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Лечение на патело-феморалната
нестабилност чрез реконструкция
на медиалния пателофеморален
лигамент (MPFL)
Съавтор Георги П. Георгиев, дм

Проф. Пламен Кинов, дмн

РЕЗЮМЕ
Лечението на пателарната нестабилност представлява актуален
проблем в съвременната ортопедична хирургия. В литературата все
още липсва общо приет алгоритъм за хирургичното лечение на пателофеморалната нестабилност. Въпреки че увредата на медиалния
пателофеморален лигамент (MPFL) не е основната причина за нестабилност на пателата, през последните години широка популярност
добива реконструкцията на медиалния пателофеморален лигамент
след неуспешно консервативно лечение на травматична луксация на
пателата или при пациенти с хронична нестабилност и дисплазия на
трохлеята. Представяме индикациите, хирургична техника и клиничните резултати след реконструкцията на MPFL.

SUMMARY
Treatment of patellofemoral instability by reconstruction of the medial
patellofemoral ligament (MPFL)
Patellar instability is an actual problem in orthopedic surgery and surgical
treatment has gain popularity in recent years. In the current literature, there
is no broad agreement for the surgical treatment of patellofemoral instability.
Although the damage of the medial patellofemoral ligament (MPFL) is not the
main reason for the patellar instability, in recent years, the reconstruction of
the aforementioned ligament after failed conservative treatment of traumatic
dislocation or in patients with chronic instability and trochlear dysplasia gained
popularity. Herein, we present the indications, the surgical technique and
clinical outcomes after reconstruction of the MPFL.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: медиален пателофеморален лигамент (MPFL), реконструкция, пателарна нестабилност.
KEY WORDS: medial patellofemoral ligament (MPFL) reconstruction, patellar instability.

Пателарната луксация представлява
2-3% от увредите на колянната става и
се получава най-често в резултат на директна, форсирана травма в областта
или ексцесивен натиск върху пателата,
най-вече при спортове като футбол,
баскетбол или ръгби след падане от височина при валгус и флексия в коляното
(Stefancin и Parker, 2007). Индиректният
механизъм е при рязка контракция на
m.quadriceps femoris и флексия и валгус на
колянната става, съчетани с външна
ротация на подбедрицата. След настъпване на дислокацията пателата
най-често се измества към външната страна на ставата. Много често
пациентът сам намества обратно
луксираната капачка. При над 90%
от случаите е увреден медиалният
патело-феморален лигамент (MPFL).
(Amis и съавт., 2003; Burks и съавт.,
1998; Desio и съавт., 1998) Nomura установява увредата му при 18 от 19
колена при пресни увреди и 49 от 49
при хронична пателарна дислокация.
Наред с неговата увреда могат да се
наблюдават и увреди както на лигамeнтарни структури, така и остео4
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хондрални лезии.
Медиалната част на коляното
е представена от три слоя. MPFL,
заедно с повърхностния слой на медиалния колатералния лигамент
представлява вторият слой. По литературни данни дебелината му варира между 5-12 mm и той е главната
структура, която осигурява до 60%
от силата, ограничаваща латералната транслация на капачката. MPFL
започва от горномедиалния полюс
на пателата и се залавя по предната
страна на медиалния епикондил (фиг.
1) (Mackay и съавт., 2014).
Пателофеморалната нестабилност
се изразява в дислокация и/или сублуксация на пателата. Тя се среща при 30 до
60% от пациентите, лекувани неоперативно по повод травматична луксация
на пателата. Maenpaa и Lehto представят резултатите от свое проучване,
използвайки различни техники на консервативно лечение при тази дислокация.
При 13-годишно проследяване те установяват рецидиви на луксацията при
44% от пациентите, а при други 19%
отбелязват наличие на пателофеморал-

Фиг. 1

Схема на медиален пателофеморален лигамент (MPFL).
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Patella alta;
дисплазия на m. vastus medialis;
плоскостъпие;
генерализиран ставен свръхлакситет.

Фиг. 2

Аpprehension test.

на болка и/или сублуксация.
ДИАГНОСТИКА НА
ПАТЕЛОФЕМОРАЛНАТА НЕСТАБИЛНОСТ
Клиничната картина варира в зависимост от това как е настъпила травмата, тежестта и давността на увредата. Повечето пациенти съобщават
за падане от височина или директен
удар върху капачката при сгънато и
отведено коляно по време на спорт или
трудова дейност.
При клиничния преглед (фиг. 2 и 3)
и на образните изследвания може да се
открият редица предразполагащи фактори на пателофеморалната нестабилност:
увеличена феморална антеверзия;
увеличена външна ротация на тибията;
валгусна деформация (увеличен Q
ъгъл);
трохлеарна дисплазия;
дисплазия на пателата;

Фиг. 3
6

В повечето случаи на фона на гореизложените предразполагащи фактори
има и различен по сила травматичен
инцидент, който играе ролята на отключващ фактор.
От образните изследвания рентгенографиите във фасова, профилна и аксиална проекция са от особено значение.
Те представят позицията на капачето
в трохлеарната бразда, височината на
пателата, както и евентуалното наличие на дисплазия. За по-прецизна диагностика и предоперативно планиране е
уместно и направата на компютърна
томография (КТ) или ядреномагнитно
резонансно изследване (ЯМР).
За практиката е приложима класификацията на H. Dejour за пателофеморалната нестабилност:
обективна пателарна нестабилност;
потенциална пателарна нестабилност;
болезнен пателарен синдром.
ИНДИКАЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
MPFL И КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Лечението на пателарната нестабилност представлява актуален проблем в съвременната колянна хирургия.
Консервативното лечение е метод на
избор при първа луксация и неактивно
спортуващи пациенти. То включва контрол на болката, носене на ортеза и
упражнения за укрепване на бедрената
мускулатура. Показани за реконструкция на MPFL са активно спортуващи и
пациенти с пателофеморална неста-

билност след неуспешно консервативно
лечение на травматична дислокация
или хронична нестабилност и дисплазия
на трохлеята. Хирургичното лечение се
препоръчва след повторна дислокация.
Дисплазията на трохлеята значително
увеличава риска от дислокация на пателата и пателарна нестабилност. Dejour
и съавт. (1990) класифицират пателарната дисплазия в четири типа: тип A:
запазена форма на трохлеята с плитка
бразда; тип B: значително изгладена
трохлеа; тип C: асиметрична трохлеарна фасетка със значително изпъкнала
латерална и хипопластична медиална
част; тип D: трохлеарната бразда липсва, а трохлеята дори е конвексно изпъкнала.
Оперативно лечение се прилага и
в случаите на остра луксация, когато
са налице допълнителни увреди или
налични остеохондрални фрагменти
(фиг. 4). Целта на лечението е да се
стабилизира пателата, като се възстанови анатомията на ставата:
корекция на налични предразполагащи
фактори (дисплазия, малпозиция), да се
решат евентуалните допълнителни
увреди и да се предотврати бъдещото увреждане на ставата (хондрални
увреди).
Най-често използвани автографтове за възстановяване на MPFL са тези
от m. semitendinosus, а така също и от
m. gracilis, tractus iliotibialis, сухожилия на
аддукторите или lig. patellae с костен
графт от пателата. Предпочита се
сухожилието на m.gtacilis, което макар
и по-слабо, има значителна здравина и
се доближава по биомеханични характеристики до MPFL (Mackay и съавт.,
2014). Ellera и съавт. (2004) представят
дългосрочните резултати след реконструкция на MPFL при 16 пациенти,
лекувани за рецидивираща пателарна

Аpprehension test. Латерална позиция на пателата, и Б) латерална нестабилност на пателата при клиничното изследване.
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Фиг. 2

Артроскопска находка
на остеохондрална
лезия, съпътстваща
луксация на пателата.

артроза, ятрогенно предизвикана медиална нестабилност, болка при натоварване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медиалният пателофеморален
лигамент е основната структура,
противодействаща на латералното изместване на пателата. Въпреки че до момента в литературата
не съществува единомислие както
по отношение на индикациите за
реконструкцията на MPFL, така и
по отношение на типа присадък и
хирургичната техника, възстановяването на MPFL при пателарна дислокация позволява постигане на благоприятен клиничен резултат, има
ниска честота на рецидиви и относително малко усложнения.

нестабилност, използвайки свободен
трансплантат от сухожилието на m.
semitendinosus. За над 5-годишен срок
на проследяване, те отчитат при 94%
от пациентите добри и отлични резултати. Deie и съавт. (2003) отчитат
резултатите при 6-има пациенти с
патерална нестабилност, лекувана с
реконструкция на MPFL чрез транспозиция на m. semitendinosus към пателата.
В тяхната група авторите посочват
липса на рецидив след реконструкцията.
Drez и съавт. (2001) представят много
добри и отлични резултати при 93%
от пациентите след реконструкция,
използвайки свободен трансплантат
от m.gracilis при 15 пациенти, лекувани
за рецидивираща пателарна нестабилност. В серия от 89 пациенти и реконструкция със сухожилие на m.gracilis в
нашата страна Х. Мазнейков съобщава
отлични резултати и минимална честота на усложнения. В нашата серия от
6-има пациенти с реконструкция с присадък от m.gracilis не сме имали случаи на
усложнения и всички пациенти са с отличен клиничен резултат.
MPFL реконструкция може да се комбинирана и с различни дистални (ElmslieTrillat) или проксимални (Insall) реалиниращи процедури и трохлеопластика
(Mackay и съавт., 2014).
ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА С
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА MPFL
Възстановяването на MPFL се предхожда от артроскопия, благодарение
на която се оценява пателарното движение, наличието на латеропозиция и
трохлеарна дисплазия, наличие на хрущялни лезии, както и лезия на менисци-

те. При наличието на свoбодни тела те
се отстраняват. Хирургичната техника е следната:
пациент по гръб на операционната
маса с кръвоспиращ есмарх;
работа под скопичен контрол;
антеромедиален достъп до проксимална тибия на нивото на туберозитас тибие;
вземане и подготовка на свободен
трансплантат от сухожилието на
m. gracilis с диаметър 4-5 mm и дължина 15-17 mm;
достъп от около 2.5 cm до медиалния край на пателата, като медиалният ръб се почиства от меки тъкани;
изготвяне на субпериостално ламбо,
включващо MPFL и ретинакулум;
в пателата се борират два канала
под ъгъл от 45° от дистално и от
проксимално, докато двата тунела
се срещнат;
въвежда се трансплантатът, като
се формира здраво прикрепване към
пателата;
палпира се медиалният епикондил и
се прекарва игла транзверзално по
оста на кондилите;
бориране по иглата с борер на дълбочина 30 mm и въвеждане на сдвоените сухожилия с помощта на иглата в образувалия се тунел, където
те се фиксират с трансфиксационен
винт.
Евентуалните усложнения при оперативно лечение на пателарната нестабилност включват артрофиброза,
инфекция, съдова и нервна увреда (v.
saphena magna и n. saphenous), фрактура на пателата, рецидивираща латерална нестабилност, патело-феморална
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Комбинирана задна и
предномедиална глезенна
артроскопия –
клиничен случай
Съавтори М. Добрев, Хр. Мазнейков, А. Мурадов, П. Драмов, Г. Димитров

Д-р Михаил Вулджев

РЕЗЮМЕ
Клиничен случай на 19-годишен професионален футболист с клинични и рентгенологични данни за заден и предномедиален глезенен
импинджмънт. Проведена е комбинирана задна и предномедиална артроскопия, с последващ отличен резултат и връщане към активна
спортна дейност един месец следоперативно.

SUMMARY
Combined posterior and anteromedial ankle arthroscopy – clinical case
We present a clinical case of a 19 yo professional soccer player with clinical
and X-ray evidence for posterior and anteromedial ankle impingement. We
performed combined posterior and anteromedial arthroscopy with excellent
result and return to full sport’s activity one month post-operatively.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Комбинирана предна и задна глезенна артроскопия, Ос тригонум, свободни тела, импинджмънт синдром.
KEY WORDS: Combined posterior and anterior ankle arthroscopy, Os Trigonum, Loose bodies, Impingement syndrome.

та капсула.
ВЪВЕДЕНИЕ
АНАМНЕЗА
Задният глезенен импинджмънт е синдром, който се характеризира с болка в задната
глезенна област, засилващ се при
форсирана плантарна флексия. Той
е добре познат при балетисти,
играчи на крикет, футбол и други
спортове. Отдавна е известно, че
наличието на „Os Trigonum” и други анатомични вариации в задния
глезенен отдел водят до предразположение към този синдром и че
ексцизията им води до отшумяване на оплакванията (1, 2).
Антеромедиалният импинджмънт се признава като отделна патология в последно време
(5). Характеризира се с болка в
областта на медиалния малеол,
провокираща се при палпация и
при някои движения. Рентгенологично кореспондира с наличие
на остеофити или друга костна
патология в областта на медиалния малеол на тибия и кореспондиращата част на талуса. На
ЯМР може да се визуализира задебеляване и възпаление на ставна-
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19-годишен професионален футболист. Оплаквания от периодична
остра болка в областта на медиален малеол при спорт. Периоди на
болка в задния глезенен отдел, след
форсирана плантарна флексия. Оплакванията датират от повече от
три месеца. Неколкократни дисторзии на ставата в миналото.
КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Нормален обем на движение
в ставата. Нормално алиниране.
Провокиране на оплакванията при
палпация в областта на върха на
медиален малеол. Положителен заден импинджмънт тест – провокиране на болката в задния отдел
при форсирана плантарна флексия
(фиг. 1). Липсва болезненост в
сулкуса на флексор халуцис лонгус,
предна и латерална ставна линия.
ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
За поставяне на диагнозата бе

Фиг. 1

достатъчно извършването на фасова и профилна рентгенография.
Визуализира се костна формация с
гладки граници на върха на медиален малеол, с вид на остеофит
(фиг. 2). Наличие на Ос тригонум в
задния отдел на ставата (фиг. 3).
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Свободно тяло в медиален отдел.
Синовит.
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Фиг. 4

ти се под есмархов контрол. След
приключване на работата в задния
отдел пациентът се завърта по
гръб - за работа в предния отдел на
ставата.
Необходимо е стандартно атроскопско оборудване с 4-милимитрова 30о-ова оптика.

Фиг. 2

ИНТЕРВЕНЦИЯ
Фиг. 3

Инсерционна тендинопатия на
ахилесовото сухожилие.
Ретро калканеарен бурсит.
Болест на „Хаглунд”.
Анатомични вариации (като
аксесорен m. soleus).
Сублуксиращи се перонеални сухожилия.
Остеоартрит на глезенната
става.
Тендинит на флексор халуцис
лонгус.
ЛЕЧЕНИЕ
Консервативното лечение винаги е първоначалният метод на
избор:
почивка;
временно спиране не спортните натоварвания;
физикална терапия;
използване на ортопедични
обувки;
орални и локални НПВС;
локална инфилтрация с лидокаин, който може да потвърди
диагнозата.
След неуспех от консервативното лечение повече от 3 месеца
се премина към оперативно лечение.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В повечето случаи откритата
хирургия е методът на избор, даваща задоволителни резултати.
В днешно време, както във всички области на хирургията, и тук
има тенденция към артроскопските и минимално инвазивните техники. Артроскопската операция
води до по-бързо възстановяване,
по-малки оперативни белези и помалко усложнения от открития метод (6).
Предвид клиниката, физикалното изследване и данните от образните изследвания се взе решение
за комбиниране на задна и предномедиална артроскопия. Основният
принцип е да се обърне внимание
само на увредените участъци, с
възможно най-малката хирургична
травма предвид спортната активност на пациента и по-краткия период на възстановяване.
Положението на пациента е по
корем на операционната маса, със
свободно висящо стъпало от ръба
на операционната маса. Поставят се сгънати чаршафи или мека
подложка на подбедрицата. Рабо-

Стандартно се изпозват два
порта за лечение на увредите на
задния отдел на глезена – постеромедиален и постеролатерален
(9).
Постеролатералният порт се
поставя първи. Стъпалото се поддържа в 90о флексия в глезенната
става. Маркират се ахилесовото
сухожилие и латералният малеол.
Достъпът се извършва на 5-7 мм
пред ахилесовото сухожилие, на нивото на върха на латералния малеол.
Постеромедиалният порт се
прави на същото ниво, точно пред
ахилесовото сухожилие (фиг. 4).
Най-важният анатомичен ориентир е сухожилието на флексор
халуцис лонгус. Всичко латерално
от него е сигурна зона за работа, а
непосредствено от медиалната му
страна е разположен съдово-нервният сноп.
Самата оперативна интервенция се състои във внимателно отпрепариране на Ос тригонум (фиг.
5), последвано от неговото резециране, отстраняване и заглаждане на получената повърхност с
шейвър (фиг. 6).
Пациентът се завърта по гръб
и се преминава към предномедиална артроскопия.
Порталите са стандартен антеромедиален и допълнителен нисък антеромедиален (фиг. 7).
Стандартният антеромедиален порт се прави на нивото на
ставната линия, максимално близо до сухожилието на м. тибиалис
Фиг. 7

Фиг. 5
10
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Фиг. 6

се подложил отново на същата
операция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фиг. 10

Фиг. 8

Фиг. 11

Фиг. 9

антериор, при поддържане на 90 о
флексия в глезенната става.
Допълнителният нисък антеромедиален порт се поставя под
визуален контрол, пред върха на
медиалния малеол, по хода на влакната на лигаментум делтоидеум.
При директната визуализация
се установи наличие на свободен
костен фрагмент, прираснал към
ставната капсула (фиг. 8). Извърши се отпрепариране и ексцизия
на фрагмента (фиг. 9).
Контролни
рентгенографии
следоперативно (фиг. 10, 11).
СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
Пълно натоварване с ходене
от първия следоперативен
ден.
Контрол на болката и отока
– почивка, криотерапия, елевация, обезболяване при нужда.
Физиотерапия и рехабилирация.

Връщане към активна спортна
дейност след първия месец.
РЕЗУЛТАТИ
Отчетен бе FAOS (Foot and
Ankle Outcome Score) скор за оценка на резултатите, преоперативно и три и шест месеца следоперативно. Зададен бе въпросът,
дали пациентът оценява резултата от операцията като: лош, задоволителен, добър или отличен.
Би ли се подложил пациентът на
подобна интервенция отново. Би
ли препоръчал интервенцията на
свой близък или приятел?
FAOS скор се повиши до нормални стойности за всички подкатегории, след третия месец
(табл. 1).
На края на третия месец пациентът отчете резултата като
отличен.
Пациентът би препоръчал
операцията на свой близък и би

120
100
80
Преоперативно

60

3-ти месец
40
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Табл. 1

Комбинацията между предна и
задна глезенна артроскопия е ефективна процедура за едномоментно
лечение на глезенна патология с различна локализация. Извършва се минимална травма на ставата, като
целенасочено се третират само увредените участъци. Това е предпоставка за по-бързо възстановяване и
по-малък риск от усложнения.

ДЕЖ

Спорт

Качество
живот
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Синдром на канала на Guyon при
елитни волейболисти

Съавтори доц. д-р Вихър Ковачев, д-р Валентин Матев

Доц. д-р Борис Матев

РЕЗЮМЕ
Авторите представят серия от болни, национални състезатели по
волейбол. Всички са страдали от синдрома на Guyon. Последователно се представят целта, материалът и методите, оперативното
лечение и дискусията. Всички елитни волейболисти са се върнали в
професионалния спорт.

SUMMARY
Gyuon’s canal syndrome in elite volleyball players
The authors represent their series of patients, national volleyball athletes. They
all suffеred from syndrome of Guyon’s channel. We are representing, the
aim material of methods, operative treatment, and discussion. All volleyball
athletеs have returned to the professional sport.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Синдром на Guyon, волейболисти, оперативно лечение.
KEY WORDS: Syndrome of Guyon’s channel, volleyball athletes, operative treatment.

Синдромът на канала на
Guyon, или още познат като
синдром на дисталния улнарен
канал, е втората по честота
компресионна невропатия на н.
унарис и третият по честота
синдром на компресия на периферните нерви. Целта на нашето изследване е да представим
група елитни волейболисти, национални състезатели, оперирани по повод синдрома на дисталния улнарен канал. Синдромът на
канала на Guyon е описан за пръв
път от Guyon през далечната
1861 г. Счита се обаче, че съвременното описание на това заболяване е дадено от Hunt през
1908 г. (1). Причините за възникването на този синдром са, както следва: притискане на нерва
от ганглион (2), липом, фрактура на ос хаматум, анатомични
аномалии. Специален интерес
в етиологията представлява
патологията, свързана с анатомично разположената до нерва
а. улнарис: тромбоза на артерия
улнарис (3) и фалшива аневризма.
За нас особен интерес представлява групата на елитни волей12
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болисти, страдащи от улнарния
тунелен синдром, респективно
защо те по-често от другите
спортисти са предразположени
към това заболяване.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследването третира 7
души: 6 мъже и 1 жена. Всичките
са лекувани оперативно. Сим-

птоматиката включва типичните за дистални увреди на нервус улнарис симптоми (4). Засяга
се както моторната функция,
така и сетивността на ръката.
При изследване на локалния статус наблюдавахме хипотрофия
на хипотенар и м. интеросей.
Нарушена е аддукциата и абдукцията на пръстите. Имаме и
хипестезия в зоната на нервус

улнарис. При трима от пациентите имахме положителен Ален
тест. За верифициране на диагнозата изпозвахме също така
електромиографско изследване,
доплер тест. Считаме, че ядрено-магнитният резонанс не е
необходим в тези случаи; ехографията на канала на Guyon може
да бъде подпомагащо изследване. При трима от болните наблюдавахме и промяна цвета на
ръката в зоната, васкуларизирана от артерия улнарис. Използвахме класическата оперативна
техника, както следва: прерязване на палмарния карпален лигамент, декомпресия на канала на
Guyon, невролиза на н. улнарис.
Прерязахме и наличните фасциални структури, изхождащи
от оз пизиформе. Щателно бе
проверена и артерия улнарис.
От особено значение за операцията беше отпускането на
турникета след операциата, за
да видим дали се възстановява
нормалното кръвоснабдяване на
пръстите на ръката. При три
от случаите установихме, че
четвъртият и петият пръст
остават бледи. Наложи се да
направим невро- и артериолиза

дистално от канала на Guyon,
с което прекъснахме симпатиковите влакна, отиващи към
адвентицията на дигиталните
артерии. Нормалното кръвоснабдяване след това се възстанови.
ДИСКУСИЯ
При всички волейболисти възстановителният период протече без компликации и в рамките
на 8-10 седмици те се завърнаха
в професионалния спорт. Зададохме си въпроса защо при волейболистите честотата на синдрома
на дисталния улнарен канал е много по-голяма, отколкото при други
елитни спортисти. Считаме, че
това се дължи на спецификата на
волейбола, при която тежестта
от съприкосновението с волейболната топка попада в дланта,
респективно в анатомичната
област на канала на Guyon. Също
така у нас голям интерес предизвика и асоциирането на нервната лезия със засягяне и на структури на а. унарис. Не можахме да
намерим в литературата други
източници, третиращи този
въпрос. В заключение можем да

направим извода, че синдромът
на канала на Guyon е заболяване,
срещащо се във волейболното общество. То е свързано със спецификата на волейбола и трябва да
бъдем много внимателни след появата на съответната симптоматика, както и много прецизни
и в лечението, като трябва да
интервенираме не само нерва, но
и артерията. Дори да проследим
съдово-нервния сноп и след излизането му от канала на Guyon.
Консервативните методи в тези
случаи не дават ефект и веднъж
диагностицирана, тази компресивна невропатия трябва да бъде
третирана оперативно.
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Ревизионна пластика на предна кръстна
връзка с автотрансплантат от
сухожилието на m. quadriceps femoris
Д-р Николай
Филипов

д-р Иван
Василев

РЕЗЮМЕ
Оперативното лечение на рецидивираща нестабилност на коляното след пластика на предна кръстна връзка е сложен комплексен проблем, свързан с многообразие от фактори, влияещи върху
крайния резултат. Съществува голям брой оперативни техники с
различни избори на авто- и алотрансплантати и методи на фискация. Представяме най-често използваната техника в клиниката
– трансплантат от средна 1/3 на сухожилието на м.квадрицепс
с костен блок от проксималната част на пателата и фиксация с
BTB TightRope.

SUMMARY
Revisionary plastic surgery of anterior cruciate ligament by
autotransplantion of tissue from the quadriceps femoris
The surgical treatment of relapsing instability of the knee following a
plastic surgery of the anterior cruciate ligament (ACL) is an intricately
complex issue whose end-result is influenced by a variety of factors.
There exist a large number of surgical techniques employing a variety
of auto- and allotransplants and fixation methods. This article presents
the most frequently utilized clinical technique: a transplantation of onethird of the tendon of the quadriceps femoris with a bone particle of the
proximal region of the patella and a fixation with a BTB TightRope.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ревизионна пластика на ACL, сухожилен трансплантат.
KEY WORDS: Revisionary plastic surgery, tendon transplantansion.

Ревизионната пластика на
предна кръстна връзка е един от
сериозните проблеми в спортната ортопедия. Причините за
този вид интервенции са много
– недобре позиционирани тунели,
неподходящ избор на графт, нови
травми, прекалено ранно активно
натоварване и др. Хирургичното
лечение е свързано с множество
фактори като избор на подходящ
авто- или алографт, метод на фик-

сация, при необходимост екстракция на фиксиращи средства от
предходна интервенция, състояние на мускулатурата.
Най-честата причина за ревизионна пластика на предна кръстна
връзка е нарушение в целостта на
графта, водещо до рецидив на нестабилност в ставата. Диагностиката на вторична инсуфициенция
на ПКВ след пластика е комплексен проблем, включващ подробни

анамнестични данни и клинично
изследване на пациента с образни
и лабораторни данни. Един от найважните проблеми, който трябва да реши хирургът, е избор на
трансплантат за последващата
операция. В световната литература няма единомислие по въпроса
за избор на оперативна техника
поради голямото многообразие от
методи за първична реконструкция на ПКВ и различните причини

Руптура на трансплантата след торзионна
травма
14
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 3

дегенеративни промени в него или
при недостатъчна дебелина, определена на ЯМР, се използва друг
автотрансплантат в зависимост
от автотрансплантата при първата интервенция /BTB или сухожилие на м. семитендинозус/.
Трансплантатът се взима с миниинвазивна техника с надлъжен
или напречен разрез в областта на

за неуспех.
Предоперативното планиране
изисква подробен анализ на състоянието на ставата, за което
е необходим както ядрено-магнитен резонанс на ставата, така и
рентгенографии в различни проекции. Данните от ЯМР позволяват освен преценка на позицията
и фиксацията на трансплантата
при предишната операция да се
избере и най-подходящ избор на
автографт за ревизионната операция. От решаващо значение е
анализът на донорното сухожилие
– неговите качества и размери. В
нашата клиника основен метод на
избор при ревизионна пластика на
ПКВ и реконструкция с автотрансплантат от средна 1/3 от сухожилието на m.quadriceps femoris. При

16
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дисталната част на сухожилието.
Послойно се достига до сухожилието.
Отпрепарира се трансплантат
с размери на сухожилната част 12
мм ширина, 5 мм дебелина и дължина в зависимост от структурата
на m.quadriceps femoris от 60 до
75 мм. Костното блокче от проксимална част на пателата е с раз-

Артроскопски образ на реконструирана предна кръстна връзка с
автотрансплантат от m. quadriceps femoris.
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Фиксацията на новия трансплантат е друг важен момент в
операцията. Трябва да се избере
метод на фиксация, който е съвместим с предишната интервенция. Използването на TightRope
позволява поставяне на импланта
и при наличие на предишни оперативни интервенции.
За дисталната фиксация на
графта използваме биорезорбируем винт с достатъчен размер за
осигуряване на стабилна фиксация.
Дължината от 65 мм позволява
промяна в посоката на тибиалния
тунел, за да се избегне преминаване през зоната на тунела от предната оперативна интервенция.
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възможностите на пациента позволява по-сигурно и пълноценно
възстановяване до предишните
нива на физическа активност. За
постигане на тази цел е необходим комплексен подход към всеки
един случай и участие на различни
специалисти – ортопеди, лекари
физиотерапевти, спортни лекари
и кинезитерапевт.
За анализ на резултатите използваме комбинация от субективни методи - IKDC score, visual analog
scale, ЯМР и обективен анализ на
функцията – системата Back-inAction.
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Ролята на хипербарната оксигенация
в комплексното лечение на спортния
травматизъм
Д-р Никола
Шопов, дм

Доц. д-р Ивайло
Въжаров, дм

РЕЗЮМЕ
Закритите диафизарни счупвания на подбедрицата са сериозен проблем в спортния травматизъм. При това тъканите в зоната на
нараняването може да се окажат в неблагоприятни условия на хипоксия, което възпрепятства процеса на костна регенерация. Целта
на настоящото изложение е да покажем ползата от използването
на хипербарната оксигенация (ХБО) като допълнително средство
при лечението на костни фрактури. Този метод съществено способства не само за нормализиране на нарушения кислороден режим,
но и за активирането на метаболитните процеси в увредените
тъкани. Цитираме наши и чужди проучвания на влиянието на ХБО
върху оздравителния процес на закрити и открити фрактури на
тибията, като даваме и практически съвети за провеждането на
сеанси на ХБО за лечението на спортни травми.

SUMMARY
The role of hyperbaric oxidation therapy in the complex treatment of
sport injuries
Closed diaphyseal fractures of the lower leg are a serious problem
in sports injuries. In this tissue in the area of the injury could be
unfavorable conditions of hypoxia, which hinders the process of bone
regeneration. The purpose of this study is to show the benefits of the use
of Hyperbaric Oxygenation (HBO) as an additional means in the treatment
of bone fractures. This method not only significantly contributes to the
normalization of disorders oxygen regime, but also for the activation of
metabolic processes in the damaged tissues. We quote own and foreign
studies of the effects of HBO on the healing process of closed and open
fractures of the tibia, by giving practical advice on conducting sessions
of HBO treatment of sports injuries.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Хипербарна оксигенация, спортни травми, фрактура на тибията.
KEY WORDS: Hyperbaric oxygen therapy, sports injuries, fracture of the tibia.

Закритите диафизарни счупвания на подбедрицата са една
от най-често срещаните разновидности на скелетната травма.
По различни данни тези фрактури представляват 15% от всички
счупвания и 40% от тези на долния
крайник. Те се явяват чест и сериозен проблем и в спортния травматизъм. Спортните травми – ски
или по време на футбол, обикновено водят до по-ниски енергийни
наранявания, но могат да предизвикат и фрактури на тибиалната
кост. Тези счупвания обикновено
са причинени от въздействието
на интензивна усукваща сила, което води до появата на коса или
спираловидна фрактура. Травматичното увреждане на дадена
кост и последващата операция са
съпроводени с появата на неблагоприятни местни и общи реакции
в тялото, които са причинени от
промени в централната хемоди18
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намика, външното дишане, обмяната на веществата и местните
нарушения в микроциркулацията.
При това тъканите в зоната на
нараняването може да се окажат
в неблагоприятни условия на хипоксия, което възпрепятства процеса на костна регенерация.
Счита се, че след счупването
компенсаторно се ускорява кръвотокът в тъканите около центъра
на увреждането, както и в областите на образуване на новите
съдове в краищата на костните
фрагменти. А в зоните на образуване на регенерата, където в
първите седмици след травмата
продължават възпроизводството
и миграцията на скелетогенни тъканни клетки, във връзка с влошените условия за кръвоснабдяване
и ниско налягане на кислорода, се
формира фиброзна съединителна
тъкан. Изследвано е, че при наличието на лоши условия за васкулари-

зация в новоформиращия се костен
регенерат, от това дали може да
се увеличи активността на кислородозависимите процеси, зависи
интензивността на синтезата на
структурни белтъци (колаген, гликопротеини) и ензими (лактатдехидрогеназа, алкална фосфатаза),
което е възможно само при достатъчно ниво на биоенергетичните процеси в митохондриите на
костните клетки. А това зависи
от местното кръвоснабдяване и
осигуряването с кислород.
Използването на хипербарната
оксигенация (ХБО) като допълнително средство при лечението
на костни фрактури способства
не само за нормализиране на нарушения кислороден режим, но и за
активирането на метаболитните процеси в увредените тъкани.
ХБО коригира функциите на животоподдържащите системи, което влияе положително на естест-

ЗАПОЧНЕТЕ МАЧА ДОБРЕ ХИДРАТИРАНИ И ЗАРЕДЕНИ

СЛЕД

ПОЛУВРЕМЕ

ПРЕДИ

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

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

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

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

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

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

BETA-ALANIN
- п одобрете издд ръжливостта

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

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

ACTIVATOR
- бъдее те тее рминаа т ори

RED BEET VINITROX
т ния
- подоо бретее работ

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

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

наа терр ена

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

каа пации тет

HIGH ENERGY
Лесен за прием бар, направен от овесени
ядки изключително полезен за състезания
С бетаглюкани и средноверижни триглицериди
Най-висока възможна усвояемост
С късо, средноверижни и дълговерижни
въглехидрати за постоянно поддържане на
енергийните нива
Висока енергийна плътност
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вото на репаративните процеси
в увредената мускулна и костна
тъкан, като по този начин намалява сроковете за консолидация на
фрактурата.
ЦЕЛ
Целта на настоящото изложение е да покажем ползата от използването на ХБО като допълнително средство при лечението на
костни фрактури, включително и
при спортни травми.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Ние цитираме наши и чужди
проучвания на влиянието на ХБО
върху оздравителния процес на
закрити и открити фрактури на
тибията. Представяме и някои
практически съвети за провеждането на сеансите на ХБО при тези
травми.
68 болни със закрити диафизарни фрактури на тибията провеждат между 5- и 10-дневни курсове
на ХБО с продължителност 40 минути, с налягане на О2 от 1.4 – 2.0
АТА [1]. Болните са обследвани многократно по време на лечението:
проведено е задълбочено проучване на промените на биохимичните параметри на кръвния
серум в отговор на травмата,
хирургичната интервенция и
ХБО;
изследвани са антиоксидантната система и прекисно-окислителните липиди;
проведен е количествен анализ на минералната плътност
на костта на увредения и интактния крайник;
оценени са особеностите в
измененията на микроподвижността на костните отломки.
Контролната група се състои
от 30 пациенти на същата възраст със закрити фрактури на
тибията, които провеждат изследвания на същите дати като в
експерименталната група, но лечението не е съпроводено от ХБO.
Наше изследване разглежда 31
пациенти с открити фрактури
на тибията, които са провели по
време на курса на лечение по 8-10
сеанса на ХБO. При 22-ма пациенти
от тази група се наблюдават раз20
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лични по тежест исхемични разстройства на тъканите в областта на травмата. Освен това се
проучват и 30 практически здрави
доброволци по време на сеанси на
ХБО.
Освен тези изследвания при обсъждането се разглеждат и резултатите от други подобни проучвания в тази област [3, 4, 6, 9].
ОБСЪЖДАНЕ
Изследователите в първото
изследвание правят извода, че използването на ХБO при лечението
на пациенти със закрити фрактури на пищяла чрез интрамедуларна остеосинтеза има благоприятен ефект върху протичането
на възстановителните и регенеративните процеси в тъканите
и спомага за намаляване времето на лечение и функционалното
възстановяване на пациентите.
Подобно на първото изследване,
нашите резултатите показват
много добро повлияване на оздравителния процес на изследваните
лица. При лечението на пациенти
със закрити фрактури на тибията
се наблюдава намаляване налягането на кислорода в тъканите с 30%
(р<0.05). В резултат на провеждането на сеанси на ХБO по време
на лечението се забелязва сигнификантно нормализиране на газовия
режим в тъканите. Налягането на
О2 в засегнатия крайник се възстановява до 87% от нивото на интактния крайник.
ХБО способства за повишаване
на изходно понижената скорост
на капилярния кръвоток в средната трета на увредената тибия
и значително намаляване на високите показатели на скоростта на
кръвотока към стъпалото. След
всяка от сесиите на ХБО се забелязва временно, в рамките на час,
увеличаване скоростта на кръвния
поток в травмирания крайник и
намаляването й в здравия. Индикация за назначаване на лечение с
ХБО при случаи с критична исхемия
на пациенти с открита фрактура
на тибията, при нулеви стойности на налягането на кислорода,
е увеличаването на СО2 в тъканите на стъпалото до 30 ммHg след
провеждането на пробен сеанс на

оксигенобаротерапия.
При пациенти със закрити
фрактури под влиянието на първите 6 сеанса на ХБО се повишава
тонусът на парасимпатиковата
нервна система. В случаите, когато в края на лечението с ХБО се
наблюдава възстановяване тонуса
на парасимпатиковата нервна система се забелязва и намаляване на
сроковете за лечение.
Под влиянието на ХБО в първата седмица на лечението след
нараняването се постига увеличаване на аксиалната микроподвижност на костните фрагменти, при дозирано натоварване на
крайника, което свидетелства за
ускорена резорбция в краищата на
костните фрагменти и потвърдено намаление на тяхната костна
минерална плътност. В средния период на фиксация ХБО способства
за нормализиране на минералната
плътност на костния регенерат,
като се ускорява уплътняването и
на костния калус.
Назначаването на ХБО в първите дни след травмата способства
за по-бързото купиране на болевия
синдром. Под влияние на ХБО се
наблюдава намаляване на отока
и по-бързо възстановяване амплитудата на движение в глезенната
става, независимо от датата на
започването на оксигенобаротерапията.
При пациенти със закрити
фрактури на тибията използването на ХБО спомага да се съкрати
срокът за функционална рехабилитация на пострадалите с 38%
(р<0,01). При пациенти с раздробени фрактури съкращаването на
срока за фиксация се намалява с 13%
(р<0,02), а срокът за функционална
рехабилитация - с 43% (р<0,02) в
сравнение с контролната група.
ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ХБО
Преди започването на лечение с
ХБО пациентите трябва да бъдат
консултирани с хипербарния специалист, за да се разяснят общите
показания и противопоказания на
избрания метод на лечение. Преди
започването на хипербарното лечение на пациентите трябва да се
спре прилагането на лекарствени

мазила и козметика. Устройството за остеосинтеза се обезмаслява, заземява и се покрива с чохъл,
изработен от памучен плат, като
травмираният крак се поставя
върху специална ортопедична възглавница.
За определяне на индивидуалната чувствителност към кислорода се провежда пробен сеанс под
налягане 1.15 – 1.20 АТА с експозиция
10 – 15 минути. Следващите сеанси
се провеждат при налягане 1.4 – 2.0
АТА с продължителност на изопресията 40 минути, като задължително се контролират честотата на сърдечните съкращения и
кръвното налягане преди и след
всяка сесия.
При лечението на закритите
фрактури посредством метода
на интрамедуларна остеосинтеза е целесъобразно да се назначат
по 5 – 10 сеанса на ХБО както в
първите дни на лечението, така
и в средния период на фиксация.
В първите дни от лечението ХБО
се назначава за намаляване интензивността на болевия синдром,
при изразен оток и съществено
ограничаване на амплитудата на
движение на глезенната става. За
стимулиране на остеогенезата активацията на краевата резорбция
на костните фрагменти и темпа
на последващото образуване на

калус ХБО се назначава в средния
период на фиксация.
При лечението на болни с открити фрактури е необходимо
да се назначи курс от не по-малко от 10 сеанса на ХБО. При това
е необходимо да се извършва
контрол на концентрацията на
продуктите на липидната пероксидация и при необходимост да
се предпишат антиоксидантни
лекарства.
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Изявеното
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под
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кислород, на процеса на липидна
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Актуализиране на функционалната
диагностика на долен квадрант на
тялото
Съавтори Красимир Колев, Васил Белчев, Валентин Далев

Доц. Румяна Ташева, доктор

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛТА НА изследването е да се проследят възможностите за актуализиране на функционалната диагностика на тазовия пръстен
чрез използването за пръв път в България на Digital Pelvic Inclinometer
(DPI).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД. През периода април-май 2016-а са изследвани
132 здрави деца на средна възраст 8,7 години. През ноември 2016
г. са проследени също 21 здрави спортисти от мъжки пол на средна възраст 21, 9 години. Всички лица бяха изследвани с Digital Pelvic
Inclinometer (DPI).
РЕЗУЛТАТИ. Асиметрията в нивата на ASIS / PSIS е налице при
51 (44,35%) от децата. Резултатите показват, че 57,14% от
спортистите са с изразена асиметрия от 2о до 5,6о в нивата
на ASIS/PSIS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложението на Digital Pelvic Inclinometer осигурява прецизна диагностика на инклинацията и торзиото на тазовия пръстен, което е от
съществено значение както за възстановяването на биомеханиката
и навременното овладяване на функционалните дисфункции, така и за
профилактика на структурните увреди не само на долен квадрант,
но и на цялото тяло.

SUMMARY
Updating the functional diagnostics of the lower quadrant of the body
THE AIM OF THE STUDY is to track options for updating of the pelvis’ using
for the first time in Bulgaria Digital Pelvic Inclinometer (DPI).
MATERIAL AND METHODS. In April-May 2016 were assessed 132 health
children with average 8,7 years. In November 2016 were observed also 21
athletes with average 21,9 years. The DPI was applied in all individuals.
RESULTS. The asymmetry in the levels of the ASIS / PSIS is in 51 (44,35%)
of children. Regarding the athletes 57,14% of them are with the asymmetry
2о - 5,6о.
SUMMERY. The application of the DPI provides precise diagnostic of the
pelvis inclination and torsio, which is essential for the restore as well the
biomechanics and timely control of the dysfunctions as for prevention of
lower quadrant.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Digital Pelvic Inclinometer, инклинацията на таза, торзио.
KEY WORDS: Digital Pelvic Inclinometer, pelvis inclination, torsio.

Долен квадрант на тялото
включва тазовия пръстен, долния дял на гръбначния стълб и
долните крайници. Тазът е масивна структура поради основната си функция да издържа и да се
противопоставя на компресията и другите сили от тежестта
на тялото, както и от мощната мускулатура. Характерната
структура на тазовия пръстен се
оформя следствие функционалната му адаптация като свързващо
звено на горната част на тялото
и долните крайници за локомоцията и от друга страна следствие поддържащата функция за
22
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абдоминалните и тазовите органи. Тазът е една от най-често
увредените структури поради
сложната си функция, обусловена
от многото костни сегменти,
интегрирани от действието на
мускулните сили и лигаментарните структури, които действат
като прецизни ограничители.
Стресът в тазовия пръстен нараства значително при упражняването на спортна дейност и
рискът от травматични увреди
се увеличава.
ЦЕЛТА НА изследването е да
се проследят възможностите за
актуализиране на функционална-

Фиг. 1

Фиг. 2

та диагностика на тазовия пръстен чрез използването за пръв
път в България на Digital Pelvic
Inclinometer (DPI).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
През периода април-май 2016-а
са изследвани 132 здрави деца (62
момичета и 70 момчета) на средна възраст 8, 7 (от 7 до 9) години
(от I до III) в СОУ “Йордан Йовков”
- София.
През ноември 2016-а са проследени 21 здрави спортисти от
мъжки пол на средна възраст 21, 9
(20 – 24, 1=27, 1=41) години. Всички
са участвали в спортна състезателна дейност от минимално 7
години. Разпределението по спортове е:
колоездене – 1;
тенис на маса – 1;
мотокрос - 3;
конен спорт – 2;
футбол – 2;
хокей на трева – 1;
шорттрек – 1;
бокс – 2;
самбо, борба, карате – 8.
Всички лица бяха изследвани с
Digital Pelvic Inclinometer (DPI). Инклинометърът е базиран на Sub-4
Technologies и е уред за количествено измерване инклинацията на
безименните кости. Данните в
DPI се определят чрез миниатю-

Фиг. 3

рен триосев акцелерометър, прикачен за малък електронен борд.
Триизмерно се регистрира статичната акцелeрация на земното
притегляне. Данните за ъгъла на
наклона на таза се калкулират електронно и се изписват цифрово на
LCD (фиг. 1).
ПРОТОКОЛ за измерване на торзията на тазовия пръстен:
От изходно положение стоеж
в обичайната стойка върху изравняваща стелка се измерва нивото
на anterior superior iliac spine (ASIS)
и posterior superior iliac spine (PSIS).
Проследява се двустранно и разликата между двете стойности
се определя като торзио на таза
(фиг. 2, 3, 4).

РЕЗУЛТАТИ
От данните в таблица 1 се установява, че при децата инклинацията на таза левостранно е 11,30о
- 10,23о и десностранно 11,14о - 10,38о
с торзия 2,87о - 2,70о. Асиметрията в нивата на ASIS/PSIS е налице
при 51 (44,35%) от изследваните
лица. Децата с асиметрия имат
по-високи стойности левостранно
и дясностранно на инклинацията
и торзията на таза от тези със
симерия. Т-критерият доказва, че
тези разлики не са статистически
значими.
Броят и процентите на спортистите с асиметрия в нивата на

Фиг. 4
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Показател

Деца с асиметрия

Деца без
асиметрия

d

Инклинация
левостранно

11,30о±5,12о

10,23о ±4,49о

1,07о
(t=1,20, p=0.234)

Инклинация
десностранно

11,14о ±4,35о

10,38о ±4,01о

0,77о
(t= 0,98, p=0.328)

Торзия

2,87о ±2,08о

2,70о ±1,83о

0,17о
(t= 0,46, p=0.645)

Резултати от измерването с DPI при деца

Tабл. 1

СРЕДНИ
СТОЙНОСТИ

Спортисти с
асиметрия 2о
до 5,6о

Спортисти
с асиметрия
1о – 2о

Спортисти
d
без асиметрия

Инклинация
левостранно

8,59о

7,05о

9,26о

-0,67о

Инклинация
дясностранно

10,84о

7,63о

9,58о

1,26о

Торзия

3,45о

1,08о

0,64о

2,81о

Tабл. 2

Резултати от измерването с DPI при спортисти

Инклинация

Спортисти с
асиметрия 2о
до 5,6о

Спортисти с
асиметрия
1о – 2о

Спортисти без
асиметрия

ОБЩО

Намалена

8 (66,67%)
3,3о до 10о

2 (50%) 1,8о
; 2,1о

2 (40%) 5,5о
; 6,7о

12 (57,14%)

Увеличена над
11о

3 (25%)

1 (25%)

2 (40%) 12,1о ;
12,4о

6 (28,57%)

Норма 10одо
11о

1 (8,33%)

1 (25%)

2 (20%) 9,6о

4 (19,05%)

Tабл. 3

Резултати от измерването на инклинацията с DPI при спортисти

ASIS/PSIS са:
от 2о до 5,6о - 12 (57,14%)
от 1о до 2о – 4 (19%)
без асиметрия под 1о - 5 (23,
81%).
Резултатите показват, че
57,14% от спортистите са с изразена асиметрия от 2о до 5,6о в
нивата на ASIS/PSIS. Данните от
таблица 2 демонстрират, че те
имат по-високи стойности (средно 10,84о) дясностранно на инклинацията на таза и значително поизразена торзия (средно 3,45о) от
останалите.
Интерес представляват резултатите от таблица относно
намалената инклинация на таза
под 10о при 12 (57,14%) спортисти. Значителен процент от тях
8 (66,67%) са с изразената асиметрия 2о до 5,6о. И само при 4
24
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(19,05%) инклинацията е в нормата от 10о до 11о.
ДИСКУСИЯ
По литературни данни нивата
на ASIS и PSIS се проследяват при
оглед [Х. Дебрунер, В. Хеп, 1996].
ASIS и pubic symphysis трябва да са
линиране вертикално – определя се
като “идеалната/неутрална позиция на таза” [F. Kendal, E. McCreary,
et al, 2005]. Посочват се като средни стойности 11.3° +ve и 8.8° +ve
3,5.2° (увеличена инклинация при
по-високо PSIS и намалена при пониско PSIS) [F. Kendall, E. McCreary,
et al, 2005]. При установяването
на разлика в нивата на ASIS и PSIS
се прилага тестът за изследване
на лордозата [R. Tasheva, K. Kolev,
2014]. В този аспект от съществено значение е прецизното измерва-

не и проследяване на инклинацията
на таза. В предишни наши публикации сме проследили показателите
и протоколите за приложението
на DPI [R. Tasheva, K. Kolev, et al,
2016]. В друго наше проучване резултатите показват, че торзията при децата с лумбална лордоза
в норма е значително по-малки градуси - 0.7°, докато при тези с увеличена лордоза е 2.2°. Разликата
d = 1.5° е статистически значима
(t-критерий - 2.44 с гаранционна
вероятност 97.7%) [R. Tasheva, K.
Kolev, et al, 2016].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложението на Digital Pelvic
Inclinometer осигурява прецизна
диагностика на инклинацията
на тазовия пръстен, която е от
съществено значение както за
възстановяването на биомеханиката и навременното овладяване на функционалните дисфункции, така и за профилактика на
структурните увреди не само на
долен квадрант, но и на цялото
тяло.
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Качествен анализ на болковата
симптоматика при приложение на
комплексна кинезитерапевтична
методика след стабилни лакътни
фрактури

РЕЗЮМЕ
Лакътната става позволява голяма мобилност на горния крайник, за
да бъде възможно извършването на различните дейности от ежедневието, самообслужването и труда.
Целта на изследването е да се установи въздействието на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури върху качествените параметри
на болката при различните движения в ставата.
Материал и методи. За срок от две години се проследи функционалното възстановяване на 30 пациенти след стабилни вътреставни
фрактури на лакътната става. Използва се метод за качествена
оценка на болката по време на движение, като се разграничават пет
категории – болка в покой (БП), болка по време на движение (БПД),
болка в края на възможния обем на движение (БКД), болка след допълнителен натиск (БДН) и липса на болка.
Резултати. При изследването на движенията в лакътната става се
установява следната тенденция: болката се измества от болка в
покой и болка по време на движение в началото на кинезитерапевтичния курс към болка при допълнителен натиск и липса на болка
при допълнителен натиск в края на третия месец от началото на
функционалната терапия.
Изводи. Намаляването на болката по време на пасивните движения
показва добра ефективност на подбраните и приложените кинезитерапевтични средства в експерименталната група, насочени към
потискане на болковите прояви.

SUMMARY
Qualitative analysis of painful symptoms during application of complex
kinesitherapeutic methodology after stable elbow fractures
The elbow joint allows greater mobility of the upper limb to be possible to
carry out various activities of daily life, self-service and work.
The aim of the study is to establish the impact of complex kinesitherapeutic
methodology for recovery of elbow after stable fractures on quality parameters
of pain in various movements in the elbow joint.
Material and Methods: for a period of two years has been monitoring
functional recovery of 30 patients with stable intra-articular fractures of the
elbow. The method that is used was a qualitative assessment of pain while
running distinguishing five categories - pain at rest, pain during movement,
pain at the end of the possible range of motion, pain after further pressure
and lack of pain.
Results: when examining the movements in the elbow joint is established
following trend: the pain shifts from pain at rest and pain during movement
in the early kinesitherapeutic course to pain in additional pressure and lack of
pain further pressure at the end of the third month of functional therapy.
Conclusions: reducing the pain during passive movements, shows good
performance of selected and implemented kinesitherapeutic means
in experimental methodology which are aimed to suppressing painful
expression.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Стабилни лакътни фрактури, анализ на болка
KEY WORDS: Stable elbow fractures, analysis of painful symptoms

Лакътната става е междинно
разположено подвижно звено от
кинематичната верига на горния
крайник [10]. Тя му позволява голяма мобилност, за да бъде възможно извършването на различните
дейности от ежедневието, самообслужването и труда [4, 9, 10, 11,
18].
Фрактурите на лакътната
става представляват 5% от
всички фрактури на тялото [14].
Различните видове лакътни фрактури, тяхната сложност и ста26
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билност определят избора на
лекаря травматолог за метод на
лечение [5, 8, 12, 14]. Повечето
от лакътните фрактури са минимално разместени и се лекуват
консервативно.
Разместените
фрактури и тези, които са комбинирани с луксация на лакътя, са
показани за оперативна намеса [8,
12, 14]. Прецизният подбор на терапевтичен метод е определящ
фактор за успешното възстановяване на функциите на лакътната
става [1, 5, 8, 12].

Най-честите
функционални
ограничения след фрактури на лакътната става, лекувани консервативно, са ограничен обем на
движение, болка, следтравматичен оток и мускулна слабост [2,
7, 11, 18]. Богатата вегетативна инервация, както и интимно
свързаните лигаменти и ставна
капсула правят лакътната става
високо реактивна към различните
видове травми [2, 15]. След травма се наблюдава разширяване на
зоните на ирадиация на нервните

БПП

БПД

БДН

Липсва

Суми fF по
редове

fF

fТ

fF

fТ

fF

FТ

fF

fТ

Непосредствено след снемане- 6
то на имобилизацията

3

24

12

0

12,5

0

2,5

3-ти месец

0

3

0

12

25

12,5

5

2,5

Суми fF по колони

6

Tабл. 1

24

25

5

30
30
60

Корелация между вида на болката при екстензия, пронация и супинация между началното и крайното изследване при ЕГ

импулси и в резултат на това повишена рефлекторна реакция от
страна на меките тъкани, заобикалящи ставата [6]. Преодоляването на болковата симтоматика
по време на движение е ключов
фактор за успешното възстановяване на функцията на лакътната става след стабилни лакътни
фрактури [3, 13]. В някои литературни източници се съобщава за
успех на мобилизациите на лакътната става за потискане на механичната болка при извършване на
физиологичните движения [17].
Качественият анализ на болката се прилага за отдиференциране на факторите, провокиращи
нейната проява. Важни са въпросите към пациента, които изясняват кои дейности повлияват
(влошават или облекчават) болката и дали тя се появява в покой
или по време на движение. Необходимо е пациентът да покаже при
изпълнението на кои дейности
изпитва затруднения, за да може
кинезитерапевтичната програма
да бъде насочена към преодоляване на установените двигателни
смущения [16]. При изследването
усещането за болка се свързва с
обема на движение, както и обратното - обемът на движение с
болката.
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на изследването е да
се установи въздействието на
комплексна кинезитерапевтична
методика за възстановяване на
лакътната става след стабилни
фрактури върху качествените па-

раметри на болката при различните движения в ставата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на изследването са качествените параметри на болката.
Предмет на изследването е
въздействието върху качествените параметри на болковата
симптоматика на комплексна
кинезитерапевтична методика
за възстановяване на лакътната
става след стабилни фрактури.
МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Качествен анализ на болковата
симптоматика
Изследването на качествените параметри на болката при
пасивно движение е в основата
за успеха на възстановителния
процес. Болката е водещ фактор
във формираната дисфункция,
особено в ранните стадии на възстановяване. Качествена оценка
на болковата симптоматика бе
извършена при група от 30 пациенти със стабилни лакътни фрактури в непосредствения и късния
следимобилизационен период (след
снемане на имобилизацията и в
края на третия месец от функционалната терапия).
Качествената преценка на болката се класифицира според момента на проява в пет категории
– болка в покой (БП), болка по време
на движение (БПД), болка в края на
възможния обем на движение (БКД),
болка след допълнителен натиск
(БДН) и липса на болка [10].

МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Срествата, включени в експерименталната
кинезитерапевтична методика, са пасивни
движения за лакътната става в
зоната на комфорт, мануалномобилизационни прийоми за потискане на механичната болка
при извършване на движенията
по анатомичните оси, мускулноинхибиторни техники в различни
комбинации и стречинг с проксимално мануално въздействие до
изчерпване на моментния ефект,
активно-асистирани и активни
упражнения за лакътната става, съобразени с фазата на възстановяване и функционалните
ограничения.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
За определяне степента (силата) на зависимост между отделните променливи величини се
използва коефициентът на контингенция на Пирсън (C) – за сравняване на категорийни променливи, измерени в номинални скали.
В конкретния случай критичната
стойност на коефициента на контингенция на Пирсън при степен
на свобода k=29 за експерименталната група и k=28 при контролната група и равнище на значимост
α=0,05 е C=0,36.
При движенията екстензия,
супинация и пронация се установява една и съща тенденция при
проявата на болката по време на
пасивно движение, поради което
честотното разпределение на реМедицина и Спорт
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Фиг. 2

Фиг. 1

Проява на болката при пасивна екстензия,
супинация и пронация, непосредствено след
снемането на имобилизацията.

зултатите, според установения
момент на поява на болката, от
началното изследване и това в
края на третия месец са представени в таблица 1. При началните
изследвания на момента на проява
на болката при екстензия, супинация и пронация се установява, че
тя се проявява през целия обем
на движение и при покой, докато
при крайните изследвания липсва
или се проявява само при допълнителен натиск. Коефициентът на
контингенция С, изчислен на база
честотното разпределение на
пациентите в различните категории според усещането за болка,
видимо от таблица 1, е равен на
0,85, което означава, че е налице
голяма зависимост между вида на
болката при тези движения и изследването, тоест цитираните
промени са статистически дос-

товерни.
Характерна за болковата проява при пациентите при извършване на движенията екстензия,
супинация и пронация е тенденцията тя да се измества от болка
в покой (20%) и болка по време на
движение (80%) в началото на кинезитерапевтичния курс към болка при допълнителен натиск (83%)
и липса на болка при допълнителен
натиск (17%) в края на третия месец от началото на функционалната терапия (фигура 1 и фиг. 2).
Честотното
разпределение
на пациентите при началните и
крайните изследвания според установения момент на поява на
болката при движението флексия
са отразени на таблица 2. Коефициентът на контингенция, изчислен на база разпределението на
пациентите в различните катего-

Фиг. 3

Проява на болката при пасивна флексия,
непосредствено след снемането на имобилизацията.
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Проява на болката при пасивна екстензия,
супинация и пронация в края на третия
месец от изследването.

рии според момента на проява на
болката, видимо от таблица 2, е
С = 0,85, което означава, че има голяма зависимост между момента
на болковата проява и изследването, тоест достоверно може да
се твърди, че приложената кинезитерапия води до тези промени.
При изследване на движението
пасивна флексия се установява, че
болковата проява при пациентите се измества от болка в покой
(20%) и болка по време на движение (80%) в началото на КТ курса
към болка при допълнителен натиск (70%) и липса на болка при
допълнителен натиск (30%) в края
на третия месец от началото на
функционалната терапия (фигура
3 и фиг. 4).
ИЗВОДИ
1.
Постепенното измества-

Фиг. 4

Проява на болката при пасивна флексия в
края на третия месец от изследването.

БП

БД

БДН

Липсва

Суми fF по
редове

fF

fТ

fF

fТ

fF

FТ

fF

fТ

Непосредствено след снема- 6
нето на имобилизацията

3

24

12

0

10,5

0

4,5

30

3-ти месец

0

3

0

12

21

10,5

9

4,5

30

Суми fF по колони

6

Tабл. 2

24

21

9

60

Корелация между вида на болката при флексия между началното и
крайното изследване при ЕГ

не на болката от болка в покой и
болка по време на движение към
болка при допълнителен натиск
се дължи на удължаването на скъсените структури благодарение
на техниките за релаксация и разтягане на меките околоставни
тъкани, заложени в приложената
кинезитерапевтична методика.
2.
Изместването на болката към края на възможния обем
на движение или след прилагането
на допълнителен натиск позволява включване на повече техники
със стречинг въздействие, което
води и до увеличаване обема на
движение.
3.
Големият процент пациенти, при които липсва болка
при допълнителен натиск в края
на изследването, доказва добрата ефективност на подбраните
кинезитерапевтични средства в
приложената методика, насочени
към потискането на болковите
прояви.
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Лечение на периферен лимфедем
чрез комплексна деконгестивна
терапия
Велина Кръстева

РЕЗЮМЕ
Вторичният лимфедем на горен крайник след операция на рак на млечната жлеза, включваща и аксиларна лимфна дисекция, е инвалидизиращо следоперативно усложнение. Лимфедемът представлява подуване
на засегнатия крайник и се отразява на физическото и психосоциалното здраве на пациента.
Лечението на периферния лимфедем се дели на хирургично, физиотерапевтично и медикаментозно. Комплексната деконгестивна терапия е адекватно лечение, което намалява обема на отока и повишава
качеството на живот на пациентите.

SUMMARY
Treatment of peripheral lymphedema through the complex decongestive
therapy
Arm lymphedema after breast cancer therapy including the axillary lymph
node dissection is a debilitating postoperative complication. Lymphedema is
a swelling of the affected limb and affects the physical and psychosocial
health of the patient.
The treatment of peripheral lymphedema is divided into surgery, physiotherapy
and medication. The complex decongestive therapy is adequate treatment,
which reduces the volume of the edema and improves the quality of life of
patients.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лимфедем, рак на млечната жлеза, комплексна деконгестивна терапия.
KEY WORDS: lymphoedema, breast cancer, complex decongestive therapy.

През последните години в
повечето държави по света
смъртността от рак на гърдата показва стабилна тенденция
за намаляване (1, 6). Тази статистика отразява напредъка в
ранното откриване на рак на
млечната жлеза, както и по-широко разпространеното прилагане на ефективна адювантна
терапия. Следователно на преден план излизат ефективната
превенция и лечението на усложненията, които могат да увредят функцията на ръката или да
намалят качеството на живот
на засегнатите пациентки. (8)
Лимфедемът на ръката след
хирургична интервенция при
рак на гърдата и лъчетерапия е
едно от тези усложнения (5, 10,
13, 18, 22, 25, 28, 31). Лимфедемът на горния крайник при па-
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циентки след операция на рак на
гърдата е тежко заболяване, което се дължи на прекъсване на
лимфната система. Разбира се,
трябва да се има предвид, че някои жени имат предразположеност за развитие на лимфедем
(26), което води до натрупване
на течност в междутъканното
пространство и увеличаване на
теглото на крайника (8).
Пациентките с лимфедем на
горен крайник могат да изпитват значителна степен на функционални нарушения, намалено
качество на живот и са предразположени към развитие на
инфекция на засегнатата ръка
(5, 8, 30).
Лечението на периферния
лимфен оток се дели на хирургично, физиотерапевтично и
медикаментозно (3). Фармако-

логичното лечение би могло да
се използва като допълнителен
метод, съчетано с физиотерапевтичното лечение (23).
Според National Lymphedema
Network операциите, предназначени да облекчат периферния
лимфедем, често изискват да
бъдат комбинирани с физиотерапия или друга компресия след
операционната процедура, за
да се поддържа постигнатата
редукция на отока. Според А.
Янчев и Хр. Цеков (2000) хирургичното лечение на лимфедема
е инвалидизираща процедура и е
подходяща само при болни с масивни деформации на крайника
и в случаите, когато при комплексната деконгестивна терапия (КДТ) не се получава ефект.
Консервативното лечение с
доказана ефикасност се състои

в комплексна деконгестивна терапия (КДТ) (2, 9, 29).
КДТ има 2 фази. Първата
фаза е деконгестна и се състои
в грижи за кожата, мануален
лимфен дренаж, многопластови превръзки и упражнения. По
време на тази фаза се цели редукция на лимфедема. Втората
фаза е поддържаща - цели се да
се запазят резултатите, постигнати през първата фаза.
Това се постига чрез носенето
на медицински ластичен ръкав
(компресивен ръкав), изпълняване на упражнения и обучение на
пациента на мануален лимфен
дренаж (29). Втората фаза продължава до края на живота на
пациента (9).
Ефектите, които се постигат чрез комплексната деконгестивна терапия (КДТ), са намаляване обема на лимфедема,
подобряване на лимфния ток
от претоварените зони, намаляване на кожната фиброза и
подобряване състоянието на
кожата, облекчаване на дискомфорта и подобряване качеството на живот на пациентките
(23).
Компонентите на комплексната деконгестивна терапия
(КДТ) са мануален лимфен дренаж, многопластови превръзки,
упражнения, грижа за кожата,
носене на компресивен ръкав и
обучение в самостоятелни грижи за оточната ръка (15, 23,
29).
Мануалният лимфен дренаж
(МЛД) е техника, която има за
цел да премести течностите
от оточната зона към незасегната зона чрез увеличаване активността на здравите лимфни колектори и заобикаляйки
прекъснатите лимфни съдове.
МЛД е част от интензивната
терапия, средство за превенция на лимфедема, средство за
дългосрочно поддържане на постигнатата редукция на отока

или е част от палиативните
грижи (15).
Съществуват различни школи за обучаване в МЛД: Vodder в
Австрия, Foldi в Германия, Leduc
и Belgrado в Белгия, Casley-Smith
в Австралия, но въпреки това
общият подход остава сходен:
пациентът е легнал и се извършват основно 3 техники - дренаж
на лимфните възли, техника на
придвижване, техника на резорбция.

Ефектът на МЛД за поддържане и редукция на отока е доказан в множество изследвания (11,
14, 17, 27). При лечение на лимфедема МЛД се прилага в комбинация с многопластови превръзи, грижи за кожата, упражнения
и др. Много автори смятат, че
изолираното прилагане на МЛД
за лечение на лимфедем няма да
даде желаните рeзултати и ще
е безполезно (4).
Противопоказанията за при-
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лагане на МЛД са: лимфангит,
еризипел, нелекувана туберкулоза или малария (15).
Пресотерапията
представлява оказване на налягане с помощта на апарат, генериращ
компресия върху оточния крайник. Облекчаващият ефект се
постига чрез евакуиране на компонентите на отока, „доколкото е възможно” по физиологичните пътища (21). Съществуват
еднокамерни и многокамерни
апарати. Еднокамарните апарати за пресотерапия, използвани
в миналото, не се използват в
настоящето при лечението на
лимфедем, тъй като при тяхното действие течността се
придвижва и в двете посоки.
Това означава, че течността
от дисталната част на крайника няма да се придвижи проксимално към съответните лимфни
възли и компесаторни пътища.
Налягането в еднокамерните
помпи не стимулира лимфния
поток, както многокамерните
апарати за пресотерапия, които оказват последователно налягане (23).
Пресотерапията е особено
ефективна при отоци, дължащи
се на обездвижване, лимфовенозен застой или хипопротеинемия. При лимфедем в резултат
на резекция на лимфни възли и
прекъснати лимфни колектори
се препоръчва, преди прилагането на пресотерапията да се
приложи мануален лимфен дренаж (15).
Пресотерапията трябва да
бъде предписвана и прилагана
от лекари по физикална медицина, които са специалисти и
имат съответното обучение,
тъй като трябва да бъдат преценени както времето за прилагане на пресотерапията, така
и налягането, което ще бъде
оказано върху крайника. Препоръчва се да се използва налягане
от 30 до 60 mmHg, по-ниско налягане 20-30 mmHg се препоръч-
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ва за прилагане при палиативни
грижи.
Продължителността
на процедурата варира от 30
мин. до 2 часа. Параметрите
се определят в зависимост от
поносимостта на пациента и
резултатите от терапията.
Пресотерпията не се прилага
самостоятелно като лечение,
използва се едновременно със
стандартната комплексна деконгестивна терапия през първата или през втората фаза, за
да се запази постигнатата редукция, като между процедурите с пресотерапия се носи еластичен медицински ръкав (15, 21,
23).
Противопоказанията за прилагане на пресотерапия са лимфангит, еризипел, дерматози,
флебити в остър стадий, активни възпалителни процеси
и чупливи съдове, белодробен
оток, бъбречна недостатъчност, тежка сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза.
Многопластовите превръзки са ключов елемент на схеми
за интензивно лечение. McNeely
et all (2004) отбелязват, че
прилагането на многопластовите превръзки с или без МЛД
е ефективно лечение за намаляване обема на лимфедема и
че многопластовите превръзки
трябва да се възприемат като
първично лечение на лимфедем
(20).
Техниката за поставяне на
многопластовите
превръзки
е специфична и се използват
множество слоеве от различни
материали, които да създадат
безопасна и ефективна компресия. Многопластовата превръзка се състои от различни
материали, чието съвместно
механично въздействие значително се отличава от това на
всеки един от тях поотделно
(21). Използваните материали
са памучен ръкав, който защитава кожата от нараняване,
следващият слой се състои от

поставяне на латексов мус и последно се поставят слабо еластичните бинтове (21). Превръзката се поставя от дистално
към проксимално и ако е необходимо, се бандажират и пръстите на ръката. За да се постигне
ефективен градиент на налягане, многопластовите превръзки
трябва да се поставят така, че
налягането в дисталата част
на ръката да бъде по-голямо,
отколкото в проксималната.
Многопластовите
превръзки
придвижват междутъканната
течност до венозната циркулация, а също така омекотяват
тъканната фиброза. Многопластовите превръзки винаги са
част от първа деконгестивна
фаза (23). Необходимо е пациентът да носи превръзката 24
часа в денонощието. Превръзката се поставя всеки ден и се
коригира в зависимост от промените в геометрията на крайника на пациента.
Противопоказанията за прилагане на многопластовите превръзки са лимфангит, еризипел,
дерматози, флебити в остър
стадий, активни възпалителни
процеси, белодробен оток, бъбречна недостатъчност, тежка
сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза.
Еластичните
медицински
ръкави биват 4 категории в
зависимост от големината на
налягането, което генерират.
Понастоящем има 3 стандарта - British Standard 6612:1985,
French Standard ASQUAL, German
Standard RAL GZ 387:2000 (7, 16).
В лечението на лимфо-венозните отоци най-широко се използват медицински еластични
ръкави от клас II. Основната
употреба на компресионните
ръкави е в дългосрочното управление на лимфедема - поставят се обикновено след периода
на интензивно лечение. Компресионните ръкави също се използват за профилактика от лимфе-

дем (15).
Упражненията и движението са често използвани като
средство за лечение на лимфедем. За момента няма достатъчно доказателства, които
да дадат отговор кои видове,
интензитет и честота на физическите упражнения са максимално ефективни и безопасни и
могат да се използват при лечението на лимфедем.
Дихателните упражнения
и най-вече диафрагмалното дишане се използват, тъй като се
създава отрицателно интраторакално налягане, което подобрява протичането на лимфата

през Cisterna Chyli и thoracic duct
(гръдния канал) (19).
Упражненията за гъвкавост, сила и аеробни упражнения могат да бъдат полезни при
контролирането на лимфедема.
Тези упражнения подобряват
мускулната сила, функцията на
сърдечносъдовата
система,
лимфния и венозния ток, психичното благополучие и функционалния капацитет на пациентките. Също така те намаляват
затлъстяването или риска от
такова, което само по себе си е
рисков фактор за разитието на
лимфедем. Упражненията са задължителни при пациентки със

затруднения в мобилността,
функцията или движението във
ставите (12, 15, 24).
Лимфедемът е заболяване,
което трябва да бъде лекувано
поради функционалните нарушения, които предизвиква, намалява качеството на живот и
е предпоставка за инфекции на
засегнатите пациентки.
Приложението на КДТ е адекватно лечение, което намалява
обема на отока и кожната фиброза, повишава качеството на
живот и подобрява функционалността на засегнатия крайник.
КДТ трябва да се извършва от
обучен специалист.
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Руптура на m. Gluteus medius.
Клиничен случай

Петя Ангелова, доктор

РЕЗЮМЕ
Представен е клиничен случай на 30-годишна жена, с хронични болки
в лумбосакралната и глутеалната област, включващи руптура на m.
gluteus medius. Нашето изследване включва диагностика, рехабилитация и проследяване. При много пациенти с болки в гърба, глутеална и
перитрохантерна зона и долен крайник лекарите се фокусират върху
спиналната стеноза на гръбначно-мозъчния канал, радикулитна симптоматика и остеоартрит на тазобедрената и колянната става.
Добре би било да се обърне внимание на диагнозата руптура на m.
gluteus medius.

SUMMARY
Rupture of the gluteus medius – a clinical case
Presented is a clinical case of a 30 year old woman with chronic pain in
the low back and gluteal region, including rupture m. Gluteus medius. Our
research includes diagnostic, rehabilitation and follow-up. In many patients
with back pain, and gluteal area and lower extremities, doctors focus on
spinal stenosis cerebral spinal canal, radicular symptoms and osteoarthritis
of the hip and knee. It would be better to focus on the diagnosis rupture m.
gluteus medius.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: разкъсване на мускул, възстановяване на мускул.
KEY WORDS: tearing of skeletal muscle, muscle repair.

ВЪВЕДЕНИЕ
Според Н. Попов заболяванията
на тазобедрените стави и травмите в тази област са често срещани
при подрастващите и при старите
хора. При младите хора е характерен микротравматизмът от хронично претоварване и неправилно
натоварване при трудови и спортни дейности. Абдукторите в ТБС
от опорната страна контролират
тенденцията към депресия на таза
откъм маховата страна. Походка
тип Тренделенбург - на всяка крачка
тазът спада в депресия от неопорната страна, когато засегнатата
страна е опорна. В описания случай
травмата е настъпила при игра на
боулинг. Тези случаи са рядко описвани в достъпната литература.
Представяме случай на жена, чиято травма на m. gluteus medius е забелязана при медицински преглед за
болки в лумбалната област и дясната
трохантерна област. Симптомите
започват преди година и половина.
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В момента на прегледа съобщава за
влошаване на болката, ограничаване
на ходенето и изкачването на стълби. Болка има и при продължително седене. Невъзможност да лежи
на засегнатата страна в леглото.
Първоначално е прегледана от общопрактикуващ лекар, след което е
насочена към невролог. Назначена и
осъществена е рентгенография на
лумбалната област, която показва
лека стеноза на гръбначно-мозъчния
канал. Насочена за физиотерапия,
след която няма съществен резултат. При следващо посещение на
невролог е приложено интрамускулно кортикостероидно лечение.
Поради липса на дълготраен ефект
жената отново се обръща към невролог, който инжектира стероиди
в областта на лумбалните фасети
на ниво L4 L5. Отново без значителен ефект. При направената електромиография се вижда нормално
състояние на изследваните нервни
струтури. Плазмотерапия (PRP) е
направена от специалист ортопед
в областта на L4 L5.

Функционална диагностика - забеляза се положителен Тренделенбург - на всяка крачка тазът спада в
депресия от неопорната страна,
когато засегнатата страна е опорна. Силна болка в дясната глутеална
област. Не се установи слабост или
пареза в мускулите ектензори на
пръсти или дорзалните флексори на
глезенна става. Ротаторните движения в ТБС са нормални без болка
в ингвиналната гънка. От анамнестичните данни се разбира за стара
травма, настъпила при игра на боулинг. Мануалното мускулно тестуване на абдукция в ТБС показа степен
2/5, придружена с болка. За лява ТБС
- степен 5/5. Абдукцията в ТБС от
ляв страничен лег е невъзможна да
се осъществи, а при опит жената
усеща болка.
ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ
Болка в латералната част на
ТБС, ирадиираща дистално по
латералната и предната страна
на бедрото и достигаща до коля-

ното.
При ходене и качване на стълби
се засилват болката и дискомфортът.
Скъсена опорна фаза на засегнатия крайник при ходене. Ясно забележимо куцане.
Мускулен дисбаланс.
Намалена мускулна сила и издръжливост.
Невъзможност за осъществяване
на провокиращата двигателна
активност.
Локомоторни и постурални промени.
След направените от нас функционални тестове насочихме жената към ядрено-магнитна резонансна диагностика на лумбален отдел
на гръбначния стълб и тазобедрени
стави. При МРТ се установи разкъсване на мускулни влакна в областта
на залавните места на десен m.
gluteus medius и m. gluteus minimus.
Също така е налице посттравматичен хроничен инсерционит в областта на туберкулния „масив“ на дясна
бедрена става. Не се установяват
дегенеративни промени като дискови протрузии, интра- и екстрамедуларни, интра лезии. Не личат стенози на спиналния канал. Описаната
дискална, спондиларна и позиционна
патология не причинява стеноза на
спиналния канал и интервертебралните форамени в поясния отдел на
гръбначния стълб.
Терапевтичната
стратегия
включва:
кинезитерапевтична
програма за засилване на мускулите
около ТБС, за стречинг на скъсените
мускули около гръбначния стълб и
долни крайници с цел възстановява-

не на мускулния баланс и корекция на
походката. Многократно се апликира кинезиотейпинг за глутеалните
мускули. Електростимулация и електротерапия и ултразвук с „Фастум
гел” в областта на трохантерната
бурса, масаж на гръбните и глутеалните мускули, мускулите на задната
и латералната страна на бедрата,
мобилизация на стави. След един месец при ММТ се установи подобрение на функцията на абдукторите
- 3/5 за дясна ТБС, 5/5 за лява ТБС. На
фигура 1 са онагледени промените в
степента на болка по време на проведеното лечение в течение на месец. Използвана е визуално-аналогова
скала, за да се оцени субективното
чувство за болка чрез стойности от
0 до 10. Ясно се вижда намаляването
на степента на болка, но локомоторните и постуралните нарушения все
още не са повлияни задоволително.
От професионална гледна точка е
важно, ако се пристъпи към хирургичена интеревенция, състоянието на
засегнатите и незасегнатите мускули да бъде оптимално добро.
ДИСКУСИЯ
Руптурите на абдукторните
мускули са описани за пръв път след
1990 година от Bunker и Kagan. Тези
автори изясняват патологичните
процеси, които се развиват при руптура на m. gluteus medius. Честа клинична грешка при този вид руптури
поради трудното им разпознаване
е, че се приемат само като трохантерни възпаления, бурсити, без последващо диагностично изследване и
уточняване. Автори като Ozcakar et

al. смятат, че не всички руптури на
м. gluteus medius трябва да бъдат
оперативно лекувани. Клиничният
опит на Хр. Мазнейков показва, че
при наличие на руптура на повече
от 50% от мускулните влакна или
тотална руптура хирургичното лечение дава по-добри функционални
резултати. Проучванията на Honl et
al. описват руптура на този мускул
по време на оперативно лечение на
фрактури в проксималния край на
фемура. Bewyer et Chen описват подобен случай при 67-годишна жена.
Нашият практически опит показва,
че описаният проблем не е толкова
рядък, колкото се счита обикновено.
При голям брой хора, които са преминали на лечение през рехабилитационния център с болки в лумбосакралната област или в областта на
ТБС, всъщност се открива болезнен
и слаб m. Gluteus medius. Не всички
от тези хора имат руптура на този
мускул, но следва да обърнем необходимото внимание при терапията
на мускулно разтежение или слабост,
тендинити и тендопатии.
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Първи международен конгрес за приложение на
GUNA MDs при мускулно-скелетни заболявания,
Милано, Италия, 2016 г.
Първият международен конгрес за приложението на колаген при мускулно-скелетни заболявания се състоя в Милано,
Италия, на 19 ноември, 2016 година. Това е първият конгрес за
един нов, но много бързо развиващ се метод за възстановяване на тъканите, премахване на болката и възвръщане на
движенията при мускулно-ставни заболявания – инжекционния
колаген GUNA MDs на италианската фармацевтична компания
GUNA S.p.a. Участваха много лекари не само от Европа, но и
от Азия.
В последните 10 години се постигна значителен прогрес
в изследванията на биологията на колагена, което доведе до
разкриването на централната роля на колагена в структурите на тъканите, изграждащи мускуло-скелетната система. В същото време разбирането на патофизиологичните
механизми, лежащи в основата на редица болезнени заболявания в ортопедията, травматологията, ревматологията,
рехабилитационната и спортната медицина, отвори път за
лечение на много заболявания, засягащи костите, сухожилията, връзките, мускулите, фасциите и хрущяла. Всичко това
е довело до признаване на решаващата роля на промените
на колагеновите фибри и екстрацелуларния матрикс (подкрепящата структура между клетките, изградена от колаген)
в започването, в развитието и във възстановяването от
такива заболявания.
Наличието на нова генерация инжекционни медицински изделия, съдържащи колаген и природни допълнителни субстанции, позволи мускулно-ставните заболявания да се лекуват
не само с обезболяващи средства, но и чрез действие върху
тъканното възстановяване, както и върху възвръщане функциите на засегнатите стави.
Клиничните проучвания и наблюдения в тази област вече
са привлекли вниманието на международната медицинска
общественост.
В Първия международен конгрес за приложението на колаген при мускулно-скелетни заболявания лектори от 6 различни
държави представиха своите контролирани клинични проучвания и проследени случаи, което е едно истинско пътешествие
в овладяването на болката и рехабилитационната медицина,
използвайки пътя на безопасността и ефикасността.
Болшинството от лекциите демонстрираха възстановяващото и безопасно действие на GUNA MDs при увреди на
сухожилията, връзките, мускулите около ставите (тендинити, инсерционити). Лекторите (д-р Джорди Вела от Испания,
д-р Джири Стана от Чехия, д-р Алберто Мерони от Италия,
д-р Душан Колар от Словакия) нагледно показаха, че приложението на GUNA MDs възстановява тези микроразкъсвания

на колагеновата мрежа и по този начин премахва болката и
възвръща движенията в ставите, даже и при пациенти, безуспешно прилагали друга терапия (кортикостероиди, нестероидни противовъзпалителни средства и др.) преди това. Тези
състояния показват, че това не са възпаления, а увреда на
колагена в тези структури. Именно терапията с инжекционен
колаген е тази, която ще доведе до подобрение състоянието
на пациента. Д-р Мерони демонстрира, че по-плиткото проникване на иглата (4 мм) и инжектиране на GUNA MDs около
сухожилията (пример Ахилесово сухожилие) води до по-добра
ефикасност и по-бързо възстановяване на пациента.
Д-р Карло Масуло от Италия (самият той е бивш двукратен олимпийски призьор в модерния петобой) изнесе много
интересна лекция, показвайки подробна биомеханика при
натоварвания на гръбначния стълб при различните спортове,
водещо до увреда на междупрешленните дискове (съставени
от колаген) и съответно до дископатия, дискова херния. Той
сподели чудесните си впечатления от прилаганата от него
колагенова терапия с GUNA MDs, която е включил в рехабилитационната програма при различни спортисти от националните отбори на Италия.
Друга често (д-р Георгиус Басдекис от Гърция, д-р Нестор
Уроз от Испания) коментирана тема беше периартритът на
раменната става, с или без калцификати. След третиране на
раменната става с GUNA MDs настъпва не само намаляване
на болката, но възвръщане обема движения в ставата.
Прилагането на GUNA MDs при спортния травматизъм
беше основна тема на всички лектори и специално в лекциите на д-р Никола Алфиери, Италия, и д-р Петер Дюрай,
Унгария. Интересен беше опитът на д-р Алфиери при
мио-фасциалния болков синдром при атлети. Това е една
интересна диагноза, с несъвсем ясна етиология и механизъм, често хронифицираща. Прилагането на GUNA MDs в
определени точки (тригер точки) води до премахване на
болковия синдром и възстановяване функцията на засегнатата мускулатура.
Едва ли може да се разкаже всичко за конгреса, особено
за неформалните срещи между лекари от различни държави,
спонтанно споделящи своя опит с инжекционен колаген. Те
обаче са обединени от вярата в терапията с GUNA MDs,
която носи удовлетворение за тях и възвърнат динамичен
живот за техните пациенти!
Всички, съвсем искрено, си пожелахме да се видим на 2-рия
Международен конгрес за приложение на инжекционен колаген
GUNA MDs при мускулно-скелетни заболявания, който пак ще
се състои в Милано през 2017 година!
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с флакони колаген GUNA MDs

една нова методика
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показваща уникална ефективност
при ставно-мускулно-невропатна болка
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С ПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Д-р Йордан Ценовски

Комоцио кордис.
Травматично сътресение на
сърцето и внезапна сърдечна
смърт по време на спортна
травма

РЕЗЮМЕ
Внезапна неочаквана сърдечна смърт, която се проявява в младите хора по време на спортно участие, обикновено се свързва с
поставена диагноза или недиагностицирани структурни или първични електрически сърдечни аномалии. Примери за такива нарушения
включват хипертрофична кардиомиопатия, аномален произход на коронарната артерия, аритмогенна дясна вентрикуларна кардиомиопатия и първични електрически заболявания като вродено удължаване
на QT интервала и катехоламинергична полиморфна вентрикуларна
тахикардия (CPVT). Внезапна смърт в резултат на камерно мъждене
може да се появи и след тъп удар в гърдите, по-специално на прекордиалния район в индивид без подлежащо сърдечно заболяване. Това се
нарича commotio cordis /комоцио кордис/ [1]. Това е една от водещите
причини за внезапна сърдечна смърт при млади спортисти, превишена само от хипертрофичната кардиомиопатия и вродени аномалии
на коронарната артерия [2].

SUMMARY
Comotio cordis
Traumatic cardiac concussion and sudden cardiac death during sport injury
Sudden unexpected cardiac death, which occurs amongst young people during
participation in sports, usually related to placed diagnosis or non-diagnosed
structural or primary electrical cardiac anomalies. Examples of such disorders
include hypertrophic cardiomyopathy, anomalous origin of the coronary artery,
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and primary electrical diseases
as congenital prolongation of QT interval and Catecholaminergic polymorphic
ventricular tachycardia (CPVT). Sudden death as a result of ventricular fibrillation
may also occur after a blunt blow to the chest, in particular to the precordial
area in an individual without relevant cardiac disease. This is called commotio
cordis [1]. This is one of the leading reasons for sudden cardiac death in young
sportsmen exceeded solely by hypertrophic cardiomyopathy and congenital
abnormalities of the coronary artery [2].

КЛЮЧОВИ ДУМИ: електрическа дефибрилация, комоцио кордис, ритмогенна смърт.
KEY WORDS: electrical defribrillation, commotio cordis, rhythm death.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Commotio cordis се получава предимно при млади мъже спортисти,
при които внезапна тъпа травма
в предната част на гръдния кош
води до сърдечен арест и внезапна
смърт от камерно мъждене. Процентът на успешната реанимация
остава сравнително нисък, но се
подобрява бавно. Спортовете, при
които най-често се получава тази
травма, са бокс, карате и други контактни бойни спортове, бейзбол,
хокей, футбол. В повечето случаи
(58%) лицето е ударено от движещ
се спортен уред със силна скорост. В
42% гръдната травма е в резултат
на телесен контакт с друг човек или
неподвижен обект. Въпреки че тази
травма зачестява през последните
години, то тя остава сравнително
рядко явление. Налице е прогресивно
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намаляване на смъртните случаи,
свързани с commotio cordis. 95% от
случаите са при мъжете . Засегната
е младата и трудоспособна възраст
[4]. Преживяването по време на
статистиката в първите години на
американския регистър (1970-1993) е
само 10%. През последните години,
за които са налични (2006-2012), данни, преживяването се увеличило на
58% [4]. Това може да се обясни с
по-ранното диагностициране и поранното започване на кардио-пулмонална ресусцитация с дефибрилация
на мястото на инцидента.
ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ [3]
При сommotio cordis възниква внезапно камерно мъждене. Камерното
мъждене е предизвикано от удар в
гръдната стена в областта на сърцето и предимно се получва при въздействие върху центъра на лявата

камера. Въздействие върху други
области на сърцето го причиняват
по-рядко. То не е предшествано от
камерна тахикардия, проводни нарушения или исхемични ST промени.
Това предполага, че механизмът е
свързан с електрически промени, а
не с миокардна исхемия. Други въздействия причиняват полиморфна
камерна тахикардия, пълен сърдечен блок, ляв бедрен блок или ST-елевация, всички са преходни. Ин виво
проучвания сочат, че въздействието, свързано с камерната деполяризация заедно с повишена камерна
активация, свързани с йонни канали
(вероятно на АТФ-зависимите K +
канали) най- вероятно причиняват
камерното мъждене и внезапната
смърт след тъпа гръдна травма.
Исхемично подобни промени в ЕКГ
са отбелязани в онези редки случаи,
които преживяват сommotio cordis
[5]. Животните с по-висока чувст-

вителност към вентрикуларна фибрилация имат по принцип по-дълги
QRS и QT на изходното ниво [5]. Някои автори смятат, че причината
може да включи вазоспазъм на коронарна артерия, инфаркт-контузия
или и двете.
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ
ПРОМЕНИ [3]
Данните от аутопсията на
пациенти, които са починали от
commotio cordis, разкриват почти
нормална сърдечна морфология. Макроскопски има малки овални или
кръгли натъртвания на лявата камера. Не се установяват ребрени
фрактури, хемоторакс, хемоперикард или инфаркт-контузия. Не са
открити доказателства за аортна
руптура или травматично увреждане. Като цяло сърдечното тегло, дебелината на стената и камерните
размери са нормални. Внимателното изследване на коронарните артерии не открива травма, руптура
или тромбоза. Хистологичните резултати почти винаги са нормални
и не показват данни за остър инфаркт на миокарда. Доказателство
за миокардит или аритмогенна дяснокамерна кардиомиопатия също
не се съобщава. Рядко е докладвано
кръвоизлив в предната стена на лявата камера и по проводната система. Значението на тези находки
не е сигурно.
КЛИНИКА
В повечето случаи на commotio
cordis внезапната смърт настъпва
след привидно несилен удар в гърдите. Лицата, които са били свидетели на нещастния инцидент, са
вярвали, че травмата на гърдите е
с недостатъчна сила, за да причини големи щети и е несъразмерна с
резултата. Пострадалият, който е
ударен, се свива веднага в повечето
случаи. В някои случаи има преходен
период с наличие на съзнание преди
окончателният колапс.
ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Пострадалите са в клинична
смърт-без дишане и сърдечна дейност /недолавящ се пулс и кръвно
налягане/, липса на рефлекси и зенична реакция. Много от тях са цианотични. Някои от тях имат Гранд

мал припадъци. На гръдната стена
има контузии и локализирани синини, които съответстват на мястото на въздействие на травмата.
ИЗСЛЕДВАНИЯ [3]
Резултатите са били ограничени
предимно до аутопсия върху хора,
които са починали в резултат на
инцидента. Пациентите, които
имат епизод на commotio cordis, са
изненадващо без патологични лабораторни и образни изследвания или
хистологични находки, с изключение
на електрофизиологичните промени, разкрити от ЕКГ-та.
Лабораторният скрининг на кръв
и урина е отрицателен. Резултатите от серумните токсикологични
проучвания също са отрицателни.
Сърдечните ензимни нива обикновено са в референтни граници и не показват данни за миокардна некроза
(т. е. инфаркт).
ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ехокардиографията при оцелял с
commotio cordis почти винаги показва анатомично и функционално нормално сърце. Може да се установи
придружаващо сърдечно заболяване
(напр. хипертрофична кардиомиопатия, аномален произход на коронарна артерия, прекъсване на аортния
корен), които понякога са свързани
с внезапната сърдечна смърт. Сърдечните клапи са нормални, макар
и случайно откритие на пролапс на
митралната клапа да е описано. Някои оцелели показват леко понижена
лявокамерна систолна функция или
ограничени области на хипокинезия.
Няколко пациенти са претърпели сърдечна катетеризация с коронарография след епизода на травмата. Като цяло сърдечна и коронарна
анатомия е установено, че е нормална. Пациентите не са показали
данни за спазъм или тромбоза на
коронарна артерия. Изолирани констатации на хипокинезия или акинезия са документирани в рамките на
лявата камера при някои пациенти,
подобни на тези, съобщени от ехокардиографията.
Най-честите първоначални констатации на ЕКГ-та както при неоцелелите, така и за оцелелите са
камерно мъждене и асистолия. ЕКГ
мониторинг е основният метод на
диагностика. Пациентите, подложе-

ни на реанимация по време на транспорт до спешното отделение, също
имат камерно мъждене, ако те не са
били електрически дефибрилирани.
Ако ЕКГ-та се записват сравнително късно по време на реанимацията
асистолията е най-честата находка. По всяка вероятност камерното
мъждене е първоначалният ритъм
след удара. Пациентите, които оцеляват след инцидента, често имат
ST-елевация, което е особено видно
в прекордиалните отвеждания V1
-V3. Значението на тази находка остава неясно, тъй като миокардната исхемия като най-честата причина за ST-елевация не е доказана, че
е резултат от commotio cordis.
Пълен сърдечен блок, ляв бедрен
блок,идиовентрикуларни
ритми
също се отбелязват при травмираните лица.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Contusio Cordis (инфаркт-контузия)
Хипертрофична кардиомиопатия
Миокарден инфаркт в детската
възраст
Синдром на дълъг QT-интервал
Камерно мъждене от нетравматичен произход
Вирусен миокардит
ЛЕЧЕНИЕ [3]
Въпреки усилията на реанимацията от спортни лекари или спешни
медицински екипи началото на кардио-пулмоналната ресусцитация с
дефибрилация на мястото на инцидента често се забавя поради подценената сериозност на травмата
или поради факта, че се смята, че
загубата на съзнание е причинено
от нокаут /мозъчна травма/. Оцеляването обикновено се свързва с
ефективни и навременни усилия,
които да са започнали в първите 3
минути от колапса. Степента на
преживяемост е само 5% или помалко в случаите, в които реанимационните усилия са били забавени
за по-дълго от 3 минути. Тези пострадали, които са били съживени
с възстановяването на перфузията
на сърцето, са получили необратима исхемична енцефалопатия и в
крайна сметка умират в резултат
на нараняването. Препоръката е за
ранна кардио-пулмоналната ресусци-
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тация с дефибрилация, която набляга на гръдните компресии веднага
след травмата /най-малко 100 на
минута/ и бързата дефибрилация.
По-краткият интервал от време
между последната гръдна компресия и първия електрошок е пряко
свързан с успеха на дефибрилацията.
След това се извършва проверка на
сърдечния ритъм и честота.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЕФИБРИЛАЦИЯ
Отличителен белег на ефективна реанимация е ранната дефибрилация. Времето от момента
на травмата до дефибрилацията
е може би най-важният фактор за
оцеляване при сърдечния арест.
Вероятността за успешна дефибрилация бързо намалява с течение
на времето, защото камерното
мъждене обикновено се развива до
асистолия в рамките на няколко
минути. Експерименталните данни, събрани с помощта на свински
модел, предполагат, че дефибрилацията в рамките на 1 минута
от камерното мъждене дава 100%
оцеляване, дефибрилация след 2 минути води до оцеляване 80%. При
животни, при които камерното
мъждене е било повече от 4 минути, процентът на преживяемост
е 0%, освен ако не е извършена кардио-пулмонална ресусцитация след
дефибрилацията (в този случай вероятността за оцеляване се увеличава до 65%). При хората всяка 1
минута забавяне на дефибрилацията след първите 3 минути намалява вероятността за оцеляване
приблизително с 10%.
Тъй като не може да се очаква
екип на спешна помощ аварийно
да пристигне до мястото на инцидента за по-малко от 5 минути
разширената употреба на автоматизирани външни дефибрилатори
(АЕЛ) може да спаси живота на тези
млади хора, които имат сърдечен
арест поради травмата. АЕЛ дори
когато се използва от лица с минимално обучение, може да разпознава
и автоматично се прекратяват
фатални аритмии. АЕЛ са одобрени
за употреба при деца. В идеалния
случай АЕЛ трябва да има специална
педиатрична подложка и комплект
кабели за употреба при деца. Дори
и без тях всички АЕЛ може да се използват при деца на всякаква възраст над 1 година.
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ПРЕКОРДИАЛЕН УДАР
Използването на прекордиален
удар по време на кардио-пулмоналната ресусцитация е спорен. Проспективни проучвания не са оценили ефикасността на този метод.
Наскоро проучвания при животни
показват, че е неефективен в прекратяването на камерното мъждене. [6]. Прекордиалният удар не се
споменава изобщо като опция в
детската кардио-пулмонална ресусцитация и разширено поддържане
на живот (PALS).
МЕДИКАМЕНТИ
Лекарства могат да бъдат необходими за лечение на аритмиите
след кардио-пулмоналната реанимация и електрическата дефибрилация. Показанията и дозите са същите както и при нетравмирани
пациенти.
ПРЕВЕНЦИЯ
Съществуват препоръки за състезатели със сърдечносъдови аномалии относно commotio cordis [7].
Използването на протектори
на гръдната стена в рисковите
спортове за предотвратяване
на травматично увреждане не е
достатъчно, за да се предотврати предаването на ударите на
сърцето. Сред професионалните
спортисти, които са пострадали, 1/3 са били облечени с протектори на гръдния кош.
Във всички спортни обекти
трябва да имат незабавен достъп (в рамките на 5 мин) до автоматичен външен дефибрилатор (AED).
Оцелелите трябва да бъдат
подложени на щателна оценка на
сърдечната функция, включително 12-канална ЕКГ, амбулаторно
мониториране на холтер и ехокардиография.
Правото за получаване на завръщането си в състезателните
спортове след този травматичен
епизод е индивидуално. Няма доказателства, които да сочат, че има
по-голям риск от бъдещи аритмични събития. Наличието на дълъг QT
синдром като потенциална причина
за повишена чувствителност, както е предложено от изследвания

върху животни, се нуждае от по-нататъшно изследване.
ПРОГНОЗА
Като цяло тенденциите за оцеляване при спортно-свързано внезапно
спиране на сърдечната дейност при
младите спортисти се подобрява. [8]
Наличието на структурно сърдечно
заболяване, продължителността и
интензивността на физическите упражнения преди сърдечния арест, повисоки от нормалните нива на ендогенните катехоламини и намаляване
на системното съдово съпротивление може да играят роля в ограничаването успеха на реанимацията [9].
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Три лечебни растения
при проблеми с простатата
При хиперплазия на простатата
За облекчаване на оплакванията при уриниране
При хиперактивен пикочен мехур
Как действа Простамед:

Дозировка

Комбинацията от тиквени семки, трепетлика и енчец подсилва функцията на пикочния мехур и облекчава типичните за увевеличена простата симптоми като чести позиви за уриниране,
не,
трудно начало и намалена струя на отделяната урина. Спомага
ага
за засилване на пикочната струя и улеснява изпразването на
пикочния мехур.
Възрастни над 18 год.
2-4 табл. 3 пъти дневно, минимум 3 месеца
Таблетките се дъвчат и поглъщат с малко вода, ако е необхоодимо. Подходящ за продължителна употреба.
Ако в процеса на лечение симптомите продължат, е необходимо да се потърси съвет от лекар.

Традиционен растителен лекарствен
Т
к
в продукт за възрастни
над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.

3 билки за лечение на цистит
Троен ефект при инфекции на пикочните пътища:
1. Натурален продукт с противовъзпалително действие
2. Облекчава паренето, честото уриниране и болката
3. Предпазва от рецидиви след антибиотично лечение
Как действа Солидагорен:

Комбинацията от билките пачи очиболец, енчец и полски
хвощ стимулира собствените защитни сили на организма
и повлиява възпалението. Не позволява на бактериите да
се прикрепят към лигавицата на пикочните пътища и помага за по-бързото им елиминиране. Поддържа слаба киселинност на физиологичното pH, което е важно за естествената защита.
Дозировка
Възрастни и деца над 12 год.
20-30 капки, разтворени в чаша вода, три пъти дневно.
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Вертикализация в бипедален
симетричен екилибриум la tenue
du corps posture verticalisee, или
трансформиране на възможност в
умение

РЕЗЮМЕ
Двигателната дейност на хората се формира и определя от ефективен контрол и постоянна регулация на позата. Вертикализацията
на хората, la tenue du corps posture verticalisée в бипедален симетричен екилибриум, е най-адекватна илюстрация на трансформиране
на съществуваща възможност в умение за самоуправление на позата. Умението да се вертикализираме определя възможността да
осъществяваме двигателна дейност, като преместване със цел,
съчетано със манипулация на обекти, като предлагаме поведение
на равновесие към всичко. По този начин ние, хората, винаги сме в
състояние да предложим оптимално решение на непрекъснато възникващи двигателни задачи в изградена реалност.

SUMMARY
Comotio cordis
Verticalization in bipedal symmetric equilibrium (la tenue du corps verticalisee)
or transforming an option into skill
Motor activity of people is formed and determined by the effective control and
continuous regulation of posture. Verticalisation of people, la tenue du corps
posture verticalisée in bipedal symmetric equilibrium is the most adequate
illustration of implemented existing opportunities in skills for self-government
posture. The ability of verticalisation determines the oportunity to perform motor
activity, like displacement with purpose, associated with objects manipulation
and at the same time offering behavior of equilibrium to everything. Thus, we the
people are always in a position to offer an optimal solution to the continuously
emerging motor tasks in a constructed reality.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: вертикализация, хоризонтализация, умения, симетрия, преместване, самоуправление, поведение на равновесие, бипедален
симетричен екилибриум, бипед.
KEY WORDS: vertikalization, horizontalization, skill, displacement, symmetry, equilibrium, behavior, biped

ИНИЦИАЦИЯ НА ЕСТЕСВЕНО РАЗВИТИЕ
НА ХОРАТА И ТЯХНАТА ДВИГАТЕЛНА
ДЕЙНОСТ
Ние, хората, поставяме начало на естесвеното си развитие от постепенна
поява и проява на мобилност като начална
постепенно усвоявана хоризонтализация до
достигане на умение на ментална и двигателна, самостоятелна вертикализация
в бипедална симетрия posture verticalisée,
qu’on soit assis ou debout. От момента, в
който напуснем по естесвен път утробата на жена, завършваща своето състояние
на бременност, два взаимосвързани процеса поставят своето естествено начало.
Единият е самото начало на естествено
развитие като постепенно опознаване на
способностите си, едно общо усвояване на
двигателна дейност за решаванене на двигателни задачи. Вторият е възможно постепенно функционално усложняване като
естесвено задълбочаване на организацията
на двигателна дейност до поява и уста42
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новяване на постепенна вертикализация
като умение да предлагаме поведение на
равновесие в билатерална симетрия при
решаване на двигателни задачи. Тези преливащи се процеси определят и са основата на нашето естесвено развитие като
хора. И като резултат достигаме до:
Une tenue du corps bien droite
(posture verticalisée) pleinement dirigée
par la matiere cérébrale, contribue à
l’embellissement et le comportement de
l’équlibre humain.
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ В БИПЕДАЛЕН
СИМЕТРИЧЕН ЕКИЛИБРИУМ. НАЧИН И
УМЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИМ ПОВЕДЕНИЕ НА
РАВНОВЕСИЕ НА ВСИЧКО
Se tenir bien droit qu’on soit assis ou
debout (verticalisé) est primordial pour
initiation du déplacemet dans le Espace.
Въведение в понятието и начина на
вертикализация е предмет на настоящата статия. Процесът на осъществяване и
поддържане на самостоятелна вертикали-

зация в бипедален симетричен екилибриум
е определящ организацията на двигателната дейност на хората. Вертикализация
е понятие, което функционално описва
достигнато и предложено поведение със
всичко, на постепенно формирало се и изградено устойчиво равновесие на нас хората. Умението /определение е дадено в
Ганчев, (2015) Медицина и спорт /да се вертикализираме, показва поява и проява на
морфологична, функционална и ментална,
достигната зрялост за осъществяване на
двигателна дейност. Достигнато умение
да се вертикализираме определя поява и
проява на двигателна жизненост. Начало
на формирането на умението да се вертикализираме в пространство се поставя в
утробата на жена в състояние на бременност. Особено и определящо функционално
значение има цефалгичното вертикализиране на фетуса. Като резултат фетусът
се ориентира и позиционира в родовия канал. Този процес на динамично цефалгичното функционално вертикализиране създава
необходими условия за осъществяване на

раждане по естесвен път. Процес, който
определя потенциала на жизненост на организацията на двигателната дейност на
хората и нейното управление през периода
на тяхното съществяване.
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ, УМЕНИЕ ДА
„ОПИТОМЯВАМЕ“ ВСЯКО ПРОСТРАНСТВО
Вертикализацията означава умение
на съчетание на анатомични особености и начин на управление на позата. За
да осъществяваме двигателна дейност в
едно пространство, ние, хората, се адаптираме, като опитомяваме всяко пространство, намирайки, установявайки и
предлагайки своето присъствие и в пряк,
и в, преносен смисъл. Апотеоз на присъствието ни като поведение на равновесие в
едно опитомено от нас пространство е
вертикализирането ни в него в бипедален
екилибриум. За да сме във функционално
и ментално състояние, през целия период
на нашето съществуване да опитомяваме
всяко пространство и осъществяваме двигателна дейност, ние, достигайки умение
да се вертикализаираме самостоятелно.
Така в самостоятелна вертикализация ние
достигаме и поставяме начало на нашето
детство! (Сн. А И Б)
Ние, хората, непрекъснато осъществяваме функционално оптимална, временна
функционална адаптация на пространство,
в което се намираме по стечение на обстоятелства. Тази функционална адаптация
ни прави способни да бъдем и оставаме в
поведение на равновесие. По този начин е
повече от естествено да осъществяваме
адекватно двигателна дейност и оптимално да предлагаме решение на двигателни задачи. И така ние, хората, в установяващия ни като реално присъствие период
до начало на детството ни формираме
постепенно умение да опитомяваме всяко
пространство, в което се отзоваваме за
определен /кратък или дълъг/ период от
време. Така в оптимална адапдация установяваме и поддържаме на една оперативно вечна цикличност на управление /
контрол и регулация/ на позата, като
позициониране и ориентация и в пряк и в
преносен смисъл. По този начин, ние, хората, осъществяваме нашата жизненост и
достигаме хармония с всичко.
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ, НАЧИН НА
УСТАНОВЯВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА
ПОВЕДЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ
Вертикализацията като условие за изградено и предложено поведение на равновесие не е изграждане и поддържане
на идеална права по отношение на хоризонтална повърхност. Вертикализацията

Сн. А

Сн. Б

Вертикализиран самостоятелно, достигнах до един момент, в който
вече всичко е различно.

е непрекъснат, динамичен, функционално
зависим процес, от състоянието на моментния функционалния капацитет на
човек, да бъде в състояние да изгражда
и осъществява умението си да се вертикализира, като поведение на устойчиво
равновесие. За да постигнем динамична,
устойчива на всякакви влияния вертикализация на естесвената структура човек, една идеална права трябва да бъде и
морфологично и функционално изкривена и
представена в няколко взаимодействащи
си криви. Вертикализацията е резултат
от динамичен сбор, от няколко съпоставени морфологично и взаймодействащи си
функционално динамично криви. По този
начин се достига до умение да се вертикализираме, условие за поведение на равновесие. А това е достигане на временно,
динамично променливо състояние на функционална оперативна разполагаемост за
предложение на поведение на всичко от
естествената структура човек. Като
начин и умение вертикализацията е необходимо условие, среда за осъществяване
на двигателна дейност като решение на
двигателни задачи в пространството за
определено време. (Сн. В)
Вертикализацията е процес, който винаги се осъществява за определено време
по отношение на дадена хоризонтална повърхност. Вертикализацията се поддържа,
като непрекъснато се отчита постоянната и неизменима сила на притегляне на

гравитацията на Земята. Верикализацията, от механична гледна точка, е начин
на структуриране и поддържане на точно
определени динамични взаимо/отношения
между криви, съществуването, поддържането на които и дава възможност за
самоуправление. Всъщност това определя
процес на осъществяване на контрол и
регулация на позата на човека, необходимо начално и постоянно условие за организация и осъществяване на преместване
в пространството за определено време.
Ние, хората, морфологично и функционално
достигнали умението да се вертикализираме, си създаваме възможност във всеки момент да инициираме преместване
в избрана посока. Изградили и овладели
своята анатомично/функцонална билатерална симетрия, ние можем да осъществяваме кръгово поведение! Това означава
да умеем да се придвижваме с различна
степен индуцирани, латерални и предно/
задни колебания, които, от една страна,
са израз на осъществяване на самоуправление на позата ни, а, от друга страна, са
начин на ориентация в пространството с
цел осъществяване на навигация към цел!
За да достигнем и проявяваме умение на
вертикализация, са особено важни постепенната поява и усвояване на специфични
ритмични премествания, като подскачане
на място, друсане, развиващи се в период
на установяващия ни като реално присъствие до начало на детството. Тези поМедицина и Спорт
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Сн. В

А ето ме и мен и ви предлагам
моето поведение на равновесие.

степенно появяващи се и усложняващи се
ритмични премествания, отначало доминиращо хоризонтализирани, като риткане
и симетрични премествания на горните
крайници с определна честота, постепенно се задълбочават и усложняват при
начална, пасивна вертикализация в ръцете
на хората, които ни предлагат присъствието си. Тези постепенно появяващи се
и фукционално усложняващи се специфични ритмични премествания са с основна функционална стойност, подготвящи
самата структура на вертикализацията
като умение. И така се достига до постепенна нагласа, настройка, установяване и
задействане на самоуправление на позата
ни, определяща нашата жизненост.
РЕДУВАЩА СЕ ВЕЧНА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪСТОЯНИЕ НА
ХОРИЗОНТАЛИЗАЦИЯ И ВЕРИКАЛИЗАЦИЯ
В периода на установяваването ни
като реално присъствие в нашата действителност до началото на началото на на44
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шето детство ние постепенно и адекватно усвояваме една постоянна цикличност
на редуваща се и съгласувана последователност на хоризонтализация и верикализация
като последователност на управление на
позата в дадено пространство за определено време. Тази изграждана постоянна цикличност е с определен диапазон и е представена от две крайни състояния на пълна
хоризонтализация и пълна вертикализация
на позата, между които се предлага нюанс
на поведение на равновесие.
Така във вечно редуваща се последователност на хоризонтализация и вертикализация на позата се постига оптимално
енергийно осигуряване за решение на двигателни задачи. А това се постига, като се
осъществява специфична двигателна дейност, кореспондираща на структурата на
двигателна задача, на която е необходмо да
бъде предложено адекватно решение под
формата на реакция или отговор. Постоянно и във вечна съгласувана последователност на хоризонтализация и верикализация
са редуване на период на състояние на сън,
позициониране и ориентация хоризонтално, последван от период на оперативно
състояние на симетричен бипед. В периода
на пълна хоризонтализация се осъществява
двигателна дейност със специфично ниво
на ниска степен на активност. В този
период са създадени условия за възстановяване на енергийни ресурси, необходими
за осъществяване и поддържане на оперативно състояние на симетричен бипед. В
периода на пасивна вертикализация се осъществява двигателна дейност със различна
от ниска до висока степен на активност,
обусловена от специфичността на двигателни задачи, поставени за решение като
функция на обстоятелствата. Усвояването и осъществяването на цикличност
на хоризонтализация и вертикализация на
позата илюстрира как трансформиране
потенциално съществяващи възможности
в приложими умения. В хода на естесвено развитие достигнатите умения да се
хоризонтализираме и вертикализираме
определят възможността да предлагаме
адекватно поведение на равновесие в ежедневието си от начало на детството до
преклонна, функционално инсуфициентна
възраст. За осъществяване, достигане и
последователно поддържане на хоризонтализация и вертикализация на позата е
необходимо да съществува и структурна
и функционална интактност. Което означава достигане на пълен и подлежащ на
настройка, функционален капацитет на
участието на органите на тялото. Както
и осъществяване на оперативно интактно
функционално състояние на мозъчна материя с цел организация и управление на двигателната дейност на хората.

ПОНЯТИЕТО ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ В
БИПЕДАЛЕН СИМЕТРИЧЕН ЕКИЛИБРИУМ
Два въпроса са с определящо функционално значение за нашето поведение
на равновесие. Всъщност какво е и какво
представлява понятието вертикализация
и оттам какво е неговото функционално
съдържание като умение. И още по-важно, защо ни е необходимо да умеем да
се вертикализираме в едно пространство
самостоятелно? Самостоятелна вертикализация означава достигнато, усвоено и
осъществявано умение на самоуправление!
Което е оптимална илюстрация на липса
на зависимост и на управление, осъществявано отвън. Умението на самостоятелна вертикализация ни прави способни да
решаваме двигателни задачи, предлагайки
и осъществявайки индивидуалност, достигайки и формирайки идентичност като
присъствие.
ФУНКЦИОНАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПОНЯТИЕТО ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ
Вертикализация е активен динамичен процес на определено позициониране
в пространството с цел. Осъществена
вертикализация е временно функционално
състояние на достигнато поведение на
равновесие. Вертикализация е необходима
оперативна среда, в която и с която се
решават адекватно двигателни задачи на
преместване в пространството, съчетани
с и/или манипулация на обекти. (Сн. Г)
Вертикализация е обозначение на осъществявано умение на самоуправление,
насочено правоперпендикулярно по отношение на съществяваща хоризонтална
повърхност Осъществена вертикализация
означава установяване на самоуправление /
контрол и регулация/ на позата като съгласуваност на разположение и ориентация на
/сегмент/ сегменти на тялото и на самото тяло по отношение на земната повърхност. По този начин е възможно оптимално планиране и последващо осъществяване
на двигателна задача, означаващо взаимодействие на повърхности с цел промяна на
геостационарно положение. (Сн. Д и Е)
От друга страна вертикализацията е
постепенно изграждане на гледна точка в
собствена реалност по отношение на непрекъснато постъпващи сведения за всичко. Осъществяване и най-вече поддържане
на вертикализация е умение за формиране
на оперативно управляема работна точка, представена като абстрактен център
на гравитация на ниво crista iliaca dextra et
sinistra по отношение на хоризонтална повърхност с цел самоуправление на елементите на двигателната дейност в различни

Сн. Г

Вертикализиран, мога да се
премествам и да манипулирам
обекти.

пространства. За нас, хората, вертикализацията това е достигнато умение в хода
на естествено развитие в период на установяването ни като жизнено способна
самостоятелна структура. Този период
поставя началото си с нашата пасивна
хоризонтализация и вертикализация, осъществявана отвън от други хора веднага
след завършил процес на раждане. В хода
на естесвеното ни развитие, на основа
морфологични способности и функционална
необходимост за осъществяване на поведение на устойчиво равновесие при всякакви настъпили обстоятелства, определени
от реалността, ние формираме умението
си да се вертикализираме в бипедален симетричен екилибриум. И така поставяме
начало на период на нашето детство! В
този уникален период усвояваме как да
формираме и предлагаме поведение на
равновесие като присъствие в дадено
пространство за определено време. Как да
бъдем хора сред хора.

като се преместваме. Самостоятелно да
се преместваме в пространството означава да притежаваме умение да променяме една начална геостационарна позиция
и преминавайки през серия от последователни и съгласувани пози, да достигаме
до нова геостационарна позиция, в която
оставаме временно. За да планираме и
осъществяваме преместване, е необходимо да придобием необходима конкретна,
управляема форма от някаква естесвена,
изначална материя. Този процес на генизис
на управляема форма се случва в утробата
на жена в бременност за точно определо
време. За да достигнем до умение за осъществяване с цел на пожелана промяна на
положението ни в пространство, е необходимо анатомичните си способности да
ги развием до функционално приложими. За
нас, за хората, да осъществяваме самоуправление на двигателната си дейност,
означава да достигнем до умение, да осъществяваме и поддържаме за определено
време вертикално положение в бипедален
симетричен динамичен екилибриум в състояние на обратен пендулум. А това е умението да се вертикализираме и ментално,
и двигателно. Достигането до умение за
вертикализация като обратен пендулум
поставя началото си от осъществена временна функционална цефалгична вертикализация на фетус в уникално пространсто,
което една жена в състояние на бременност предоставя. Цефалгична вертикализация на фетус е процес на позициониране с
изключителна важност, но не е предмет
на настоящата статия.

ХОРИЗОНТАЛИЗАЦИЯ И
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ НА НОВОРОДЕНО
СЪЩЕСТВО, ОСНОВА ЗА ЖИЗНЕНОСТ И
ПОВЕДЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ
Пасивна хоризонтализация и верикализация на новородено същество, осъществявана от хора, поставя начало на поява и
утвърждаване на жизненост. От момента
на появата ни в света на гравитацията
ние, вече новородени същества, поставяме постепенно начало на въвеждащо се и
извеждащо умение на вработване в решаване на двигателни задачи. Ние поставяме начало на формиране на поведение на
равновесие, както и процес на достигане
до умение да го предлагаме. От пасивно
хоризонтализирани и вертикализирани ние,
хората, постепенно ставаме самостоятелни симетрични бипеди, за да можем
да инициираме детството си! И този
момент става реалност, като сме в състояние самостоятелно да осъществяваме
и най-вече да поддържаме вертикализирането си по отношение на земната повърхност. С което осъществяваме извеждащо
вработване от началния процес на нашето естествено развитие на способности.
И поставяме началото си на въвеждащо
вработване в уникален период от жизнеността ни, който ни изгражда като хора!
В средата на приказки, песни, танци ние
започваме да решаваме двигателните
задачи на периода на нашето детство!
По този начин постепенно, но уверено
изграждаме поведение на устойчиво дина-

ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЕТО ДА СЕ
ВЕРТИКАЛИЗИРАМЕ ОТ НАЧАЛАНА
ПОЗА РАЗВИТИЕ НА „ПОЖЕЛАНА”
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ
В нашето ежедневие ние хоризонтализирани или вертикализирани, самоуправлявайки позата си, непрекъснато променяме
своето геостационарно местоположение,

Сн. Д

Сн. Е

Ето вертикализиран мога да променям своето геостационарно положение и да се премествам.
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Д ВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ва функционална билатерална симетрия,
както и възприятие надясно и наляво,
горе и долу, напред и назад. Вертикализацията е изградена на основа на управление
на предно/задни колебания и странични/
латерални колебания на тялото и неговите сегменти, представени като обратен
pendulum. (Сн. Ж)
ОТ ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ ДО ПРЕДЛАГАНЕ
НА ПОВЕДЕНИЕ НА РАВНОВЕСИЕ
В СЪСТОЯНИЕ НА ДИНАМИЧНО
ВЕРТИКАЛИЗИРАН БИПЕД

Сн. Ж

Установена анатомична и двигателна билатерална фукционална
симетрия като симетричен бипед.

мично равновесие по отношение на всичко
в нашата реалност.
ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ В СИМЕТРИЯ И
ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ КАТО ПОВЕДЕНИЕ
Ние като хора се раждаме с изградена анатомично/функционална билатерална
симетрия, което определя възможността
на естествена поява и развитие на двигателната ни дейност, с която веднага
започваме да решаваме двигателни задачи! С раждането за нас веднага започва
период на установяването ни като реално
присъствие, който завършва с формиране
на умението самостоятелно да се вертикализираме и да инциираме преместване с
цел в пространството като симетричен
бипед. С начално вработване в периода на
нашето детство ние постепенно изпълняваме условия за установяване на динамична функционална вертикализация като
симетричен бипед. Особено важна предпоставка е достигане и установяване и на
анатомична, и на двигателна билатерална
фукционална симетрия, което позволява
да изградим самостоятелно състоянието
си на симетричен вертикализаран бипед.
От самото начало трябва да се отчита,
че осъществяване на самостоятелна вертикацизация се определя от съществяване на динамична билатерална изградена
симетрия и анатомично съществяваща и
функционално обусловена. Вертикализация
не е възможна без изграждане на устойчи46
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В процес на естесвено развитие ние,
хората, имаме първа цел да създадем, да
формираме тяло или цялост с опредлена повърхност, което осъществяваме в
специфична среда, осигурена от състояние на бременност на жена при наличието на постоянна гравитация и определена
температура. Като втора цел, която ние
осъществяваме паралелно и едновременно, е формиране до извайване на тялото
ни, или организация на целостта ни като
същество. Това означава, че достигаме до
умение да възприемаме сведения за една
реалност, която усвояваме и опитомявайки с самоуправлението на позата си и
става наша жизнена среда. И така поставяме основа и достигаме до умение да самоуправляваме целостта си /тялото си/
в среда на постоянна гравитация и определен температурен диапазон. Поставайки и постигайки целите си ние, хората,
достигаме и установяваме поведение на
равновесие, определено от самоуправление на позата или определено от функция
на целостта. (Сн. З)
Нашето детство завършваме с установено умение да се вертикализираме и
ментално, и двигателно, предлагайки поведение на установено равновесие на хора.
Развитието на възприятието на собствената си геометрия и геометрията на
света, на пространството е основа за
постепенно установяване на оперативно
поведение на равновесие на детето и неговата индивидуалност. Така всеки от нас
постепенно достига своята идентичност,
bien établi sur deux pied dans une station
debout érigée в пряк и преносен смисъл.
След второто десетилетие на хората е
логично да предположим, че процесът на
окончателна функционална вертикализация в симетричен бипед е един естесвен
процес, завършен успешно. И така човек е
окончателно достигнал умение да се позиционира и в пряк, и в преносен смисъл.
Човек, окончателно достигнал умение да
бъде вертикализиран и ментално, и двигателно, е напълно функционално адекватен
и способен да проевява своята жизненост
в своето ежедневие в своята реалност,

Сн. З

Ето решение на двигателна задача
от ежедневието на всеки - достигнато умение на оптимална
вертикализация с цел да си направим снимка сами на себе си !

като предлага за размяна своето поведение на устойчиво равновесие като отговор на всяко настъпващо реално взаимодействие с обекти или субекти!
Приложените илюстрации като снимков материал са работа на автора на настоящата статия и не могат да се репродуцират без писмено разрешение.
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