществяване на определено
движение с цел. От друга страна, терминацията на дадено движение на практика е
прецизен процес на изграждане на контролирана стабилизация на дадена поза, резултат
от завършващо дадено движение в желана
посока.
НАЧИНИ НА ТЕРМИНАЦИЯТА НА ДАДЕНО
ДВИЖЕНИЕ
Обикновено терминацията на координацията на движенията по време на походка се
осъществява успешно по следните начини:
- Контролирана намаляваща акселерация на общия център на масата (decreased
acceleration of whole - body center of mass
COM through a flexor synergy) на базата
на флексорна синергия на следващия крак
(trailing leg) (за понятия виж стр. 23, Ганчев,
2010, брой 4) (Hase and Stein, 1998 ; Jaeger and
Vanitchatchavan, 1992).
 Контролирана повишена деакселерация на общия център на масата (increased

НИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО С ОПРЕДЕЛНА
ЦЕЛ – БАЗИРАН НА ПОЗНО ПОВЕДЕНИЕ НА
ОЧАКВАНЕ
Организирането на терминацията като
процес е пример за разширение на понятието позициониране в пространството (Ганчев,
2010, Медицина и спорт, брой 3). Процесът
на контролирано изработване на адекватна
крайна поза е разширение и друг вид на проява на позно поведение като функция на желаната двигателна задача. По този начин се
разширява и утвърждава явлението антиципация (очакване) като определящ елемент
при осъществяване на уменията на хората
(Flower, 1988). Организация на терминацията
на двигателната дейност, разгледана като
обратна по функция двигателна задача по
отношение на инициацията на движенията,
се характеризира със специфично поведението на очакване (anticipatory behavior). На практика системата на контрол и изграждане на
краен динамичен еквилибриум е настроена
да има готовност да прекъсне ритмичния
процес внезапно (рязко), отчитайки последиците. Създава се готовност и условия да
34
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СНИМКА Б. Позно поведението: илюстрирано като поведение на очакване
(postural anticipatory behavior), свързано с прекъсване на ритмично движение; Дамата
се подготвя и осъществява терминация на походка с цел.
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deceleration of whole - body center of mass
COM) на базата на ексензорна синергия на
водещия крак (leading leg) (Hase and Stein, 1998
; Jaeger and Vanitchatchavan, 1992 ),
 При неуспех на включването на представените начини е възможно се осъществи
терминация на базата на изправяне на пръсти (rise on toes).
КРАЙНИ ПОЗИ, В КОИТО Е ВЪЗМОЖНО
ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ТЕРМИНАЦИЯТА НА
ПОХОДКА
 Терминация в поза (Tandem), в която
водещият крак (leading leg) се намира в пълен
контакт с повърхността, докато в същото
време следващият (tariling leg) е в контакт
с повърхността само с предната си част.
В зависимост от дължината, разстоянието
между контакта със земната повърхност на
leading leg и tariling leg позата може да е
стабилна или относително стабилна.
 Терминация в поза, в която следващият крак (tariling leg) се намира в пълен
контакт с повърхността, докато в същото време водещият крак (leading leg) е в
контакт с повърхността само с предната
си част. В зависимост от дължината разстоянието между контакта със земната
повърхност на leading leg и tariling leg позата може да е стабилна или относително
стабилна. От управлението на тази поза
е относително по-лесно да се инициира
движение с различна посока наляво или надясно, също и различна височина изкачване
или слизане.
 Терминация в поза в симетричен екилибриум (step and stop both legs in parallel
flat on the ground), двата крака са в пълен
контакт с повърхността, тежестта на тялото симетрично разпределена. Тази поза е
определено най-стабилна от гледна точка на
управление (very stable posture). Степента на
стабилност зависи от разстоянието между
двата крака.
 Терминация в поза симетричен екилибриум (step and stop - rise on both toes of both
legs), двата крака са в частичен контакт
с повърхността (с върха на пръстите), тежестта на тялото симетрично разпределена. Тази поза е определено най-нестабилна
от гледна точка на управление (very unstable
posture), степента на стабилност зависи от
разстоянието между двата крака .
ФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ
НА ТЕРМИНАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
За да се оптимизира организацията на
терминацията като процес, се провежда
функционален инструментален анализ. На
базата на получените данни се оценява начинът, по който се управлява завършването
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на дадено движение с цел. Организацията на
мускулната активност, отговорна за процеса на терминация, нейната настройка като
функция на честотата на придвижване към
крайната цел, свързана с управление на механиката на тялото като система, се оценява
с приложението на повърхността електромиография, на силови платформи, както и
видео заснемане, на базата на което се извършва кинематичен анализ. По този комплексен начин оценяваме инструментално
позното поведение по време на организация на терминация на дадено движение. На
тази основа можем да проследяваме и да
настройваме специфичното позното поведение, свързано с оптимизацията на организация на терминацията като функционален
процес.
Анализът на процеса и характеристиките на терминация на двигателна дейност
е елемент с особено значение на оптимизация на тренировъчен процес при различна
по вид професионална спортна активност,
както и при планирането и осъществяването на специфични двигателни програми с
цел възстановяване на намален функционален
капацитет.
На базата на функционален инструментален анализ Patla et al. (1991) показва,
че по време на походка хората не могат
да променят посоката на осъществяване
на движението, ако зрителна команда е
подадена в края на stance phase в момент,
точно преди да се осъществи следващата стъпка. В случая невъзможността за
организация на промяна на походката в
същата стъпка не се дължи на липса на
реакционно време, а всъщност на невъзможността на мускулите да извършат
ротация на тялото в медио латерална
посока. На базата на тези резултати Patla
et al. (1991) правят заключение, че желаната
промяна на посоката на движение трябва
да бъде планирана по време на предишната стъпка, за да може да се редуцира
контролирано акселерацията ускорението
на центъра на масата, без да се спира вече
осъществяваният процес на ритмична активност - пoходка.
Характеристиките на планиране, управление, ориентация, осъществяване на организацията на терминация на движения с цел
е важно да се познават, защото те дават
представа и отразяват дестабилизиращите
взаимодействия между волевата (да прекратиш движението) и основно автоматизирано поддържана (локомоторна ритмична)
команда.
Информация
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приложени в статията, са собствен материал на автора.

СНИМКА В. Електромиографски, кинетичен и кинематичен функционален инструментален анализ на терминация на походка, осъществен в Средиземноморски университет,
Марсилия, Франция.
БИБЛИОГРАФИЯ
Ганчев, Н. (2010) Двигателната дейност
в пространството - поза и походка на
човека. Медицина и спорт, брой 3, година VI 38 – 42.
Ганчев, Н. (2010). Инициация на двигателната дейност в пространството
планиране, управление, ориентация, осъществяване. Медицина и спорт, брой 4,
година VI 18- 23.
Flower, K. (1988) discussion: identifying
crucial elements in skills. In A. M. Colley
and J.R. Beech (Eds.) Cognition and action
in skilled behavior (pp 311 – 313 Amsterdam
Elsevier.
Hase K., and Stein R. B. (1998). Analysis of
rapid stopping during human walking. J.
Neurophysiol.
Holsten, von C. (1993). Prospective control
: a basic aspect of action development.
Human development, 36 253 – 270.
Jaeger R and Vanitchatchavan P. 1992
Ground reaction forces during termination
of human gait. J Biomech 25: 1233–1236.
Jian Y, Winter DA, Ishac MG, and Gilchrist L.
(1993). Trajectory of the body COG and COP
during initiation and termination of gait.
Gait Posture 1: 9–22.
Jaeger and Vanitchatchavan (1992) Ground
reaction forces during termination of human
gait. Journal of Biomechanics, 25:1233–
1236.
Patla A. E., Prentice S. D., Robinson C.,
Neufeld J. (1991) Visual control of locomotion;
strategies for changing direction and for
going over obstacles. J. Exp. Psychol. Hum.
Percept. Perform. 17:603–634.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
E-mail : gantchevmcc@yahoo.com
Д-р Николай Ганчев,
Марсилия, Франция

Медицина и Спорт



37

Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Инжекционен колаген GUNA MDsефективност при болни с гонартроза, проследени
клинично и ехографски
Д-р Родина Несторова - Ревматологичен център „Св. Ирина” - София
Проф. д-р Рашо Рашков, д-р Валентина Решкова Клиника по ревматология – МБАЛ „Св. Ив. Рилски”

РЕЗЮМЕ
Цел
В условията на открит клиничен опит клинично и ехографски е
проследена ефективността на GUNA MD-KNEE + GUNA MD-MATRIX
по отношение на болката, ставния оток и функционалната активност при гонартроза III-IV Rö стадий по Kellgren. Високочестотната ултрасонография е утвърден образен метод както за
диагностициране на ставен оток, така и за мониториране на
терапията.
Методи
Включени са 20 пациенти на възраст между 62 и 79 г. На всички
е снет ставен статус, направена е стандартна рентгенография
и ултрасонография на колянната става. Пациентите попълват
въпросници преди започване на лечението на 60-и ден и на 90-и
ден за оценка на болката при покой по 10-степенна VAS, оценка на болката при движение от пациента по 10-степенна VAS,
оценка на алгофункционалния индекс на Lequesne за гонартроза и
оценка на ефикасността от пациента и от лекаря.
Артросонографията е извършена със ставен ехограф Mindray M5
и високочестотен линеарен трансдюсер 8-12 MHz. Ехографските
прегледи са преди лечението и на 30-ия ден след приключването
му .
Комбинацията от GUNA MD-Knee и GUNA MD-Matrix е приложена

околоставно, общ курс от 10 ампули, в схема 2 седмици - по 2
апликации /седм. и 6 седмици - по 1 апликация/седм. в общ курс
на лечение 8 седмици.
Резултати
Сигнификантно намалява както болката при покой, така и болката при движение, като противоболковият ефект се запазва
след края на лечението. Налице е статистически значимо подобрение в алгофункционалния индекс на Lequesne. 65% от пациентите дават много добра и добра оценка за ефикасност, което
съвпада с мнението на лекаря. 60% от пациентите са без ставен оток 30 дни след края на лечението, доказано сонографски.
Изводи
Околоставното приложение на GUNA-MDs при гонартроза III-IV
Rö стадий повлиява сигнификантно болката, отока и функционалната активност на пациента, с което повишава качеството
му на живот.
Ефективността на GUNA-MDs продължава и след спиране на лечението.
Не се наблюдават странични реакции при приложението на
GUNA-MDs.

Ключови думи: Гонартроза, артросонография, GUNA MD.

Е

дна от най-честите причини за появата на болка, нарушена трудоспособност, ограничена двигателна активност и влошено качество на живот
e остеоартрозната болест с локализация
в колянна става /гонартроза/.
Честотата на заболяването е висока
/40% от пациентите са с тази локализация на остеоартроза/, засягат се както млади, така и възрастни индивиди.
Интерес на проучването представлява
първичната форма на гонартроза, III-IV
Rö стадий по Kellgren и Lawrence.
Доказана прецизност в диагностиката на гонартрозата и проследяването
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на ефекта от терапията има артросонографията /АСГ/, благодарение на която
откриваме вътреставен и околоставен
оток, ранни ерозии на ставните повърхности, но също оценяваме синовията,
хрущялното покритие, меките тъкани
извън ставата - бурси, мускули, сухожилия, лигаменти, инсерции.
Лечението с инжекционния колаген
GUNA MDs е нова фармакологична концепция, която е основа на биотерапевтичната медицина, базираща се на синергичното действие на алтернативната и
конвенционалната медицина. Става въпрос за един нов клон на медицинската

наука - физиологична регулативна медицина, която през последните години намира хиляди привърженици от елитните
научни среди по целия свят.
Структурният протеин – колаген,
представлява 25-30% от цялата протеинова маса на кости, сухожилия, ставни
капсули и мускули, лигаменти и фасции,
зъби и серозни мембрани, кожа и екстрацелуларен матрикс (Lynsenmeyer, 1991).
При гонартроза се разрушава фибриновата колагенова мрежа поради повишена активност на матриксните металопротеинази /колагенази, стромелизин и
др./, които разграждат екстрацелуларния

ВКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ

ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ

1. Възраст 18-80 г.

1. Възпалителни ставни заболявания

2. Гонартроза със ставен оток, доказан сонографски

2. Автоимунни заболявания

3. III-IV Ro стадий по Kellgren

3. Подагра

4. Oценка VAS > 25 mm

4. Малигнени заболявания

5. Алго-функционален индекс на Lequesne > 7

5. Преживяна травма или оперативна интервенция на колянната
става
6. Придружаваща хондропротективна и/или лумбрикираща терапия
7. Придружаваща физикална терапия

Таблица 1.

матрикс /ЕЦМ/.
Действието на инжекционния колаген
GUNA MDs e доказано в 7 клинични проучвания и е насочено към възстановяване
на колагеновите структури на ставните тъкани /лигаменти, ставен хрущял,
синовия/ и околоставните тъкани /лигаменти, сухожилия, ставна капсула, бурси,
мускули/.
GUNA МDs съдържат колаген, преработен от свински колаген /всеизвестен
факт е, че свинският колаген е найблизък до човешкия/, с високо съдържание на Glycine /22,8%/, Proline /13,8%/,
Hydroxyproline /13%/, т.е. колагенът е повече от 50%.
GUNA MD-Knee намалява физиологичната дегенерация на ставните и околоставните тъкани на колянната става,
намалява ставния оток.
GUNA MD-Matrix подобрява функциите и регенерира екстрацелуларния
матрикс, активирайки клетъчните функции. Това води до ускоряване на оздравителния процес чрез по-бързо разнасяне
/дренажен ефект/ на отока.
Продуктите на GUNA MDs се прилагат локално /околоставно, вътреставно,
подкожно, вътрекожно и мускулно/ и
притежават доказано висок тропизъм
към увредените колагенови структури,
като ги регенерират и усилват, с което
намалява болката при покой и движение.
Липсата на странични действия /до момента не са съобщавани такива/ прави
приложението на GUNA MDs напълно безопасно.
ЦЕЛ
Целта на настоящото проучване е в
условията на открит клиничен опит да
се проследи клинично и ехографски ефективността на GUNA MD-KNEE + GUNA
MD-MATRIX в стандартна терапевтична
доза в рамките на 60 дни при болни с го-

нартроза III-IV Rö стадий по отношение
на болката, ставния оток и функционалната активност.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
Проучването включва 20 болни в III-IV
Rö стадий по Kellgren и Lawrence на гонартроза с оток на засегнатата колянна
става.
Включващите и изключващите критерии са представени на таблица 1.
На всички болни е снет ставен статус, направена е стандартна рентгенография и ултрасонография на засегнатата колянна става.
Пациентите попълват въпросници
преди започване на лечението, на 60-и
ден и на 90-и ден за оценка на болката
при покой по 10-степенна VAS , оценка на
болката при движение от пациента по
10-степенна VAS, оценка на алгофункционалния индекс на Lequesne за гонартроза
и оценка на ефикасността от пациента
и от лекаря.
Артросонографията е извършена със
ставен ехограф Mindray M5 и високочестотен линеарен трансдюсер 8-12 MHz.
Ехографските прегледи са преди лечението и на 30-и ден след приключването
му. При всички болни сравнително е изследвана и контралатералната колянна
става.
Околоставно е приложена комбинацията от GUNA MD-Knee и GUNA MDMatrix, по 10 ампули, в схема 2 седмици
- по 2 апликации /седм. и 6 седмици - по
1 апликация/ седм. в общ курс на лечение
8 седмици.
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
За статистическата обработка на
данните и за построяването на графиките е използван пакет IBM SPSS Statistics
19.

Използвани са описателни статистики и анализ с повторни наблюдения
(Repeated Measures Analysis).
РЕЗУЛТАТИ
Участници
Проследените пациенти са на възраст между 62 и 79 г., като 55% са жени
и 45% са мъже. При 60% от болните е
налице коморбидност, като най-честите
придружаващи заболявания са артериална хипертония, исхемична болест на сърцето и мозъчно-съдова болест.
10-степенна VAS
Средната оценка на болката в покой
намалява трикратно в края на терапевтичния курс /60 ден/, като ефектът се
запазва и след лечението /фиг. 1/
Средната оценка на болката при движение намалява близо два пъти в края на
лечението и продължава да намалява 30
дни след завършване на курса /фиг. 2/.
Алгофункционален индекс на
Lequesne
За обективизиране на резултатите
е използвана общоприетата версия на
Алго-функционалния индекс на Lequesne
за гонартроза, който съдържа въпроси
по отношение на болката, пешеходното
разстояние и ежедневните активности
на пациента. Резултатите на всеки въпрос са в брой точки, които се събират
/0-24 т./ и така се определя общата
оценка на тежестта на гонартрозата.
Фиг. 3 и фиг. 4 показват средната
оценка за нощна болка и средната оценка за сутрешна скованост, които намаляват повече от два пъти в края на курса,
като ефектът се запазва 30 дни след
края на терапията.
Наблюдава се статистически значимо подобрение и при другите показатели на индекса на Lequesne: болка при
Медицина и Спорт
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Фиг. 1. Повлияване на болката при покой

Фиг. 2. Повлияване на болката при движение

Фиг. 4. Повлияване на сутрешната скованост/Lequesne/

изправяне, болка при ходене, максимално
изминатото разстояние при ходене, изпълнение на други дейности.
Ставният оток, оценен ехографски
Артросонографската оценка на отока на колянната става 30 дни след края
на лечението с комбинацията GUNA MDKnee и GUNA MD-Matrix показва, че 60%
от пациентите са без оток, а 30% са с
редукция на отока на ставата /фиг. 5/.
Представяме някои от сонографските образи на колянна става преди лечението с GUNA MD-Knee и GUNA MD-Matrix
и 30 дни след това /фиг. 6, 7/.
Странични ефекти
При всички пациенти липсват реакции на хиперсензитивност, както и изобщо странични реакции.

Фиг. 3. Повлияване на нощната болка
/Lequesne/

Фиг. 5. Повлияване на ставния оток, оценено ехографски

добра и добра оценка на ефикасността
на лечението, което съвпада с мнението
на лекуващия лекар.
Инжекционният колаген GUNA МDs е
иновативен и ефективен подход с регенериращ и обезболяващ ефект в лечението на гонартрозата.
Методът GUNA е приложим при
всички пациенти с гонартроза, вкл. и в
най-напредналите стадии. Може да се

прилага паралелно с НСПВС, миорелаксанти, физиотерапевтични процедури,
постоперативно, а също и с други хондропротектори и лубриканти. Лесното
му приложение го прави модерно средство на избор в ежедневната практика
на съвременния лекар.
Библиографията е на разположение
при авторите

Ефикасност на терапията според
пациента и според лекуващия лекар
Оценката на пациента и на лекаря за
ефикасността на лечението с инжекционен колаген GUNA MDs на 60-ия и на 90-ия
ден съвпадат, като с най-голям процент
е най-високата оценка - много добра.
ИЗВОДИ
1. Околоставното приложение на
GUNA MD-Knee и GUNA MD-Matrix при
гонартроза III-IV Rö стадий подобрява
статуса на колянната става и така повишава качеството на живот на пациентите поради:
 Статистически значимо намаление
на болката при покой и болката при
движение.
 Статистически значимо подобрение
на всички показатели от Алго-функционалния индекс на Lеquesne.
 Намаление на ставния оток, доказано
сонографски.
2. Ефективността на GUNA MDs продължава и след спиране на лечението.
3. Препаратът има много добър профил на безопасност.
4. 70% от пациентите дават много
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Фиг. 6. Супрапателарната бурса е уголемена и оточна преди лечението и с редукция на
отока след това.

Фиг. 7. Оток на ставната междина /медиален достъп/ преди лечението и липса на оток след
това.

GUNA MEDICAL DEVICES
ампули колаген

за лечение на мускулно-скелетноневралгична болка

Ексклузивни представители за медицинските изделия на GUNA s.p.a. за България
и Спорт  41
София 1407, ж.к. Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. 1, тел.: 02/80 60 04, 02/80 60 05,Медицина
www.intellect-pharma.com

Н АУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

VII европейски конгрес по спортна медицина
Залцбург, Австрия, 26 - 29 октомври 2011
Доц. д-р Диана Димитрова

От 26 до 29 октомври 2011 г. в гр. Залцбург,
Австрия, се проведе VII европейски конгрес по
спортна медицина. Това е най-големият научен
и образователен форум в областта на спортната медицина на Стария континент, който
се организира от Европейската асоциация по
спортна медицина (EFSMA).
В прекрасния бароков град Залцбург се
бяха събрали над 600 лекари, физиотерапевти, рехабилитатори и студенти от близо
40 европейски страни. Наред с тях, в конгреса
взеха участие и специалисти от САЩ, Канада,
Бразилия, Япония, Индия, Обединените арабски емирства, Тайланд, Египет, Филипините
и др. Това превърна VII европейски конгрес
по спортна медицина в голям международен
форум, в който си дадоха среща колеги от
целия свят. От балканските страни имаше
над 70 участници – от Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Македония, Босна и Херцеговина.
България, за съжаление, беше представена
единствено в мое лице.
Конгресът се проведе в модерната сграда на Конгресния център на Залцбург – едно
от най-големите в Европа места за срещи,
конференции и др. събития. Конгресният център е открит през 2001 г. и има обща площ
от 15 000 кв. м. В него са разположени 15
конферетни зали, оборудвани с най-модерната аудиовизулна и комуникационна техника,
изложбени фоайета, салони за коктейли, преводачески център и др.
В рамките на 3-те работни дни на конгреса бяха изнесени 170 лекции и близо 100
доклада, проведени бяха 7 семинара и 3 симпозиума, представени бяха над 240 постера.
Повече от 30 водещи фирми в света в областта на медицинските технологии и фармацефтичната промишленост имаха презентации във фоайетата на конгресния център,
на които бяха демонстрирании различни
иновативни техники и бяха представени редица нови профилактични и терапевтични
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средства.
Европейският конгрес по спортна медицина, който вече е един традиционен форум,
тази година за първи път се проведе едновременно с III централноевропейски конгрес
по физикална медицина и рехабилитация. Макар че всяка от тези две области от медицината има своя специфика и облик, те имат
много допирни точки, когато става дума за
превенция, диагноза, лечение и функционална
рехабилитация на спортните травми. Този
факт беше изтъкнат и в приветствията
към делегатите на конгреса от президента
на EFSMA проф. д-р Джоузеф Кумиски и от
председателя на Организационния комитет
и президент на Австрийското дружество
по спортна медицина и превенция проф. д-р
Антон Викер.
Мотото на конгреса беше „Превенция,
работоспособност, завръщане към игра и
възръщане на функциите”. Вниманието беше
фокусирано върху т. нар. „завръщане към
игра”, т. е. процесът на вземането на решение за връщане към спортна или състезателна дейност на един спортист след прекарана
болест или травматично увреждане. Това е
една тема, която в последните години много
широко се дискутира на различни научни форуми. В рамките на конгреса, в четири сесии
се обсъждаха различни аспекти от връщането към спортна дейност след травми, след
хирургически интервенции, при патологична
или абнормна електрокардиография, при претренираност и се изясняваха критериите,
рисковете, отговорностите на спортния лекар, някои етични и правни въпроси. Особено
място беше отделено на спортно-медицинските проблеми в детско-юношеския спорт и
рисковете от преждевременното зъвръщане
в играта. В тези пленарни сесии се изнесоха
лекции и доклади от президента на Международната федерация по спортна медицина
(FIMS) проф. д-р Фабио Пигоци, президента

на EFSMA проф. д-р Джоузеф Кумиски и двама
от лидерите в областта на медицинските
проблеми на младежкия спорт – проф. Лил
Мишели от Харвардския медицински колеж, и
вицепрезидента на Международната федерация по гимнастика д-р Мишел Леглиз, както
и от много други специалисти..
Залцбург се намира в подножието на
Алпите и естествено темата за медицинските аспекти на зимните спортове беше
застъпена много широко – на тях бяха посветени две пленарни сесии.
При голям интерес от страна на делегатите и гостите на конгреса се проведе
и Балканската сесия по спортна медицина
на тема „Синдром на претренираност при
спортисти”, на която се разискваха ранните маркери и параметри за откриването на
това състояние, превенцията и сроковете
за връщането към спортна дейност.
Успоредно с научната работа, на конгреса се проведе и заседание на Съвета на
делегатите на EFSMA. На него бяха приети
промени в Устава, които се отнасят до
промяна на седалището на организацията.
Досегашното седалище на EFSMA е в Брюксел и то се измества в Лозана, Швейцария.
Обсъдена и приета беше и кандидатурата
на Страсбург, Франция, като домакин на
следващия VIII конгрес по спортна медицина,
който ще се проведе от 26 до 29 септември
2012 г.
Натоварената научната програма
на конгреса не попречи на неформалните
разговори с колеги и приятели, на които
обсъждахме проблемите, които ни вълнуват, споделяхме мнения и впечатления по
различни въпроси и планирахме бъдещите
ни срещи.
Организацията на конгреса беше блестяща, атмосферата, в която той протече,
беше много приятелска и топла, домакините бяха изключително гостоприемни.

За контакти: тел. 0888 858 656, email: hristianapramova@abv.bg

