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Лечение на началната 

гонартроза - уникондилно 

ендопротезиране 

РЕЗЮМЕ

Уникондилното колянно ендопротезиране (УКЕ) е подходяща алтер-
натива за лечение на ранната гонартроза. Техниката е миниинва-
зивна и запазва кинематиката на коляното. При уместно избрани 
пациенти, прецизна хирургична техника и избягване на свръхко-
рекция на деформацията методът позволява облекчаване на болка-
та и възстановяване функцията на ставата.
Във връзка с повишените изисквания от страна на пациентите и 
здравноосигурителните организации за постигане на отлични кли-
нични резултати след хирургическо лечение на колянната артроза 
през последните години сме свидетели на ренесанс на УКЕ. Въпреки 
това ортопедичната общност не е постигнала консенсус относно 
критериите за избор на пациенти и индикациите за приложение на 
техниката.
В настоящата публикация представяме индикациите и техниката 
на уникондилно колянно ендопротезиране. Разгледани са клиничните 
резултати след приложение на метода.   

SUMMARY

Treatment of early gonarthritis – unicondylar knee replacement

Unicondylar knee endoprosthesis (UKE) is a suitable alternative for the 
treatment of early gonarthrosis. The technique is minimal invasive and 
preserves the kinematics of the knee. Appropriate selection of patients, 
precise surgical technique and avoidance of over-correction of the 
deformity (UKE) allows for relief of pain and recovery of joint function.
In connection with the increased demands of patients and health insurance 
organizations to achieve excellent clinical outcomes after surgical 
treatment of knee osteoarthritis, in recent years, we have witnessed a 
renaissance of UKE. However, orthopedic community has not reached 
consensus on the criteria for selection of patients and indications for use 
of the technique.
In this publication we present the indications and technique for 
unicondylar knee replacement. Clinical results after application of the 
method are reviewed.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Гонартрозата е едно от най-чести-

те заболявания на опорно-двигателния 

апарат, като една трета от пациен-

тите над 70-годишна възраст показват 

рентгенографски признаци на ставна де-

генерация. Ранната гонартроза се харак-

теризира със засягане на един компарт-

мънт на ставата, по-често медиалната 

тибио-феморална става.

Изолираният артрит на коляната 

става има редица методи на оператив-

но лечение - дебридман, хондропластика 

(вкл. микрофрактуриране), коригираща 

остеотомия, уникондилно колянно ен-

допротезиране (УКЕ) или тотална смяна 

на ставата. При уникондилното ендо-

протезиране се замества само засегна-

тият компартмънт на ставата. Техни-

ката е въведена през 1950-те години от 

McKeever, като в началото се е замества-

ла само тибиалната част на ставата (1). 

По-късно, през 1964 г., McIntosh въвежда 

друг сходен имплант. В началото на 1970-

те години Marmor създава ендопротеза, 

която замества и двете ставни повърх-

ности и дава началото на съвременното 

уникондилно ендопротезиране (2). При 

подходящо избрани пациенти методът 

позволява облекчаване на болката и въз-

становяване функцията на коляното и 

представлява привлекателна алтерна-

тива в сравнение с останалите методи 

на лечение – високата тибиална остео-

томия и тоталното колянно ендопро-

тезиране (ТКЕ). Редица автори съобща-

ват за отлични клинични резултати след 

приложение на техниката (3-9).

Въпреки това УКЕ не е широко раз-

пространено. През 2007 г. в САЩ са 

извършени 45  000 УКЕ, което е 8% от 

броя на ТКЕ (10). За Норвегия и Австралия 

този процент е съответно 11.8% и 11.4% 

(11,12). Предвид високата честота на го-

нартроза тази честота е ниска и може 

да отразява предлагане на други методи 

на лечение поради невъзможност за из-

вършване на техниката. 

В настоящата публикация предста-

вяме индикациите и техниката на уни-

кондилно колянно ендопротезиране. Дис-

кутирани са клиничните резултати след 

приложение на метода. 

ЛЕЧЕНИЕ НА НАЧАЛНАТА ГОНАРТРОЗА

 Консервативно лечение (рехабилита-

ция, ортеза, нестероидни противо-

възпалителни средства (НПВС), физи-

кално лечение, вискосуплементация);

 артроскопски дебридман;

 уникомпартментално ендопротези-

ране;

 висока тибиална остеотомия;

 тотално ендопротезиране на колян-

на става.

При условие че консервативното ле-

чение няма задоволителни резултати и 

ако пациентът не е показан за тибиална 

остеотомия, тоталното ендопротези-

ране би имало задоволителен резултат. 

Когато обаче е засегнат само един ком-

Доц. д-р Пламен 

Кинов, дмн

Д-р Веселин 

Стоянов
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пъртмънт, обемът на движение в ста-

вата е пълен и пациентът е с нормално 

тегло миниинвазивното УКЕ позволява 

бързо възстановяване, намалена пери-

оперативна морбидност и пълен обем 

на движение с нормално функциониращо 

коляно.

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Обикновено пациентът се оплаква 

от болки в областта на засегнатия ком-

партмънт, често придружени от крепи-

тации, деформация на ставата и осево 

отклонение. Понякога е налице ставен 

лакситет. Евентуалните оплаквания от 

страна на пателофеморалната става 

се изясняват чрез насочени въпроси за 

откриване на предна колянна болка при 

слизане по стълби, след дълго седене или 

затруднения при клякане. Рутинното 

изследване на коляното трябва да акцен-

тира върху стабилността на ставата, 

обема на движение и мускулния баланс. 

Оплакванията от страна на патело-

феморалната става като напр. болка, 

крепитации и сублуксация изключват из-

вършване на УКЕ. 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Рентгенографското изследване тряб-

ва да включва предно-задна, латерална и 

аксиална (sunrise) проекция на пателата. 

Най-подходящи за УКЕ са пациентите с 

уникомпартментално засягане – обикно-

вено начална идиопатична артроза или 

остеонекроза (фиг. 1 и 2). Латералната 

рентгенография във флексия позволява 

по-добро визуализиране на задно-латера-

ния компартмънт на коляното (фиг. 3). 

Изследването на целия засегнат крайник 

при натоварване позволява точно пла-

ниране на операцията (фиг. 4). Инфла-

маторните артропатии и изразената 

остеопороза са контраиндикации за при-

ложение на метода. Най-подходящата 

индикация за извършване на УКЕ е ранна 

артроза при пациент над 60 г., с ИТМ >27 

и умерена физическа активност (фиг. 5).

В научната литература е налице ши-

рок консенсус относно индикациите и 

контраиндикациите от общите и локал-

ните фактори на кандидатите за УКЕ. 

ИНДИКАЦИИ ЗА УНИКОНДИЛНО 

КОЛЯННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ

 Oстеоартрит, засягащ само един 

компартмент на коляното.

 Пациенти над 60-годишна възраст 

с ниска до умерена физическа актив-

ност.

 Пациенти под 82 кг.

 Минимална болка в покой, флексионна 

контрактура под 5°, и ангуларна де-

формация не повече от 15° валгус или 

10° за варус, които могат да бъдат 

коригирани интраоперативно.

 Минимум 90° флексия в колянната 

става.

АБСОЛЮТНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИКАТА

 Възпалителни артропатии (ревма-

тоиден артрит, кристална артро-

патия).

 Остеоартрит на пателофеморална-

та става.

 Артрит на контралатералния ком-

партмънт.

 Тежка флексионна контрактура (вару-

сна деформация >10°, валгусна дефор-

мация >15°, флексионна контрактура 

>5°).

ОТНОСИТЕЛНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИКАТА

 Руптура на предна кръстна връзка.

 Остеопороза.

 Обезитас.

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3

Фасова и профилна рентгенография на колянна става. Ос-
теонекроза на медиалния тибиален кондил със субхондрален 
колапс и вторични дегенеративни изменения на медиалния 
компартмънт, вкл. стеснение на ставната цепка, варусна 
деформация и субхондрална склероза на тибиалното плато.

Фасова и профилна рентгенография на колянна става. Изолирана артроза 
на медиалния компартмънт.

Латерална рентгенография на колянната 
става във флексия. Добра визуализация на 
задната част на латералния кондил.
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 Възраст под 50 г.

 Висока активност.

Класификацията на Outerbridge дава 

възможност за интраоперативна оцен-

ка по време на УКЕ на ставния хрущял на 

контралатералния компартмънт и па-

телофеморалната става.

СТЕПЕНИ OUTERBRIDGE

0 Нормален хрущял.

I Мек и оточен на хрущял.

II Частичен дефект с фрагментация и 

фисури, засягащи площ под 1.5 см2.

III Фрагментация и фисури до субхон-

дрална кост, засягащи площ над 1.5 

см2.

IV Хрущялни ерозии с оголване на кост-

та.

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА

С минимален парапателарен достъп 

се открива колянната става. Позици-

онирането на пациента трябва да е 

подобно на това при тотално колянно 

ендопротезиране. Покриването на опе-

ративното поле трябва да позволява, 

ако се наложи, преминаване към тотално 

колянно ендопротезиране. Използването 

на турникет е по преценка на хирурга. 

Достъпът е успореден на лигаментум 

пателе – до тибията дистално и горния 

полюс на пателата проксимално. Чрез 

преминаване от флексия в екстензия се 

ревизират контралатералният ком-

партмънт и пателофеморалната ста-

ва. При липса на значителни изменения в 

ставния хрущял (Outerbridge 2 или по-ви-

сока степен) се преминава към обработ-

ка на ставните повърхности. При нужда 

може да се извърши пателопластика 

– остраняване на ръбцови остеофити. 

Ключов елемент в достъпа е пълното 

освобождаване на менискотибиалния ли-

гамент. Освобождаването му позволява 

лесно отстраняване на резецираната 

тибия. Повдига се циркумферентно суб-

периостално ламбо около тибията. При 

наличие на ръбцови остеофити същите 

трябва да бъдат отстранени. Освобож-

даването продължава назад, доколкото 

е нужно и позволява баланс на ставата, 

както при ТКЕ. Освобождаването спира 

на този етап и обикновено при медиална 

артроза не се налага освобождаване на 

пес ансеринус. Достъпът дава възмож-

ност и за лека корекция на наличната 

деформация. Целта на интервенцията 

обаче не е да се коригира деформацията 

и обикновено се оставя лека халтавост.

При повечето техники първо се ре-

зецира тибиалната ставна повърхност. 

Това позволява по-добра визуализация по 

време на останалата част на операция-

та. Освен това резекцията на дисталния 

фемур съответства на тибиалния срез, 

което дава възможност за баланс на ре-

конструкцията. Равнината на резекция 

на тибията трябва да бъде перпендику-

лярна на оста на тибията (фиг. 6). Зад-

ният наклон на среза може да бъде зада-

ден в инструментариума или променен 

интраоперативно. След срязването на 

костта се измерва дебелината на сре-

за. Използването на спейсъри позволява 

изследване на стабилността и баланса 

на ставата. За предпочитане е оставя-

нето на лека халтавост. Феморалната 

резекция съответства на тибиалната. 

В зависимост от вида на използваната 

система нивото на резекция на фемура 

може да зависи от износването на став-

ния хрущял. Някои системи изискват леко 

задълбочаване на феморалната остеото-

мия дистално, за да може нивото на фе-

моралната компонента да се изравни с 

околния хрущял. Във всички случаи целта 

е възстановяване на нормалната биоме-

ханика на ставата. След обработката 

Фиг. 4

Рентгенография на 
целия долен крайник с 
натоварване.

Фиг. 5

Предоперативни (А) и постоперативни (Б) 
рентгенографии на добре функциониращо 
УКЕ. Отличен клиничен резултат (В).

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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на ставните повърхности се извършва 

пробно заместване на ставата с шабло-

ни (фиг. 7). Ставата трябва да е стабил-

на и да позволява пълен обем на движение, 

без импинджмънт на пателата. Лекият 

лакситет е желателен, като е прието, 

че деформацията на коляното не бива да 

бъде коригирано напълно. Свръхкорекция-

та е контраиндицирана, тъй като води 

до бързо износване на контралатералния 

компартмънт.

ПОСТОПЕРАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Активната рехабилитация започва в 

деня след операцията. Целта е контро-

лиране на болката и бързо възстановя-

ване на функцията, като физикалната 

терапия е изключително ценна за по-

стигане на бързо функционално възста-

новяване. Изписването на пациента е на 

6-ия постоперативен ден. Разрешава се 

частично натоварване на оперирания 

крайник за 1 мес. и пълен обем на движе-

ние (фиг. 8). Конците се отстраняват 

на 14-ти постоперативен ден. След кон-

тролния преглед на 1-ви постоперативен 

месец се позволява натоварване на опе-

рирания крайник без помощни средства 

и възстановяване на активностите от 

ежедневието. На 2-ри постоперативен 

месец се разрешава пълно натоварване 

на оперираната става.

КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Въпреки че ранните проучвания ус-

тановяват спорни клинични резултати 

след приложение на УКЕ, подобренията в 

имплантите и хирургичната техника и 

подходящия избор на пациенти и програ-

ма за рехабилитация водят до отлични 

резултати.

В ретроспективно проучване на 45 

пациенти с УКЕ на възраст между 35 и 60 

год. Pennington и сътр. (3) установяват 

отличен клиничен резултат в 93% от слу-

чаите. Преживяемостта на 11-ата годи-

на след операцията е 92%. В проучвания 

със съвременен дизайн на имплантите 

са установени резултати, съпоставими 

с тези след ТКЕ. При средно проследява-

не от 7.6 г. Murray и сътр. установяват 

преживяемост от 97% (4). В друго проуч-

ване на Berger и сътр. при средно просле-

дяване от 7.5 г. преживяемостта е 98% 

(5). Сходни са и резултатите на Svard и 

Price (6), и Argenson и сътр. (7,8), и Naudie 

и сътр. (9), които установяват съот-

ветно преживяемост от 95% при 12.5 г. 

проследяване, 94% при 5.5 г. проследява-

не и 90% при 10 г. проследяване.

Макар че се прилага 10 пъти по-ряд-

ко в сравнение с медиална артроза и е 

технически по-трудно, УКЕ е успешно и 

при лечение на латералната тибиофе-

морална става. При дългосрочно про-

следяване на 40 латерални уникондилни 

артропластики Argenson и сътр. уста-

новяват преживяемост на артроплас-

тиката от 92% на 10 г. и 84% на 16 г. (13). 

При проследяване на 49 латерални УКЕ в 

продължение на 5.2 г. Sah и Scott устано-

вяват резултати, съпоставими с тези 

при медиална артроза при липса на реви-

зия (14). Сходни резултати представят 

Фиг. 6 Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

Резекцията на тибията е перпендикулярна 
на остта на костта.

Пробна репозиция и изследване на ставата 
със шаблони.

Ранна рехабилитация.

Миниинвазивен достъп.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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и Gunter и сътр. при 12.4 г. проследяване 

(15).

МЕТАЛНА ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА

От седемдесетте години на мина-

лия век до наши дни УКЕ търпи разви-

тие в материалите за изработка на 

имплантите, дизайна и кинематиката 

на ендопротезите и в хирургичната 

техника. Фиксираната носеща повърх-

ност бива два вида - изцяло полиети-

ленова или с метална подложка. Една 

от първите полиетиленови фиксирани 

подложки на Marmor от 70-те г. на ми-

налия век е с циментирана част в спон-

гиозната кост и кортикален пръстен. 

Авторът установява висок процент на 

износване и деформация, както и раз-

хлабване поради деформация и слягане 

на полиетилена (16,17). Като решение 

на проблема Marmor предлага използване 

на по-дебел полиетилен. По-късно през 

1980-те години е въведена и металната 

тибиална подложка с цел да разпредели 

по-равномерно натоварването. Метал-

ната плочка е особено полезна, тъй като 

позволява корекция на окончателната 

дебелина на тибиалния компонент. Ос-

вен това твърдата подложка осигурява 

равномерно разпределение на натовар-

ването и по-ниска честота на разхлабва-

не. Price и сътр. документират 91% пре-

живяемост при проследяване от 16 г. на 

543 УКЕ с метална подложка (18). Berger 

и сътр. (19) установяват подобна добра 

успеваемост при използване на тибиална 

компонента с метална подложка – 98% 

при минимум 10-годишно проследяване и 

95.7 при минимум 13 г. проследяване.

ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА

Мобилната платформа на УКЕ е въ-

ведена с цел подобряване на клиничните 

резултати. В наскоро правено проучване 

на Pandit и сътр. (20) са сравнени 678 УКЕ 

оперирани с разширени индикации спря-

мо с 322 със стандартни индикации. Кли-

ничните и функционалните резултати и 

преживяемостта на УКЕ в двете групи 

с мобилна платформа са съпоставими и 

авторите заключават, че при използва-

не на мобилната платформа индикации-

те за извършване на техниката могат 

да бъдат разширени. Сходни резултати 

съобщават и Murray и сътр. с 97% прежи-

вяемост при 143 уникондилни ендопро-

тези Oxford с мобилна платформа, про-

следени средно 7.6 г. (21). Тези резултати 

се подкрепят от Berend и сътр., които 

смятат, че рентгенографските данни за 

пателофеморална артроза не са проти-

вопоказание за използване на УКЕ с мобил-

на платформа (22).

МИНИИНВАЗИВНА ТЕХНИКА 

Потенциалните ползи от миниин-

вазивния достъп са намаляване на хирур-

гичната травма и ускоряване на рехаби-

литацията. С тази цел редица автори 

препоръчват миниинвазивна техника 

за имплантиране на УКЕ, която е свър-

зана с по-малка травма и кръвозагуба, 

предпазва пателофеморалната става и 

позволява бърза рехабилитация (23-24). 

Началото на хирургична техника започва 

през 90-те години на миналия век и днес 

миниинвазивната техника е стандарт в 

уникондилното ендопротезиране (фиг. 

9). Тя се състои в малък парапателарен 

разрез, започващ от проксималния ръб на 

пателата до границата на туберозитас 

тибие. Техниката осигурява максимална 

защита на екстензорния апарат.

В публикация на Four-Martin и сътр. 

(23) върху 511 мининвазивни УКЕ просле-

дени рентгенографски и клинично за 10 г. 

период функцията на ставата е изслед-

вана чрез критериите на American Knee 

Society (АКS) съгласно Insall, а рентгено-

графското проследяване е извършено на 

стандартни рентгенографии въз основа 

на измерване на тибио-феморалния ъгъл, 

разхлабване или износване на компонен-

тите. Резултатите са повече от об-

надеждаващи, като са подкрепени и от 

редица сходни проучвания (24, 25).

УНИКОНДИЛНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ И 

ВИСОКА ТИБИАЛНА ОСТЕОТОМИЯ

По отношение на алтернативите за 

лечение редица публикации анализират 

удовлетвореността на пациента след 

висока тибиална остеотомия (ВТО), УКЕ 

или тотално колянно ендопротезиране 

(ТКЕ). Stukenborg-Colsman и сътр. (26) в 

рандомизирано проспективно изследва-

не на 62-ма пациенти след HTO или УКЕ 

чрез анализ на Kaplan-Meier на продъл-

жителността на преживяемост уста-

новяват 77% за УКЕ и 60% ВTO. В друго 

проучване на Broughton и сътр. резулта-

тите след УКЕ са значително по-добри 

в сравнение с тези след ВТО - 76% добри 

резултати в сравнение с 43% добри ре-

зултати след ВТО (27). При сравнително 

изследване на пациенти с ТКЕ на едното 

коляно и УКЕ на другото от Laurencin и 

сътр. (28) демонстрират, че пациенти-

те предпочитат УКЕ като чувство за 

по-естествено коляно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уникондилното ендопротезиране е 

миниинвазивна техника, която облек-

чава болката и възстановява нормал-

ната функция на колянната става. При 

подходяща селекция на пациентите ме-

тодът позволява постигане на отлич-

ни клинични резултати. Необходими са 

дългосрочни клинични изследвания за 

оценка на резултатите в сравнение с 

алтернативни хирургични техники.
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ЦЕЛ: Да представим основните характе-

ристики на дисторзиите на глезенната 

става като едни от най-честите трав-

матични увреди на опорно-двигателния 

апарат. Да представим диагностичен 

алгоритъм и основните принципи на ле-

чение.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ЕТИОЛОГИЯ

Глезенът е една от най-често на-

вяхваните стави в човешкото тяло. 

Връзките му най-общо се увреждат при 

внезапно и прекомерно по обем разтя-

гащо движение в ставата. Навяхването 

на глезена се наблюдава най-често при 

предварително съществуващи мускулна 

слабост или стари травми в областта 

на глезена.

 Съществуват фактори, които се 

считат за спомагателни или предразпо-

лагащи към навяхвания:

 Липса на добро физическо състояние. 

Това включва – слаб мускулен тонус, 

контрактирана ставна капсула и 

сухожилия. Намалената проприоцеп-

тивност, съчетана с неподходяща 

физическа активност, също може да 

е допълнителен фактор.

 Инциденти или недпредвидени об-

стоятелства, които водят до меха-

нично напрежение, надхвърлящо гра-

ниците на опън на ставната капсула 

и връзки на глезена. Затлъстяването 

може да допринесе за получаването 

на навяхвания чрез увеличаване на ки-

нетичната енергия до ниво, което 

превишава лимита на издържливост 

на връзковия апарат.

 Според проучване на Военномеди-

цинската академия в САЩ рискът от 

медиална глезенна увреда при навях-

ване е по-голям при мъже спортисти, 

отколкото при жени спортисти. 

Според проучвания при 22% от хо-

рата с повтарящи се навяхвания осно-

вен фактор е слабостта на мускулите 

от латералната част на подбедрица-

та – musculus peroneus longus и musculus 

peroneus brevis. Авторите смятат, че 

това е допринесло за повтарящи се епи-

зоди на навяхвания, особено при ненапъл-

но завършена рехабилитация на глезена.

Друга причина за възникването на 

повторни навяхвания е, че лигамент, 

който е бил увреден веднъж, зараства в 

удължена позиция поради натрупването 

на съединителна тъкан между увредени-

те му краища.Това е важен фактор, кой-

то повлиява стабилността на глезенна-

та става.

Според някои автори функционална-

та нестабилност на глезенната става, 

водеща до повтарящи се епизоди на на-

вяхвания, се дължи на загуба на проприо-

цепция в стъпалото.

Според МКQCC в Холандия приблизи-

телно 520 000 човека преживяват трав-

ма на глезена, кото 200  000 са резултат 

от спорт. Около половината от трав-

мите получават медицинско обслужване, 

а около 40% хронифицират. За леченито 

на травмите на глезена ежегодно възли-

зат на около 187.2 милиона евро на здрав-

ната система.

Събирането надостоверни епидими-

ологични данни за дисторзиите на гле-

зенната става често попада в задънена 

улица. Леките и умерените по степен 

дисторзии не достигат до лекарска по-

мощ, за да бъдат надлежно диагностици-

рани и документирани. 

АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА НА ГЛЕ-

ЗЕННА СТАВА

Глезенната става се образува меж-

ду дисталната ставна повърхност на 

тибията, двата малеола и макарата на 

талуса. Ставната капсула е широка и се 

прикрепва близо до ръбовете на став-

ните повърхности. Тя е подсилена меди-

ално с ligamentum deltoideum (DL), връз-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Дисторзио на глезена, етилогия, лечение, профилактика.
KEY WORDS: Ankle sprain, ethiology, treatment, prevention.

Дисторзии на глезенна става - 

често подценявани и недостатъчно 

лекувани мекотъканни увреди

РЕЗЮМЕ

Представяме дисторзиите в областта на глезенната става като 
едни от най-честите мекотъкании увреди на опорно-двигателния 
апарат. Разгледани са основните етиологични характеристики и 
фактори за тяхното възникване. Представена е анатомията на 
глезенната става и патоанатомичните промени, които се наблю-
дават при различните типове мекотъканни увреди. Диагностични-
ят алгоритъм стои в основата на провеждане на пъноценно лече-
ние. Резултатите от лечение, несъответстващо на тежестта на 
увредата, са свързани с влошено качеството на живот. 

SUMMARY

Distortions of the ankle joint – an injury of the soft tissue that is often 

underestimated and not treated properly

We present sprains of the ankle, as one of the most common soft tissue 
injuries of the musculoskeletal system. We are discuss basic features 
and etiological factors for its occurrence. We represent the anatomy of 
the ankle and the pathology changes that occur in different types of soft 
tissue damage. The diagnostic algorithm is the basis for a full value 
treatment. The results of treatment, mismatch with the seriousness of 
the injuries, are associated with poor quality of life.

Д-р Бисер Бончев Д-р Теодор Иванов

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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ка, започваща от върха на медиалния 

малеол, и се дели на четири части: pars 

tibionavicularis – напред към os naviculare, 

pars tibiotalaris anterior – към collum tali, 

pars tibiocalcanearis – към sustantaculum tali 

на калканеуса, и pars tibiotalaris posterior – 

към processus posterior tali. От латерална 

страна връзките са по-добре разграни-

чени и започват от латералния малеол: 

ligamentum talofibulare anterior (ATFL) - 

към collum tali, ligamentum calcaneofibulare 

(CFL) – към страничната повърхност 

на калканеуса, и ligamentum talofibulare 

posterior (PTFL) – към processus posterior 

tali.(фиг. 1) 

Тибиофибуларната синдесмоза 

свързва incisura fibularis tibiae с malleolus 

lateralis.Отпред се подсилва с ligamentum 

tibiofibularis anterior и отзад – чрез 

ligamentum tibiofibulare posterior.

Глезенната става е шарнирна става 

с една степен свобода на движение: план-

тарна флексия и дорзална екстензия.

МЕХАНИЗЪМ НА ПОЛУЧАВАНЕ И 

ПАТОАНАТОМИЯ

Временното преминаване граници-

те на нормалната подвижност на една 

става, при което ставната капсула и 

връзките се преразтягат, без да се на-

рушава тяхната анатомична цялост, се 

нарича навяхване, или distorsio. 

Механизмът е индиректен. Силата 

действа лостообразно върху ставата, 

предизвиква прекомерно за нея движе-

ние, в резултат на което ставните еле-

менти се преразтягат или частично раз-

късват. При навяхването няма трайно 

разместване на ставните повърхности 

на костите. 

Типичното навяхване на глезена се 

осъществява при внезапно усукване 

на ходилото, стъпване по неравна по-

върхност или прилагане на необичайно 

голяма сила върху ставата. Най-често 

навяхвания на глезена се получават в 

спортове като футбол, баскетбол, во-

лейбол и леката атлетика. Механизмът 

на получаване на травмата е свързан с 

пренасяне на цялата тежест на тялото 

върху обърнат навън или навътре глезен, 

при което се преразтягат съответно 

вътрешните или външните ставни 

връзки (фиг. 2).

Приблизително 85% от всички навях-

вания са навяхванията на латералните 

лигаменти (ATFL,PTFL,CFL), 5% са евер-

зионни навяхвания на делтоидния лига-

мент и 10% касаят синдесмозата. ATFL e 

най-често засягащият се компонент при 

латерално навяхване на глезена. Много 

често се срещат остеохондрални или 

хондрални дефекти по горната повърх-

ност на талуса при такова навяхване на 

глезена.

При форсирана дорзифлексия е въз-

можна руптура на PTFL. При форсирана 

вътрешна ротация най-често се наблю-

дава руптура на ATFL, последвана от 

руптура на PTFL. Екстремна външна ро-

тация може да увреди делтоидния лига-

мент, а аддукция и дорзифлексия могат 

да увредят CFL.

В зависимост от тежестта на ув-

реждането навяхването на глезена се 

разделя на три степени:

I степен: глезенът е болезнен, но на-

лице е минимално засягане на връзките и 

функцията на ставата.

II степен: налице е средно по тежест 

засягане на връзковия апарат и ставата 

е до известна степен нестабилна (хлаба-

ва, несигурна).

III степен: една или повече връзки са 

скъсани и глезенната става е много нес-

табилна.

ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Диагностицирането на този про-

блем се прави въз основа на анамнеза, 

клинични тестове, оплакванията на па-

циента и образно изследване.

Симптомите на навехнатия глезен 

включват:

Болка: болката може да бъде различ-

на по сила, като невинаги отговаря на 

тежестта на увреждането на връзките. 

Болезнеността се засилва при натиск 

върху глезена или при повтаряне на дви-

жението, увредило връзковия апарат.

Подуване: травмата увеличава про-

пускливостта на кръвоносните съдове в 

областта, при което голямо количество 

тъканна течност навлиза в глезена и 

околните тъкани, предизвикваща оток, 

зачервяване и затопляне на областта. 

Понякога може да усещате и туптене в 

глезена (фиг. 3).

Промяна в движенията на глезена. 

Може да е налице ограничение на дви-

жението в глезена (роля за това играе и 

силната болка) или чувство за нестабил-

ност и "поддаване" на ставата. Невъз-

можно е да прехвърлите тежестта на 

тялото върху травмирания крак.

Промяна в контура на глезена - де-

формация: при тежки навяхвания с раз-

късване на връзки може да се наблюдава 

деформация (промяна на формата) на 

глезена.

Потъмняване на цвета на кожата в 

областта на глезена вследствие на кръ-

воизлив.

Промяна в температурата, цвета 

или чувствителността на ходилото.

КЛИНИЧНИ ТЕСТОВЕ

Мануалните тестове, използвани 

за диагностициране на глезенна неста-

билност, са „предно чекмедже“, „задно 

чекмедже“, инверзионен стрес тест, 

еверзионен стрес тест, външен рота-

ционен тест, фибуларно компресивен 

тест (фиг. 4).

В тази ситуация е удачно да се на-

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3

Връзков апарат на глезенната става Най-чест механизъм за получаване 
на дисторзио.

Травматичен оток и хематом при 
навяхване на глезенната става.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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прави рентгенография – фас и профил. За 

установяване на връзкова лезия се изпит-

ва отзяването на горната скочна става 

с помощта на стрес-рентгенография. 

Като допълнително изследване може да 

се използва ЯМР или диагностична ар-

троскопия.

ЛЕЧЕНИЕ

При навяхванията от I и II степен 

лечението  може да бъде описано с акро-

нимите: RICE (rest, ice, compression and 

elevation) и PRICES (protection, rest, ice 

,elevation and support) (фиг. 5).

Лечението се избира индивидуално 

според вида и тежестта на навяхване-

то.

При навяхванията от I и II степен ле-

чението продължава с:

Покой: обездвижване и ненатоварва-

не на наранения глезен. 

Поставяне на ледени компреси за 20-

30 мин, на всеки 2-3 часа. Ледът предо-

твратява засилването на подуването.

Превъръзка с еластичен бинт под 

формата на осморка, което води до на-

маляване на отока и болката в областта 

(фиг. 6).

Повдигането на наранения глезен 

нависоко ограничава притока на кръв и 

телесни течностти и намалява отока, 

подуването и болката в областта.

Може да се приемат и медикаменти 

от групата на нестероидните проти-

вовъзпалителни средства.

При тежките навяхвания от III сте-

пен, при които е налице скъсване на една 

или повече връзки, може да се наложи опе-

ративно възстановява на увредените 

ставни структури, особено ако става 

въпрос за физически активни пациенти.

 Една от абсолютните индикации 

за оперативно лечение е руптурата на 

ATFL, което причинява сублуксация на 

глезенната става. Друга индикация за 

оперативно лечение при остро възник-

нало дисторзио, при което се е получи-

ло заклещване на делтоидния лигамент 

вътреставно с отзяване на медиалната 

ставна междина.

Оперативно лечение е основен ме-

тод на избор при млади спортисти с ви-

соки натоварвания, при които има руп-

тура на ATFL, съчетана с руптура на CFL.

В зависимост от конкретната връз-

ка и от времето, минало от получаване 

на травмата, скъсаната връзка може да 

се зашие или възстановяването й може 

да се извърши с автографт.

И в двата случая в лечението следва 

рехабилитационна програма, в която 

основна роля играят упражнения за засил-

ване мускулатурата на долната част на 

травмирания крайник. Това възстановя-

ва функцията на навехнатия глезен и иг-

рае роля за предотвратяване на бъдещи 

увреждания на същия.

ПРОФИЛАКТИКА 

За профилактика на дисторзиото на 

глезена е важно да се спазват следните 

препоръки:

 избягване на ходене, бягане или спор-

туване върху неравен терен; 

 носене на подходящи обувки]

 използването на протектори при 

спортуване.

 загряващи упражнения преди спорту-

ване;

 упражнения за заздравяване на мус-

кулатурата около глезена - тичане, 

каране на велосипед и други.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мекотъканните увреди на глезена са 

чести травми и могат да се проявят с 

различна по тежест клинична картина. 

Границите на нормалната подвижност 

на глезенната става могат да се преми-

нат дори и при леки атипични движения. 

В много от случаите пациентите не 

търсят лекарска помощ, което довежда 

до забавено и непълно възстановяване. 

Понякога лекарите могат да подценят 

тежестта на увредата и това да дове-

де до лоши резултати от лечението с 

хронифициране на оплакванията и нама-

лена динамична устойчивост на глезен-

ната става. Резултатите от лечение, 

несъответстващо на тежестта на ув-

редата, са свързани с влошено качество 

на живот.
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причината е хронична травма, 

при многократното притискане 

на задния процесус на талуса, меж-

ду петната кост и тибията (фиг. 

1, 2). Например като стоенето 

на палци в балета. Механичното 

дразнене води до хипертрофия на 

синовията и меките тъкани, кое-

то затваря порочния кръг на им-

пинджмънт.

ПАТОЛОГИЯ

Предразполагащи фактори за 

развитие на задния глезенен им-

пинджмънт са наличието на „Os 

Trigonum”, хипертрофичен заден 

процесус на талуса (Stieda process) 

и наличието на фрактура на по-

следния ( Shepherd’s fracture). 

Първоначално се е смятало, че 

ос тригонум е следствие на фрак-

тура на задния процесус на талуса 

с последващо несраствне и фор-

миране на псевдо артроза, опи-

сано от Shepherd, с чието име е 

свързвана тази фрактура. В днеш-

но време се смята, че ос тригонум 

Артроскопско лечение на задния 

глезенен импинджмънт синдром

РЕЗЮМЕ

Задният глезенен импинджмънт синдром се характеризира със 
задна глезенна болка, засилваща се при форсирана плантарна фле-
ксия. Етиологията включва остра или хронична травма на базата 
на анатомични предразполагащи фактори. Най-често се засягат 
спортисти, извършващи често хипер плантарна флексия, като ба-
лет, крикет и др.
В статията се разглежда съвременното артроскопско лечение на 
задния глезенен импинджмънт. 

SUMMARY

Arthroscopic treatment of posterior ankle impingement

Posterior ankle impingement is a pain syndrome, characterized by 
posterior ankle pain, aggravated by forced plantar flexion. The ethiology 
is either acute or chronic injury on the basis of anatomical predisposing 
factors. It is most common in ballet dancers, cricket players and sports 
including hyper plantar flexion. 
The article reviews the modern arthroscopic approach to posterior ankle 
impingement treatment.

Д-р Михаил 

Вулджев

Д-р Христо 

Мазнейков

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Заден глезенен импинджмънт синдром, артроскопия, ос тригонум, 
хипертрофичен процесус постериор талар.
KEY WORDS: Posterior ankle impingement, arthroscopy, Os Trigonum, hypertrophic 
posterior talar process.

Фиг. 1 Фиг. 2

ВЪВЕДЕНИЕ

Задният глезенен импиндж-

мънт е синдром, който се ха-

рактеризира 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 дру-

ги анатомични вариации в задния 

глезенен отдел водят до предраз-

положение към този синдром и че 

ексцизията им води до отшумява-

не на оплакванията.

ЕТИОЛОГИЯ

Отключващ етиологичен фак-

тор може да бъде остра травма, 

при форсирана плантарна флексия, 

при наличие на анатомични пред-

разполагащи фактори. Най-често 

препъване при тичане или рязко 

стъпване, с изпънат напред крак, 

като при крикета. 

В голям процент от случаите 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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се формира от отделен осификаци-

онен център, който не се слива с 

този на талуса. 

Хипертрофичният заден израс-

тък на талуса е описан от Stieda. 

Може да има различна морфология и 

често е подложен на фрактуриране 

(фиг. 3).

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Често има анамнеза за болка в 

задния отдел на глезена, на фона 

на предхождащи травми или зани-

мание със спорт, включващ хипер 

плантарна флексия на глезена.

Най-важният обективен тест 

е така нареченият импинджмънт 

тест. При него изследващият из-

вършва пасивно форсирана план-

тарна флексия, при което се визпро-

извежда болка, подобна на тази от 

анамнестичните данни (фиг. 4).

Можем да установим палпатор-

на болка зад медиалния или латерал-

ния малеол.

Важно е изследването на Flexor 

Hallucis Longus и инсерцията на ахи-

лесовото сухожилие като честа съ-

пътстваща патология.

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За поставяне на диагнозата оби-

ковено са достатъчни рентгеногра-

фии във фас и профил. За по-добро 

визуализиране на задния процесус на 

талуса е необходимо извършвне на 

профилна графия в 25о външна рота-

ция. При неясни случаи ценен метод 

Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6
е извършването на КТ с 3D рекон-

струкция и ЯМР за уточняване на 

съпътстващи увреждания и плани-

ране на интервенцията.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

 Инсерционна тендинопатия на 

ахилесовото сухожилие.

 Ретро калканеарен бурсит.

 Болест на „Хаглунд”.

 Анатомични вариации (като 

асесорен m. Soleus).

 Сублуксиращи се перонеални су-

хожилия.

 Остеоартрит на глезенната 

става.

 Тендинит на флексор халуцис 

лонгус.

ЛЕЧЕНИЕ

Консервативното лечение ви-

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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наги е първоначалният метод на 

избор:

 Почивка.

 Временно спиране не спортни-

те натоварвания.

 Физикална терапия.

 Използване на ортопедични 

обувки.

 Орални и локални НПВС.

 Локална инфилтрация с лидока-

ин, който може да потвърди 

диагнозата.

При неуспех от консерватив-

ното лечение повече от 6 месеца 

се преминава към оперативно ле-

чение.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В повечето случаи откритата 

хирургия е методът на избор, да-

ваща задоволителни резултати.

В днешно време както във 

всички области на хирургията и 

тук има тенденция към артро-

скопските и минимално инвазив-

ните техники. Артроскопската 

операция води до по-бързо въз-
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ПРЕДОПЕРАТИВНО

СЛЕДОПЕРАТИВНО

не на флексорния му ретинакулум 

(фиг. 8).

СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

 Пълно натоварване с ходене от 

първия следоперативен ден.

 Контрол на болката и отока 

– почивка, криотерапия, елева-

ция, обезболяване при нужда.

 Физиотерапия и рехабилира-

ция.

 Връщане към активна спортна 

дейност между втория и тре-

тия месец.

ДИСКУСИЯ

В рутинната си клинична прак-

тика виждаме много пациенти с 

наличие на предразполагаща кост-

на морфология към импинджмънт 

синдром, 7-8% от населението. 

Съвсем не всеки пациент обаче 

развива™импинджмънт синдром. 

Достатъчна ли е острата или хро-

ничната травма като отключващ 

механизъм или има още неоткри-

ти фактори? За по-доброто раз-

биране на функцията и патологи-

ята на задния глезенен отдел са 

необходими повече проучвания.

Преди всичко трябва да не за-

бравяме, че поставянето на диа-

гнозата и взимането на решение 

за операция е преди всичко клинич-

но, а не рентгенологично.

становяване, по-малки оеративни 

белези и по-малко усложнения от 

открития метод.

Положението на пациента е по 

корем на операционната маса, със 

свободно висящо стъпало от ръба 

на операционната маса. Поста-

вят се сгънати чаршафи или мека 

подложка на подбедрицата. Рабо-

ти се под есмархов контрол.

Необходимо е стандартно ат-

роскопско оборудване с 4 мм 30о 

оптика.

ДОСТЪП

Стандартно се изпозват два 

порта за лечение на увредите на 

задния отдел на глезена – постеро 

- медиален и постеро - латерален.

Постеро-латералният порт се 

поставя първи. Стъпалото се под-

държа 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 (фиг. 5).

Постеро-медиалният порт 

се прави на същото ниво, точно 

пред ахилесовото сухожилие (фиг. 

6).

Най-важният анатомичен ори-

ентир 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 интервен-

ция се състои във внимателно от-

препариране на задния процесус на 

талуса, или Ос Тригонум (фиг. 7), 

последвано от тяхното резецира-

не, отстраняване и заглаждане на 

получената повърхност с шейвър. 

Честата комбинация на задния 

импинджмънт на глезенната ста-

ва с тендинита на флексор халуцис 

лонгус често налага освобождава-

Фиг. 7 Фиг. 8
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Скелетът на горния лицев етаж е 

изграден от челната кост. Тя участва 

във формирането на предната череп-

на основа, двете слепоочни ямки и че-

лото. Между вътрешната и външната 

й стена е пирамидалната кухина на 

фронталния синус. Подът му формира 

медиалните части на орбиталните сво-

дове. От всички околоносни кухини той 

е най-издаден напред и изложен на трав-

матични въздействия. Счупванията на 

фронталния синус са от 5% до 15% от 

лицевите фрактури. Те са едни от най-

тежките травми в лицево-челюстната 

област (ЛЧО). Най-често са в резултат 

на пътно-транспортни произшествия 

(ПТП), физическа агресия, огнестрелни 

наранявания.8 ,37, 46, 27 Съществуват раз-

лични класификации на фрактурите на 

фронталния синус: на Donald (1982 г.)15, 

Luce (1987 г.)37, Stanley (1989 г.)70 и др. Всич-

ки те разделят счупванията на предна, 

задна стена и съчетани със съседни ске-

летни структури. Разграничават трав-

матичните случаи, при които се изисква 

невро-хирургично оперативно лечение.

Поведението към фрактурите в 

горния лицев етаж е противоречиво. 

Зависи от давността на травмата, 

оперативния достъп, отношението 

към синусната кухина, назо-фронталния 

дренаж. То включва: наблюдение; откри-

та репозиция; екзентерация (отстраня-

ване на лигавицата при запазване на си-

нусните граници и стени); разширяване 

на дренажните отверстия; назализация 

(отстраняване на дъното на носната 

част на синуса); облитерация (отстра-

няване на цялата синусна лигавица с 

последващо запълване на кухината с ме-

котъканен или костен трансплантат); 

краниализация (отстраняване на разру-

шената задна стена и цялата синусна ли-

гавица); аблация (отделяне на предната 

стена на синуса) или след екзентерация 

на синусната лигавица се изчаква спон-

танна облитерация и остеогенеза.7, 21, 

45, 54, 55, 80, 81 Оперативният достъп може 

да бъде през съществуващо нараняване, 

чрез инцизия по едната или двете вежди 

с форма на лястовича опашка или бико-

ронарен разрез. При всеки един от тях 

са отчетени предимствата и недоста-

тъците.8, 24, 58, 62, 66

В горния лицев етаж, макар и рядко, 

се наблюдават и вродени малформации. 

Те се дължат на изолирани краниосинос-

този (3-5/10 000 новородени деца) или 

краниофациални дизостози (1/50 000-160 

000 раждания). При тях растежът на че-

репа се ограничава перпендикулярно на 

засегнатия шев, а се увеличава по посока 

на шева. Нарушават се съотношенията 

между главния мозък и вътречерепния 

обем, между свода и базата. Настъпва 

промяна в краниалната форма и голе-

мината. Увредената предна и средна 

черепна ямка влияят върху развитието 

на орбитите, лицевите и челюстните 

кости. Видът на хирургичното лечение 

и сроковете му зависят от степента 

на деформациите. То може да обхва-

не горния, средния и дори долния лицев 

етаж.1 Понякога е увеличен по обем глав-

но фронталният синус и значително 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Горен лицев етаж, фронтален синус, репозиция, реконструкция.
KEY WORDS: Upper face third, frontal sinus, repositioning, reconstruction.

Скелетни репозиции и 
реконструкции в горния 
лицев етаж
(клиничен опит и литературен анализ)

РЕЗЮМЕ

Разглеждаме различни подходи при лечението на фрактури на пред-
ната стена на фронталния синус. Представяме фронтална кранио 
пластика за подобряване на лицевата естетика и като елемент от 
хирургичните процедури за феменизация. 
Споделяме клиничен опит чрез ретроспективен преглед на 19 леку-
вани от нас пациенти. Описваме използваните оперативни методи 
и техники за скелетни репозиции и реконструкции на горния лицев 
етаж. Оценяваме ги по постигнатите резултати и ги анализираме 
според актуални литературни източници.
 Считаме, че фронталната кранио пластика, освен при травми, 
синуити, неоплазми може да намери място и в естетичните коре-
кции на лицето. Тя е крачка към овладяване на сложната, интердис-
циплинарна кранио-фациална хирургия.   

SUMMARY

Skeletal reconstructions and reposition on the upper facial third 

(clinical experience and rewie of the literature)

We consider different approaches in the treatment of fractures of the 
anterior wall of the frontal sinus. We introduce frontal cranio plastic to 
improve the facial aesthetics and as a part of the surgical procedures 
for femenisation. 
We share our clinical experience as a retrospective review of 19 
patients. We describe the surgical methods and techniques for skeletal 
reconstructions and repositions of the upper third of the face and 
evaluate them trought the achieved results and analyze them according 
to the recent literature.
  We believe that the frontal cranioplasty, except in cases of injuries, 
sinuitis, neoplastic processes has a place in the aesthetical  corrections of 
the face. The method is a step to facilitate the complex, interdisciplinary 
craniofacial surgery.

Доц. д-р Антон Джоров, дм
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Инфлуцид при инфекции  
с повишена температура

Методи
 Рандомизирано, контролирано клинично из-

питване, проведено в Германия и Украйна.

  Набиране на пациенти: от м. ноември 2010 г. 
до м. април 2011 г.

  523 пациенти на възраст 1-65 години, обхвана-
ти от 22 центъра; 50% от участниците са на 
възраст под 12 години.

  Лечение с Influcid в допълнение към стандарт-
но симптоматично лекарство, сравнено 
със самостоятелно прилаганото симптома-
тично лечение. Симптоматично лекарство 
(Paracetamol, Ambroxol и/или Oxymetazoline) е 
предлагано на пациентите по преценка на из-
следователя, в зависимост от симптомите 
на пациента.

  Проследяване на пациентите в продължение 
на 14 дни.

  Проследяване на телесната температура и 
симптомите на ИГДП, като симптомите на 
ИГДП са регистрирани с помощта на съкрате-
ната версия на скалата на Wisconsin (Wisconsin 
Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21)).

  Повлияването е дефинирано като отсъствие 
на повишена температура и отсъствие или 
лека степен на симптоматичната изява (оце-
нявана по WURSS-21).

1 Немски хомеопатичен съюз, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, 
Карлсруе, Германия
2 Общопрактикуващ хирург, Мюнхен, Германия
3 Национален медицински университет “Богомолец”, Киев, 
Украйна

Резултати от международно, 
рандомизирано, контролирано 
клинично изпитване

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

Резултати
 Статистически значима разлика в ответната реак-
ция на пациента между 4 и 11 ден в полза на групата 
на Инфлуцид ( p = 0,0018), фиг. 1
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Изводи
 Едновременното прилагане на Influcid съществено 
скъсява продължителността на инфекциите на гор-
ните дихателни пътища (ИГДП).

 Influcid може да намали съществено приема на симп-
томатични медикаменти.  

 Influcid представлява щадяща и ефективна терапев-
тична опция при инфекции на горните дихателни 
пътища, особено ако се вземе предвид благоприят-
ния му профил на безопасност, доказан при употре-
бата му в продължение на десетилетия.

2000

1500

1000

500

0

Paracetamol [mg] Ambroxol [mg] Oxymetazoline [μg]
p< 0.0001 p< 0.0001 p< 0.0001

lucid 

 В същото време, приемът на симптоматични ле-
карства е бил значимо по-нисък в групата, лекувана с 
Influcid (кумулативни дози на симптоматично лекар-
ство при всички пациенти), фиг. 2



20  Медицина и Спорт 

проминира супраорбиталната област. 

В литературата до 2005 г. са описани 

60 такива случая при млади мъже на 20-

30 г.12 Определят се като дилатиран 

пневмосинус, фронтален пневмосинус, 

аероцеле, пневмоцеле, синос ектазия, хи-

перпневматизация и др. Етиогенезата 

им продължава да е неизвестна. Изпъ-

кналата супраорбитална област нама-

лява назо-фронталния ъгъл, задълбочава 

назо-фронталната гънка и създава впе-

чатление за хлътване в корена на носа. 

Деформацията се възприема от носите-

лите й и от околните като атавистич-

на и неестетична.10, 20, 28, 77 Лечението й 

цели реставрация на нормалната форма 

и функция, въпреки че е трудно да се на-

мери сигурна граница между тях. То се 

осъществява чрез костна ремоделация, 

за която са описани различни оператив-

ни техники.10, 11, 12, 20, 39, 40, 52, 85 В случай че е 

нарушен назо-фронталният дренаж, се 

пристъпва и към синусна хирургия, вклю-

чително - ендоскопска.53 

Фронталната краниопластика е и 

елемент от специфични процедури за 

лицева феменизация - facial feminization 

surgery (FFS).49, 68 Прилага се при жени, ко-

ито откриват в себе си мъжки черти 

и искат да ги омекотят. Може да бъде 

използвана и при транссексуални пациен-

ти, които желаят да променят своята 

полова идентичност.3, 4, 34, 67 

Наклонът и контурът на горните ор-

битални ръбове влияят на състоянието 

и формата на горните клепачи. Ниската 

им позиция води до птоза на веждите. 

Създава се впечатление за неестествено 

удебеляване и отпускане на клепачите, 

което според Ortis-Monasterio52 не може 

да се коригира чрез блефаропластика. В 

такива случаи той счита, че костната 

ремоделация на надочните ръбове дава 

добър ефект.52 

Независимо че горният лицев етаж 

заема 1/3 от лицево-челюстната област 

(ЛЧО), неговата патология и реконструк-

ции все още не са обект на интерес от 

страна на нашата лицево-челюстна хи-

рургия. Фронталната краниопластика 

не се обсъжда в специализираната ни 

литература, въпреки че се утвърждава 

в лечението на малформации, травми, 

синуити, деформации, неоплазми и ес-

тетичните корекции на лицето. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Поставихме си за цел да представим 

опит от скелетни репозиции и рекон-

струкции в горния лицев етаж, да оце-

ним резултатите от лечението и да 

анализираме достъпната ни литерату-

ра по проблема.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Направихме ретроспективен пре-

глед на 19 лекувани от нас пациенти в пе-

риода от 2005 до 2014 г. с фрактури и де-

формации на горния лицев етаж. При 17 

от тях извършихме скелетни репозиции 

и реконструкции, а при 2-ма проведохме 

медикаментозна терапия. От направе-

ните операции 12 бяха по повод травми 

и 5 по естетични показания. 

Болните с фрактури бяха 12 мъже и 1 

жена на възраст от 19 до 32 г. Те бяха при-

ети за лечение от 2 до 27 дни след трав-

мите. Дотогава са обследвани и лекува-

ни в други клиники и лечебни заведения. 

При всички бяха извършени рентгенови 

изследвания и проведени консултации 

с невролог и/или неврохирург. Бяха ди-

агностицирани фрактури на предната 

стена на фронталния синус, без данни за 

неврологична симптоматика, засягане 

на задната стена и централната нерв-

на система (ЦНС). Три от травмите 

бяха спортни, три в резултат на сбива-

ния, три от ПТП, две от падания, една 

след ритане от кон и една - огнестрел-

на (Таблица1). След клинично обследване 

диагнозите прецизирахме чрез СТ с 3D 

реконструкции (фиг. 1) и консултации с 

офталмолог и оториноларинголог. 

Счупванията при четирима от бо-

лните бяха в областта на глабелата, 

като при двама от тях - с минимална 

дислокация на фрагментите. В един 

случай бе засегнат част от левия меди-

ален орбитален свод и носните кости. 

При всички останали болни в различна 

степен се ангажираше  предната стена 

на фронталния синус (глабела, над очни 

дъги, ръбове, орбитални сводове). При 

двама от тях бяха разрушени и назо-

фронталните рецесуси. В случая с огне-

стрелна травма се установи дефектна 

фрактура на лявата надочна дъга, ръб, 

латералната орбитална стена с меко-

тъканен дефицит на част от горния, 

долния клепач, екзентерация на лявото 

око и парализа на зигоматичния клон на 

левия лицев нерв.  

В случаите с минимална дислокация 

на фрагментите от 1-2 mm и без видими 

деформации проведохме само противо-

възпалителна антибиотична терапия и 

наблюдение. 

При останалите болни извършвахме 

хирургичното лечение под обща анес-

тезия. Пре- и постоперативно прила-

гахме широкоспектърен антибиотик. 

При двама от тях с едрофрагментни 

фрактури в областта на глабелата из-

ползвахме самонарезни титанови вин-

тове 2,0, който завихме в най-големия и 

централно разположен костен сегмент. 

В единия случай - през съществуващо ме-

котъканно нараняване, а в другия - чрез 

транскутанна техника за остеосинте-

за. С иглодържател изтегляхме винто-

вете и репонирахме фрактурите (фиг. 

2). Резистентната връзка между фраг-

Фиг. 1

(а) Фрактура на предната стена на фронтален синус с минимална дислокация; (б) нормална проекция на назо-фронтални канали; (в) фрак-
тура на предната стена на фронтален синус, над очна дъга, ръб и орбитален свод. 
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ментите и запазената надкостница 

осигуриха надеждна имобилизация и не 

наложиха фиксация. 

В случая с фрактури на левия меди-

ален орбитален свод и носни кости из-

ползвахме разрез и достъп по веждата 

(фиг. 3). Субпериостално във фрагмента 

направихме малък отвор и го репони-

рахме с фриер, който използвахме като 

елеватор. Костното парче се вклини 

стабилно в съседните здрави скелетни  

структури и имобилизира. Зашиването 

на надкостницата бе достатъчно, за да 

го фиксира. Репонирахме трансназално 

и носните кости, поставихме гипсова 

лонгета, която обхвана част от гор-

ните орбитални ръбове и стабилизира 

резултата. 

Достъпът при всички други болни бе 

чрез бикоронарен разрез до надкостни-

цата (фиг. 4). Срязвахме я на един сан-

тиметър над най-високата фрактурна 

линия. Отпрепарирахме супраорбитал-

ните ръбове и освобождавахме съдо-

во-нервните снопове. Визуализирахме 

голяма част от сводовете, медиалните 

и латералните стени на очниците. Пра-

вехме схема на фрактурните линии и 

костните парчета (фиг. 5). При пресни-

те фрактури, без засягане на рецесусите 

отделяхме голям фрагмент. През отво-

рилия се дефект репонирахме останали-

те и кюретирахме само променената 

синусна лигавица (фиг. 6). В назофронтал-

ните канали поставяхме дренажни тръ-

бички. Извеждахме ги в носните ходове и 

ги поддържахме за 20 дни. Премахвахме 

лигавицата под отстранения фрагмент 

и го връщахме в правилна позиция. Всич-

ки костни парчета остеосинтезирахме 

към съседните здрави структури и по-

между им, като запазвахме контакта и 

интеграцията между тях (фиг. 7).

В два случая, при които и рецесуси-

те бяха увредени, се наложи цялостно 

разкриване на кухината и облитерация-

та й. За да определим размера и форма-

та на синусите, използвахме биполарна, 

байонетна пинсета. Единият й бранш 

бе в кухината и се допираше до пери-

ферията й, а по върха на другия очерта-

Болни
(пол/ 
въз-
раст)

Етиология 
на 
фрактурата

Ф-ри на предната стена на фронталния синус, без 
засягане на назо-фронталния рецесус

Ф-ри на предната 
стена на фронталния 
синус, със засягане 
на назо-фронталния 
рецесус

Лечебен подход

Едро-
фрагментни, 
без дислокация

Едро-
фрагментни с 
дислокация

Много-
фрагментни 
на предната 
стена, над очни 
дъги, ръбове, 
орбитален свод

М/20г. Спортна √ - - - Медикаментозно 

лечение

М/22г. Спортна - - √ - Репозиция, 

остеосинтеза и дренаж

М/25г. Спортна - √ - - Репозиция

М/19г. Сбиване - - √ - Репозиция, 

остеосинтеза и дренаж

М/28г. Сбиване - √ - - Репозиция

М/30г. Сбиване - - √ - Репозиция, 

остеосинтеза и дренаж

М/22г. ПТП - - - √ Облитерация, 

реконструкция, 

репозиция и 

остеосинтеза

М/26г. ПТП √ - - - Медикаментозно 

лечение

М/31г. ПТП - - - √ Облитерация, 

репозиция, 

реконструкция и 

остеосинтеза

М/23г. Падане - - √ - Репозиция, 

остеосинтеза и дренаж

М/29г. Падане - - √ - Репозиция, 

остеосинтеза и дренаж

Ж/32г. удар от 

животно

- √ - - Репозиция

М/24г. Огнестрел-

на

- - √ - Репозиция, 

реконструкция и 

остеосинтеза
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вахме границата с маркер или електро-

нож (фиг. 8). След като с помощта на 

тънък борер и извито длето отделихме 

предната стена, синусната лигавица 

отслоихме и отстранихме. С фрези из-

борихме повърхностен слой от костта. 

Назофронталните канали запълнихме с 

кост от черепния свод. Премахнахме  

лигавицата и от отделената предна 

стена. При единия болен покрихме синус-

ната кухина с перикраниум, а при другия 

я облитерирахме с автогенна абдоми-

нална мастна тъкан поради по-големия й 

обем (фиг. 9). Фрагментите репонирах-

ме по направените схеми, а наличните 

дефекти реконструирахме с разцепени 

автогенни краниални присадки. Остео-

синтезирахме костните сегменти към 

съседните здрави скелетни структури и 

помежду им с титанови винтове, мини 

плаки или мрежи (фиг. 10). 

Надкостницата зашивахме с 3,0 

резурбируем шевен материал, с 2,0 - 

перикраниума, а кожата фиксирахме с 

телени аграфи. Поставяхме гофрирани 

дренажи в темпоралните области и 

правехме превръзка с еластичен бинт. 

При болния с огнестрелна травма рекон-

струирахме лявата орбита с авногенни 

краниални трансплантати. Впослед-

ствие в нея поставихме експандер, а по-

късно устна лигавица и конформатор. 

След като възстановихме клепачите, се 

изработи очна протеза.

Скелетни корекции в горния лицев 

етаж извършихме и по естетични по-

казания, чрез бикоронарни разрези и 

достъпи (1 дете, 2 жени и 2-ма мъже на 

възраст от 15 до 52 г.). В случай на 15-го-

дишно момиче с краниофациална дизос-

тоза (синдром на Apert), като елемент 

от комплексното му лечение увеличихме 

супраорбиталната област. Контурирах-

ме я с автогенни монокортикални кра-

ниални трансплантати. Добихме ги от 

париеталните тубери и ги фиксирахме 

със самонарезни винтове (фиг. 11). При 

мъж на 26 г. с дилатиран фронтален 

пневмосинус проведохме реконструк-

ция на предната му стена. Отделихме 

я, след като очертахме границите на 

синуса по стерилен шаблон, направен по 

копие на рентгенография на пациента с 

центраж за околоносни кухини в съотно-

шение 1/1. Намалихме предно-задния й на-

клон и увеличихме назофронталния ъгъл. 

Фрагмента остеосинтезирахме с ти-

танови мини плаки и винтове (фиг. 12). 

И в двата случая загладихме всички кост-

ни ръбове и запълнихме отстоянията с 

автогенни краниални костни стружки. 

При жени на 52 и 58 г., едновременно с 

естетичен фейслифт, отстранихме 

част от надвисналите латерални супра-

орбитални ръбове. Чрез тази процедура 

чертите им се омекотиха. Веждите и 

горните клепачите се повдигнаха, очи-

те се откриха (фиг. 13). В случай на тран-

ссексуален индивид от мъжки пол на 24 

г., който желаеше да феминизира лице-

вите си черти, извършихме редукция и 

заглаждане на надочните дъги. В същия 

оперативен етап направихме и стъпа-

ловидна, редукционна ментопластика. 

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите при всички болни оце-

нихме клинично и рентгенологично. 

След отзвучаване на отоците липс-

ваха субективни оплаквания, данни за 

възпаление и деформации. Нямаше оф-

талмологични смущения и неврологични 

нарушения от страна на темпоро-фрон-

талните клонове на VII черепно-мозъчен 

нерв и I клон на троичния нерв, с изклю-

чение на болния с огнестрелна травма. 

При него се прояви и постравматична 

епилепсия, която се повлияваше от на-

значената му медикаментозна терапия. 

При болните с фрактури и пострав-

матични деформации възобновихме 

преморбидната форма на горния лицев 

етаж (фиг. 14). Естетичните рекон-

струкции постигнаха очакваните ре-

зултати, от които пациентите бяха 

удовлетворени.

Претърпелите фрактури в горния 

лицев етаж бяха предупредени, че фрон-

Фиг. 2 Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 5 Фиг. 6 Фиг. 7
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тален синуит, мукоцеле, мукопиоцеле 

и интракраниални инфекции могат да 

възникнат дори години след травмата. 

Те бяха запознати със симптомите им и 

инструктирани при евентуалната им 

поява да потърсят незабавно специали-

зирана помощ.

След една година липсваха субектив-

ни оплаквания, клинични и рентгеноло-

гични данни за вторични деформации и 

възпалителни процеси във фронталните 

синуси. В случаите, при които използва-

хме дренажни методи за лечение, прохо-

димостта на назофронталните канали 

беше запазена. При болния с огнестрел-

ната травма естетичният резултат 

беше задоволителен, а пристъпите на 

епилепсия ставаха по-редки. 

Пациентите проследихме от 2 до 

4 години. При всички липсваха клинични 

и рентгенологични признаци за усложне-

ния. Наблюдението продължава. 

ОБСЪЖДАНЕ

Според изследванията на Nahum 

47 предната стена на фронталния си-

нус може да издържи натоварване от 

360 до 900 kg в зависимост от индиви-

дуалните анатомични особености. В 

известна степен тя е предпазена от 

фронталните тубери, надочните ръбо-

ве и носа. При счупването й настъпват 

лицеви деформации, може да се засегнат 

орбитите, да се наруши дренажната 

система, да възникнат възпалителни 

процеси. Задната стена е по-тънка, 

отделя синусната кухина от твърдата 

мозъчна обвивка и челния мозъчен дял. 26, 

60, 35, 37, 2, 70, 71, 47, 23 Макар и много по-рядко, в 

зависимост от силата на удара тя също 

се фрактурира. Dewall 13 отбелязва, че 

тогава в 86,7% от случаите се засяга 

ЦНС и могат да настъпят животоза-

страшаващи усложнения, ликворея, да се 

прекъснат обонятелните влакна. 1, 29, 42 

Дренажът на фронталния синус напомня 

пясъчен часовник. Това обяснява механи-

змите за формиране на синуити, муко-

целе, мукопиоцеле.9 Те според Koudstaal и 

кол. 33 в 28% от случаите са в резултат 

на травми.  

Целта на лечението при счупвания 

на скелетните структури в горния ли-

цев етаж е да се възстанови контурът 

му и да се предотвратят усложнения 

в близко и далечно бъдеще. СТ в трите 

равнини трябва да бъде диагностичен 

метод на избор и стандарт.74 Чрез него 

се визуализира дислокацията на най-мал-

ките фрагменти, състоянието на назо-

фронталните орифициуми и меките 

тъкани. Обективно разграничава случа-

ите със счупване на задната стена на 

фронталния синус и други фронто-ба-

зални фрактури. Задължително трябва 

да се осъществят консултации с невро-

лог, неврохирург и офталмолог. Всеки 

секрет, суспектен за ликвор, трябва да 

бъде изследван за бета 2-трансфераза. 

При всички болни е нужно да се проведе 

лечение с широкоспектърен антибио-

тик. 

Случаите със фрактури на предна-

та стена на фронталния синус без или 

с минимална дислокация на фрагменти-

те, при които няма и не се очакват 

функционални и естетични нарушения, 

могат да останат под наблюдение. 

Тази наша теза се подкрепя и от други 

автори.5, 14, 16

Опитът ни показва, че при пресни, 

едрофрагментни фрактури без значима 

дислокация и засягане на назо-фронтални-

те рецесуси, по-малко инвазивният под-

ход е ефективен. При тях репозицията 

може да се постигне дори ,,на сляпо“, със 

закрити методи или с оперативен дос-

тъп по най-краткия път. Силите, дове-

ли до счупването на предната стена на 

фронталния синус, я превръщат в кон-

кавна. След репозиция тя възвръща ана-

томичната си форма и става конвексна. 

Тази куполообразна конструкция създава 

между костните отломъци напрежения 

и резистентни връзки, които могат 

да са достатъчно стабилни и да не из-

искват  фиксация.  Резултатът трябва 

да се оцени веднага, чрез рентгенов кон-

Фиг. 8

Фиг. 11

Фиг. 12

Фиг. 9 Фиг. 10
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трол. Само по мекотъканния контур не-

винаги може да се определи положението 

на фрагментите на предната стена на 

фронталния синус и състоянието на ли-

цевия скелет като цяло. 

При съмнения в успех на закритите 

методи трябва да се пристъпи към от-

крита репозиция и фиксация. За тази цел 

най-целесъобразен е коронарният разрез. 

Той осигурява всеобхватна оценка на 

деформациите и дефектите. Създава 

условия за достъп до черепния свод и гор-

ните две трети на лицевия скелет. Дава 

възможност за добиване на краниални 

присадки. Съобразен с типа на окосмява-

нето на главата и при добра оперативна 

техника постига естетични резултати. 

Негов недостатък е, че белегът става 

видим при намокряне на косата и опле-

шивяване1, 5, 72, 73 

При многофрагментните, дислоци-

рани фрактури на предната стена на 

фронталния синус санацията, аерацията, 

реконструкцията и възстановяването 

на дренажните му възможности са ва-

жни елементи от лечението. Пострав-

матичните синуити, за разлика от 

риногенните, протичат в условия на 

изменена форма и обем на кухината. 

Нарушенията в дренажната система в 

началото са следствие на механични пре-

пятствия или пълното й разрушаване, а 

впоследствие - от реактивно изменена-

та лигавица. Синусната кухина е с кост-

ни дефекти, изпълнена е с фрагменти 

и ръбцови конгломерати. Нарушава се 

аерацията, настъпва пълна или частич-

на облитерация и застой на мукозен 

секрет.16, 17, 24, 54, 55, 59, 63, 80, 81 Според Smoot 

и кол.65 посттравматичните обструк-

ции на дренажните пътища създават 

условия за развитие на ,,първично“ му-

коцеле, а ,,вторично“ настъпва, след 

като в лигавицата се образуват кисти. 

Посттравматичното мукопиоцеле е 

рядко усложнение, но може да се проя-

ви дори десетилетие след травмата. 

Веднъж развило се то, имат тенденции 

да ерозират костта на по-тънката 

задна синусна стена.33 Възпалителните 

процеси създават предпоставки и за 

формиране на фистули. Те могат да не 

заздравеят с години, а ходовете им да 

бъдат далече от топографското разпо-

ложение на синуса. Често се отварят в 

областта на корена на носа, над очни-

те дъги или по горните вежди. Гнойта 

намира изход през костни дефекти към 

меките тъкани или черепната кухина. 

В средния носов ход секрет може и да 

не се открие поради облитерацията на 

назо-фронталните канали. Възможност-

ите за реконструкции се ограничават 

значително.16, 17, 21, 24, 54, 55, 58, 53, 80, 81 За това 

Cultrera и кол.9; Gerbino и кол.21, както 

и др. автори препоръчват лечението 

да се извършва максимално рано след 

травмата. При пресни фрактури за-

пазването на непроменената лигавица 

дава възможност за пълна реепители-

зация на синуса. Нашият опит показва, 

че репозицията, фиксацията, остеосин-

тезата на фрагментите и дрениране-

то на кухината са достатъчни да пре-

дотвратят ранни и късни усложнения. 

Този подход е ефективен и има немалко 

поддръжници.5, 56, 57, 73, 85 

При фрактури, засягащи предната 

стена на фронталния синус и назо-фрон-

талните рецесуси, могат да се използ-

ват дренажни методи, след аблация на 

лигавицата и затваряне на назо-фрон-

талните канали да се изчака спонтанна 

остеонеогенеза или да се пристъпи към 

облитерация на кухината. 

Дренажните методи целят въз-

становяване на комуникацията между 

фронталния синус и носната кухина. 

Могат да се постигнат чрез трансна-

зална трапанация и иригация на синуса. 

Отварянето на назо-фронталните 

канали би могло да се осъществи и ед-

носкопски. Трябва да се има предвид, че 

след травма анатомията на черепната 

база може да е променена. За това тези 

техники са високо специализирани и за-

пазени за ото-риноларинголози с опит 

в ендоскопската синусна хирургия.41, 64 

Нейната роля безспорно нараства, но 

дислоцираните фрактури със засягане 

на назо-фронталните рецесуси все още 

изискват ,,открит“ достъп.18, 21 Налагат 

се по-агресивни оперативни методи 

с разкриване на синусната кухина. Спо-

ред Kalavrezos30, след като тя е откри-

та, лигавицата й трябва изцяло да се 

отстрани. Друг важен елемент от 

лечението е запълването на назо-фрон-

талните канали с автогенни трансплан-

тати. Така се елиминират условията 

за инфекции, формиране на мукоцеле 

и мукопиоцеле.59 На базата на експери-

ментални изследвания Walsh 79, 1943 г., 

обосновава спонтанната облитерация 

и остеогенеза на фронталните сину-

си след екзентерация на лигавицата 

им. Според Holding y Banovetz25 голата 

кухина първоначално се изпълва от фи-

брозна тъкан, която впоследствие се 

замества в различна степен от кост. 

Bosley7 установява, че при оперираните 

и проследените до 13г. от Macbeth38 

100 пациенти в 7% има непълна костна 

облитерация, а при 3% възниква мукоце-

ле. При тази методика не е ясно колко 

време е необходимо, за да се формира 

кост, особено при синуси с големи разме-

ри. В такива случаи Newman y Travis 48 

отчитат непълна костна облитерация 

и частична остеофиброза. Утвърждава 

се мнението, че спонтанната остеоге-

неза е непредсказуем процес и следваща-

та стъпка от лечението трябва да е 

запълване на синусната кухина.30, 62, 63, 80, 

81 За целта се използва автогенна маст-

на тъкан, мускул, фасция, перикраниум, 

кост и експлантати. Все още са проти-

воречиви мненията към материалите 

за облитерация. Автогенните кортико-

спонгиозни трансплантати безспорно 

са най-биологични, но при запълване на 

големи кухини са необходими значими 

количества и възникват дефекти в до-

норните зони.7, 14, 57, 80, 81 По-резервирано е 

отношението към фасцията и неваску-

ларизирания мускул. Rodríguez и кол. 2013 

г.57 комбинират стружки от автогенна 

краниална кост с деминерализирана. 

Други хирурзи с успех прилагат за обли-

терация екзогенни материали. Те не из-

искват донорна зона, количеството им 

е неограничено, но се отчита, че при на-

рушена васкуларизация и остеоинтегра-

ция създават риск за инфекции.57 

Bergara y Itoiz6, 1955 г., са първи-

те, които използват абдоминална 

мастна тъкан за облитерация на 

фронтални синуси. По-късно Goodale y 

Montgomery22 популяризират метода 

и установяват, че васкуларизацията, 

постигната чрез нея, е по-добра от 

тази на формираната фиброзната 

тъкан при спонтанната остеогенеза. 

Stanley70 1989 г. отчита по-малко от 

1% инфекциозни усложнения. Процеду-
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рата се утвърждава за стандарт при 

облитерация на фронтални синуси. 

Може да се обобщи, че чрез използва-

нето на лесно достъпната, абдоминал-

на мастна тъкан сe постигат много 

добри резултати. Предимство на пе-

рикраниалното ламбо е, че е васкула-

ризирано, но е очевидно, че то може 

да покрие фронтални синуси с малки и 

средни обеми. Нашият опит потвърж-

дава тези заключения. 

Неадекватното лечение на фрак-

турите в горния лицев етаж създава 

потенциални предпоставки за смърто-

носни усложнения.21 При всеки пациент с 

травма с такава локализация е възмож-

но възникването на синуити, мукоцеле, 

мукопиоцеле, остеомиелит, менингит, 

мозъчни абсцеси, дори години след ин-

цидента.31, 33, 75, 86 Своевременната им 

диагностика при деца продължава да е 

трудна, независимо от авангардните 

рентгенови технологии.84 Обяснението 

е във факта, че фронталните синуси са 

напълно развити едва след 15-ата - 19 

ата година.43, 65 Общо е мнението, че все-

ки травматичен случай трябва да бъде 

проследяван продължително време.31, 33, 

75, 86  

При краниофациалните дизостози 

като болест на Crouzon, синдромите 

на Apert, Pfeiffer и Saethre-Chotzen преж-

девременното срастване на коронар-

ния шев води до компенсаторна брахи-

цефалия с намален предно-заден размер 

на черепа и екзорбитизъм. За рекон-

струкциите на горния лицев етаж при 

подобни малформации възстановява-

нето на дефекти и деформации се при-

лагат различни оперативни техники 

и материали: собствена кост, порио-

зен полиетилен, цименти от костни 

заместители, укрепени с титанови 

мрежи, и др. При експлантатите са 

реални предпоставките за усложнения. 

Рискове има и при костните автоген-

ни трансплантати. Резорбцията им се 

свързва със структурата на костната 

тъкан и съотношението на минерални 

към органични вещества. За да бъдат 

сведени до минимум, те трябва да са 

най-близки по морфология и онтогене-

тично развитие на реципиентната 

зона.1 Затова считаме, че присадките 

от черепния свод са най-подходящи. 

Областта на париеталните тубери 

осигурява необходимата им кривина и 

форма. 

За хиперпневматизацията на фрон-

талния синус има различни хипотези. 

Някои я отдават на менингиома, кост-

но-фиброзни заболявания, церебрална 

хемиатрофия, арахноидални кисти, 

синдромите на Klippel-Trenaunay-Weber 

и Oporto.53 Walker и Jones78 свързват 

преразвитието на фронталния синус с 

одонтогенезата, механиката на дъвка-

телните сили и хормонални нарушения в 

растежа.  Patel и кол.53 отдават значение 

и на травмата. Urken и кол.76 свързват 

хиперпневматизацията с патогенеза-

та, ревизират номенклатурата и кла-

сифицират състоянията в три групи: 

хипер синус, дилатиран пневмосинус и 

пневмоцеле.76,77 Хиперсинусът е обемен 

фронтален синус, който не дава симпто-

матика и не изисква лечение. С дилати-

ран пневмосинус се определят случаи със 

свръхразвит и проминиращ фронтален 

синус. Липсват изменения в костните 

стени и лигавицата. Проявата е коз-

метична.36 С пневмоцеле се дефинира 

състояние с локално или генерализирано 

удължени и изтънени стени.51, 83 Пред-

ставя се с голям, бомбиран фронтален 

синус, проминиращи надочни дъги и на-

рушена естетика. Малформацията се 

определя като патологична.11, 32, 50, 53, 76, 77 

Lee и кол.34 върху СТ определят средни-

те параметри на нормалния фронтален 

синус: дълбочина от 8,0 mm до 9,3 mm, 

височината - 24,5 mm, ширина - 52,2 mm 

и дебелина на предната стена от 2,6 

mm до 4,1 mm. При мъжете назо-фрон-

талният ъгъл е 119,9 ° и предно задният 

наклон е 7,2°, а при жените респективно 

са - 133,5° и 3,5°. Тези стойности могат 

да подпомогнат диагностиката и опе-

ративното планиране, но то винаги 

трябва да е съобразено с индивидуални-

те особености и степента на деформа-

цията. 

Скромният ни опит показва, че в ня-

кои случаи на краниофациални дизостози 

контурирането на горния лицев етаж 

с автогенни краниални транспланта-

ти може да компенсира адапитивната 

ремоделация на черепа. При хиперпнев-

матизация на фронтален синус лече-

нието чрез коронарен достъп, костна 

мобилизация и ремоделация подобряват 

формата и не нарушават функцията. 

Редукцията на над очните дъги и су-

праорботалните ръбове създават усло-

вия да се повдигнат веждите, горните 

клепачи и открива очите. В известна 

степен коригира наклона на челото и 

омекотява чертите. Постигнатите 

резултати потвърждават, че тези хи-

рургични процедури променят естети-

ката и могат да са част от лицевата 

феминизация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скелетът на горния лицев етаж е 

съществен елемент от ЛЧО. Една част 

от него е изградена като неврокраниу-

ма, но друга е аналогична с костите на 

лицето. Считаме, че фронталната кра-

ниопластика, освен при травми и синуи-

ти може да намери място след туморни 

аблации и в естетичните корекции на 

лицето. Репозициите и реконструкции-

те в горния лицев етаж трябва да бъ-

дат овладени и прилагани от лицево-че-

люстните хирурзи. Те ще са крачка към 

сложната, интердисциплинарна кранио-

фациална хирургия. 
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Клиничен опит в локалното лечение на трудно
зарастващи рани от съдов произход с Терезиенойл

www.theresienoil.bg

Д-р В. Василев и д-р С. Шишков от Отделение по Съдова 
хирургия на МБАЛ Бургас АД извършиха клинично 
наблюдение, което обхвана 15 пациенти с давност на 
раните над 2 месеца и лекувани локално с Терезиенойл – 
21 дни. Пациентите са с  ХАНК /Хронична артериална 
недостатачност на крайниците/ и Хронична венозна болест 
/ХВБ/. 

Критерии за подобряване на раните:
- Намаляване на площта и дълбочината на раната.
- Намаляване на некрозите и фибриновите налепи.
- Поява на свежи гранулации и нова епителизация.

Резултати:
При 90 % от пациентите настъпи подобрение на раневия 
статус и редукция на болката

Клинично изследване
В период от 6 мес. бяха подбирани и лекувани 15 пациенти с трудно 
зарастващи рани със съдов произход - 12 мъже и 3 жени на възраст 
от 42 до 78г. При пациентите с ХАНК се извърши хирургическа 
интервенция със съдова реконструкция и реваскуларизация на 
крайника.

Критерии за включване: рани по-големи от 4 см. в диаметър с 
некрози или плътни фибринови отлагания.
Предварително раните се почистват с 0,9 % Натриев хлорид и 
механично отстраняване на некрозите.

Курс: Ежедневни апликации на Терезиенойл в продължение на 21 
дни. Два пъти дневно.

Резултати
Първите превръзки – обилна жълтеникава ексудация, която 
постепенно намаляваше и след  10-15 дни се появяваха: свежи 
гранулации, раната ставаше по-плитка и намаляваше в диаметър.
Успеваемостта на лечението се прецизираше по вида на 
ексудацията, вида на ръбовете, дъното на раната, размера на 
раната, ниво на бактериална инвазия, телесна температура, 
усещане за болка и поносимост.
Обща тенденция при всички пациенти
- Намаляване на размера на раните
- Поява на свежи гранулации
- Намаляване до изчезване на болката

Микробиологичните посявки показваха наличие на: E. coli; B. 
pyocianeus и S. aureus. В хода на лечението намаляваше 
микробното число като в края на терапията флората беше 
нормална за съответната анатомична област.

Роля на Терезиенойл: 
- Хидратация на тъканите в раната – втечнява некротичните тъкани, 
намалява фибриновите налепи и подобрява евакуацията им.
- Редуцира се бактериалната инвазия и намалява възпалителния 
процес.
- Появява се епителизационен вал, като се стимулира 
фибробластната и ендотелна клетачна миграция и пролиферация.
- Свежите гранулации запълват постепенно раневия дефект със 
здрава тъкан.
- Стимулира епителизацията.

Изводи
Терезиенойл е средство на избор при локалното лечение на трудно 
зарастващи рани от съдов произход покрити с тънки некрози или 
фибринови налепи.
- Раните при ХВН зарастват по-бързо от тези при ХАНК.
- Подпомага автолизата и раневия дебридман, като редуцира 20 % 
тънките некрози и 40 % фибриновите налепи
- Лесен за приложение

1. Трудно зарастващи рани при ХАНК  
- Хронична исхемия 
- Рани  
- Некрози
Раните обхващат кожа, подкожие, но могат да 
ангажират мускули и сухожилия, дори подлежащи 
кости.
Видове рани: сухи и ексудиращи. Обикновено са 
покрити с черна кора и ангажират най-често предните 
области на подбедриците или ходилата.

2. Трудно зарастващи рани при Хронична венозна 
болест
Лечение: 
- Системно лечение на основното заболяване
- Локално третиране на раната: 
Почистване на некрози и фибринови налепи и 
стимулиране на епителизацията



Витамините и минералите са от съществено значение за 
нормалното протичане на жизнените процеси в 
организма. Много хора не приемат достатъчно витамини и 
минерали с храната си. Мнозина от тях вярват, че 
компенсират дефицита им с допълнителен прием на 
хранителни добавки и витаминни препарати. За 
съжаление, това най-често не е решение, тъй като има 
множество фактори, които могат да повлияят върху 
тяхната усвояемост – храносмилателни проблеми, 
ензимна недостатъчност и нарушен клетъчен 
метаболизъм, които повлияват негативно или директно 
блокират оптималното абсорбиране на тези вещества и 
организмът ни ги изхвърля без да бъдат използвани. 
Най-често по урината проличава, че всъщност голяма 
част от витамините на някои мощни пакове и комплекси 
остават неусвоени от нашия организъм. Същевременно 
черният дроб и бъбреците са с пренатоварени функции от 
повишените количества от тези допълнителни 
неизползвани хранителни елементи. Това разбира се 
означава, че трябва внимателно да селектираме 
продуктите, които закупуваме, защото качеството и вида 
на суровини е от първостепенно значение.

Напоследък все повече се изследват ползите от 
ферментиралите храни за здраве и дълголетие. 
Ферментирали храни са употребявали хората преди 
хиляди години, когато това е бил единственият начин за 
съхранение на храна за по-дълго време. Не само у нас 
киселото мляко, но в Индия и в други древни азиатски 
цивилизации са използвали ферментирали храни 
(млечни произведения и зеленчуци) за препитание и 
сила. Ферментаралите храни освен че са естествен 
източник на витамини, също така съдържат пробиотици 
под формата на благотворни бактерии. Някои 
ферментирали храни са идеален оптимизатор на 
имунната ни система, като в същото време са и силен 
‚пречиствател‘ на токсини в нашия организъм.

Преди 10 г. немските учени от Dr. Niedermaier Pharma 
патентоват революционен процес на „каскадна 
ферментация”, чрез който произвеждат биоактивен 
концентрат от прецизно селектирани свежи органични 
плодове, зеленчуци и ядки. При каскадната ферментация 
биоактивните съставки са трансформирани до ензимни 
нива – жизнени дипептиди, трипептиди, олигопептиди, 
полифеноли, флавоноиди и здравословна млечна 
киселина L(+), във високо концентрирана форма и пълна 
ензимна активност. В множество клинични проучвания те 
доказват, че този уникален ферментирал продукт 
увеличава нивата на енергия в клетките и като резултат 
подобрява всички жизнени процеси в тялото. 
Установяват, че полученият еликсир Regulatpro® влияе на 
всички регулаторни процеси в тялото и на способността 
му да се „саморегулира”. Предлага се в два варианта: 
Regulatpro® Metabolic и Regulatpro® Bio. 

В човешкия организъм протичат над 200 милиона 
химични процеси ежедневно. Всеки отделен процес се 
регулира от ензими, произведени специално от тялото, а 
основният енергоносител в клетките е ценното вещество, 
наречено аденозин трифосфат /АТФ/. Тялото използва 
ензимите за регулиране на почти всички процеси, 
използвайки огромно количество АТФ. Приемът на 
биоактивния ензимен концентрат доказано увеличава 
АТФ и снябдява клетките с до пет пъти повече енергия, 
оптимизирайки също физическата издръжливост, 
жизнеността и концентрацията. Regulatpro® Metabolic 
чувствително увеличава силата и енергията, като 

Витамините от ферментирали продукти са мощен оптимизатор
за имунната ни система,
наднорменото тегло и ензимния дисбаланс

Биоактивните ензими енергизират всяка отделна клетка и детоксикират организма

същевременно намалява времето за възстановяване на 
тялото след тежко физическо натоварване. Допълваща 
е ролята на концентрата и при прием с вода, 
непосредствено след спорт и тренировки, тъй като има 
свойството да компенсира загубата на течности, без да 
има дехидратираща функция към лигавицата на 
стомашно-чревния тракт, какъвто е ефектът на някои 
изотонични напитки.
 
Regulatpro® Metabolic спомага намаляването на 
телесното тегло, тъй като доказано ускорява 
метаболизма, компенсира липсата на минерали и 
витамини по време на пречистващи режими и 
същевременно предотвратява т.нар. „глад за сладко“. 
На практика Regulatpro® Metabolic енергизира всяка 
отделна клетка, като осигурява детоксикация на 
организма и засилва имунната система. Той е създаден 
като 100% органичен веган продукт без добавена захар, 
консерванти, оцветители, алкохол, глутен. Regulatpro® 
Metabolic подпомага по естествен път всички процеси в 
тялото. Той съдържа концентрираната мощ на 
Regulatpro® Bio, допълнена с витамини от група B (B1, 
B2, B3, B5, B6, B12), фолиева киселина, микроелементи 
и минерали (цинк, магнезий, хром, манган), витамин C 
(сок от портокал) и витамин D. Засилената формула на 
Regulatpro® Metabolic е мощна подкрепа за дейността 
на сърдечната и ендокринната система, нормализира 
функциите на черния дроб и балансира метаболизма 
при наднормено тегло, високо кръвно налягане, 
повишен холестерол, високи нива на кръвната захар.

Поради изцяло натуралния си състав и благоприятно 
въздействие, Regulatpro® Metabolic може да се приема 
от бременни, бебета, деца и възрастни без ограничение 
на възрастта. Поради високо концентрирания си 
органичен състав и уникалната формула той е безценна 
добавка по пътя към истински пълноценен 
здравословен живот.
 
Продуктът можете да намерите в аптеките.
За повече информация посетете:  www.regulat.bg     



При умора, отслабена
имунна система и

онкологични заболявания

При активно спортуващи,

“burn out” синдром, метаболитни

и други хронични заболявания

• Подобрява производството на енергия,
възстановява и активира всички процеси в клетките

• Подпомага регулаторните процеси в тялото,
както и ензимния и киселинно-алкален баланс

• Засилва очистителните процеси и детоксикацията

www.regulat.bg
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П
родуктите на чешкия лидер в производ-

ството на висококачествени спорт-

ни и хранителни добавки NUTREND са 

широко разпространени и се изнасят в 

над 30 страни в Европа и света, вклю-

чително и България. Ексклузивен вносител и дистри-

бутор от 2015 година е фирма „Нутренд България” 

ЕООД. 

Безкомпромисният контрол на качеството, 

чистотата и високата ефективност правят про-

дуктите на марката предпочитани от всички про-

фесионални спортисти, отбори и различни спортни 

федерации. Едни от най-значимите партньорства 

на компанията са тези с Чешкия и Словашкия Олим-

пийски Комитет, както и с Чешкия Параолимпийски 

Комитет. Редица спортни лекари и специалисти 

избират продуктите на Nutrend за комплексната 

подготовка на спортистите именно заради чисто-

тата и легалния статус на хранителните добавки 

на марката NUTREND. Включването на продуктите 

като част от режима на атлетите спомага за пос-

тигането на по-високи спортни резултати, както и 

за по-качествено възстановяване след интензивни и 

изморителни тренировки.

Привържениците на активния и здравословен на-

чин на живот, както и професионално занимаващи-

те се с различни спортове могат да избират сред 

широката гама, която марката предлага, разпреде-

лена в няколко категории – бодибилдинг, спортове 

за издръжливост, продукти за редукция на телесно-

то тегло и изгаряне на мазнини, както и уелнес се-

рия. Всички съставки, вложени в производството на 

продуктите, са напълно легални, с доказан произход 

и безопасни за здравето на спортуващите. 

Категорията BODYBUILDING включва продукти 

за атлети, които се занимават с културизъм, фит-

нес, силови спортове и други бойни изкуства. Супле-

ментите са подходящи както за начинаещи, така 

и за напреднали и професионални спортисти (сери-

ята COMPRESS EXPAND). Продуктите са разделени в 

няколко подкатегории: Протеини, Гейнъри (Въглехи-

драти), Аминокиселини, Креатин, Предтренировъч-

ни суплементи, Специални продукти и Протеинови 

барове. Спортните добавки от тази серия подпома-

гат за поддържането на мотивацията, целеустре-

меността и спазването на правилна тренировъчна 

програма, които са от изключително значение по 

време на тренировка. Здравословният хранителен 

режим, подходящият избор на хранителни добавки 

и редовният им прием са от ключово значение за 

постигане на поставените цели и резултати.

ENDURO DRIVE LINE е специализирана линия на 

NUTREND, която комбинира всички необходими проду-

кти, за да сте в топ форма и с висок праг на издържли-

вост. Съвместно с водещи чешки диетолози, лекари, 

Олимпийския Комитет, както и Анти-Допинговата 

комисия, NUTREND са разработили най-ефективните 

и едновременно с това, безопасни комбинации от със-

тавки, които насърчават спортните постижения. По 

време на физическо натоварване ние губим около 3-4% 

течности от телесната маса, което предизвиква спад 

във физическата и умствената производителност 

с 20-30%. Затова изборът на подходящите спортни 

напитки е от съществено значение. Голямото разно-

образие от напитки, която серията предлага, помага 

за хидратирането и осигуряването на необходимите 

въглехидрати на организма, както и за възстановя-

ването на изгубените минерали. За да избегнете из-

тощение и енергиен спад по време на тренировка, се 

доверете на някои от бързите източници на енергия, 

които NUTREND предлага - енергийни барове, гелове 

или шотове, в зависимост от това какво предпочи-

тате. Освен постоянните тренировки, качествено-

то възстановяване след това е от особено значение за 

поддържането на добрата форма на всеки спортист. 

Ефективните продукти от серията за възстановя-

ване на NUTREND ще доставят на тялото нужните 

хранителни вещества, витамини и минерали - всичко 

необходимо за още един тренировъчен цикъл.

А ако целта ви е да се отървете от излишните 

мазнини и да оформите тялото си, NUTREND има 

какво да ви предложи. Богатата гама от високо-

ефективни продукти за топене на мазнини, както 

и уникалните напитки ще ви помогнат да постигне-

те целите си още по-бързо.

От NUTREND са помислили и за продукти, под-

помагащи грижата за ставите, сухожилията и съ-

единителната тъкан, произведени спрямо най-ак-

туалните изследвания и тенденции в областта на 

спортните храни. Продуктите от линията FLEXIT 

спомагат за съхраняването и укрепването на опор-

но-двигателната система, като предпазват стави-

те от износване и увреждане. 

Постоянните клинични проучвания и разработва-

нето на нови продукти се извършват от експертни 

екипи, в специално създадени, от NUTREND, за целта 

лаборатории. Специалистите работят  съвместно 

с външни експерти, диетолози и спортисти, като 

целта е създаването на продукти, които да покри-

ят и най-високите очаквания на атлетите. Собст-

вената производствена и складова база с обща площ 

от над 15 000 м2, както и притежанието на антидо-

пинг сертификат и сертификат в съответствие с 

ISO стандартите за управление на качеството зат-

върждават отличната репутация на чешкия произ-

водител в спортните среди.

Цялата продуктова гама на NUTREND може да 

намерите  в представителния магазин на „Нутр-

енд България”, с адрес: гр. София, бул. “Княз Алек-

сандър Дондуков” №39, Телефон за контакти: 

+359 887 811 822, e-mail: sales@nutrendbulgaria.com, 

www.nutrendbulgaria.com
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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Възстановително лечение на футболисти с вертеброгенна 

патология. "Neuroplasma" на базата на тромбоцитна 

автологична плазма. Методика "PlasmoliftingTM"

Проф. дмн. Р. Р. Ахмеров, кмн Г. М. Мавлиева, Калянова Е. В., 

Компания „Плазмолифтинг”, Москва, Клиника за персонализирана медицина, гр. Казан, Русия.

Компания „Естетик-Мед БГ”, Пловдив, България

Заболяванията на гръбначния стълб и ставите са често сре-

щан проблем сред спортистите. Според някои автори до 40% 

от футболистите страдат от заболявания на гръбначния стълб. 

Лекарствата, които се предписват при заболявания на гръбначния 

стълб и ставите, в по-голямата си част имат действие, което е 

насочено само към премахване на болковия синдром и възпалител-

ната реакция, но те не стартират процеса на възстановяване на 

нервната и мускулната тъкан.

Цел на изследването - разработване на нефармакологичен 

способ за лечение на патология на гръбначния стълб и стави-

те на футболистите с прилагане на тромбоцитна автологична 

плазма (ТАП), получена в специализирани епруветки по метода 

Plasmolifting™. 

Методът Plasmolifting™ в неврологията ("NeuroPlasma") се със-

тои в инжекционното въвеждане на ТАП в тъканите около гръб-

начния стълб и ставите. Тромбоцитите съдържат не по-малко 

от 6 фактора, необходими за лечението на костите и меките 

тъкани: трансформиращ растежен фактор-бета, TGF-β; расте-

жен фактор на фибробластите, bFGF; тромбоцитен растежен 

фактор, ТрФР; епидермален растежен фактор, EGF; фактор на 

растежа на ендотелия, ФРЭ; растежен фактор на съединителната 

тъкан, ФРСТ. При прилагането на инжекции с ТАП протича дирек-

тен контакт, в междуклетъчното пространство, на плазмата 

с нервните окончания и кръвоносните съдове; микротравма на 

клетките, която води до изхвърляне на арахидонова киселина от 

клетъчните мембрани, което привлича гранулоцитите и макро-

фагите, които стимулират възстановяването на съединителната 

тъкан; премахване на болката в тригерните (граничните) точки, 

потискане на импулсната активност на немиелинизираните тън-

ки нервни С-проводници на периферията; разкъсване на пороч-

ния кръг на клетъчно-тъканната хипоксия. При прилагането на 

автологича плазма няма опасност от пренасяне на заболявания. 

Прилагането на ТАП не причинява алергии и нежелани реакции. 

Тъй като болковият синдром в повечето случаи е свързан с въз-

палителна реакция, назначаването на тромбоцитна автологична 

плазма може да реши задачата за развитие на устойчива ремисия 

при потушаването на излишното възпаление.

Под наблюдение са били 60 футболисти с диагноза дор-

золумбалгия на възраст от 25 до 33 години, с изтекла дав-

ност на заболяването от 2 до 10 години. Пациентите са 

били на лечение в Клиниката за персонализирана медицина 

(гр. Казан). Диагнозата и диференцираната диагноза с дру-

ги вертеброгенни заболявания са установявани на базата 

на препоръчаните диагностични критерии, разглеждане на 

жалби на пациентите, на данни в медицинската анамнеза, 

мануален и неврологичен преглед, допълнителни методи за 

изследване. При поставяне на диагнозата е била използвана 

класификация на ICD-10 прегледа.

Всички болни по начина на лечение са били разпределени в 2 

групи:

1-ва група (n=30) – контролна; пациентите са получавали общо-

приет комплекс за лечение (лекарствена терапия, лечебна фи-

зическа култура, масаж, физиотерапевтично лечение);

2-ра група (n=30) – пациентите на фона на общоприетата те-

рапия са получавали сеанси с прилагане на ТАП. Получаването 

на инжекционната форма на ТАП е провеждано по методи-

ката за получаване на автологична плазма съгласно метода 

Plasmolifting™ с използване на специализирани епруветки и 

центрофуги. 

За 1 сеанс на терапия са използвани 

по 3 епруветки Plasmolifting™, което 

отговаря на 12-13 мл тромбоцитна ав-

тологична плазма. Използвани са следните начини за въвеждане на 

инжекции с ТАП:

1) паравертебрално 4 мл по протежение на целия гръбначен 

стълб; 

2) 4 мл ТАП са инжектирвани в болезнените мускулни уплатнения и 

тригерите на засегнатото ниво на гръбначно-двигателните 

сегменти; 

3) 5 мл ТАП са инжектирвани периартикуларно в областта на 

колянната става.

Курсът на лечение при изразен болков синдрома е 5-6 инжек-

ции 1 път на 7-10 дни, при умерено изразен болков синдром - 3-4 

инжекции 1 път на 7-10 дни. Профилактичен курс — 2 епруветки 

ТАП, 1 път на месец, в продължение на 6 месеца.

Данни на резултатите от проведеното лечение са 
показани в следващите таблици 1-4.
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Групи Показатели по визуално-аналогова скала

преди лечението след лечението

М±m % М±m  %

Първа (n=30) 7,3±1,2 100 6,5±1,4 89,0

Втора (n=30) 7,6±1,3 100 3,7±1,2* 48,7

*- P<0,05 в сравнение с показателите до лечението, % са изчислени по отношение на 

показателите  преди лечението (100%)

Taбл. 1 

Показатели за интензивността на болката по визуално-аналогова скала (ВАС) на болката при футболисти с дорзолумбалгия и болка в 

колянната става в зависимост от методите на лечение

След проведеното лечение при пациентите от втората група с включването на сеанси с ТАП е отбелязано намаляването на интен-

зитета на болката по ВАС на (51,3) %.

Група Въпросник за функционалното състояние

функция

Физическа Психологическа Социално-ролева

М±m % М±m % М±m %

Първа (n=30) преди лечението 26,3±1,5 100 16,4±0,9 100 15,3±0,8 100

след лечението 29,4±1,6 111,8 20,7±1,3 126,2 16,7±1,2 109,2

Втора (n=30) преди лечението 26,4±1,6 100 16,5±0,8 100 15,4±0,7 100

след лечението 31,3±1,8 118,6 23,7±1,5** 143,6 19,5±1,3* 126,6

*- P<0,01, **- P<0,001 – достоверност на разликите по отношение на показателите преди лечението, % са изчислени по отношение 

на показателите преди лечението (100%).

Ефективност на корекцията на психоемоционалните нарушения при футболисти с дорзолумбалгия и болка в колянната става, опреде-

ляема на базата на въпросник за функционалното състояние ((Jette A.,Clearly П., 1987; Wade Г., 1992) преди и след лечение по групи.

След проведеното лечение при пациентите от втората група, с включването на сеанси с ТАП, е отбелязвано значително подобря-

ване на показателите на психологическа и социално-ролева функция относително пациентите от първата групата с приложение на 

общоприета терапия.

Taбл. 2 

Група Показатели за ефективност на лечението

значително 

подобрение

подобрение без ефект

абс. % абс. % абс. %

Първа (n=30) 9 30,0 19 63,3 2 3,7

Втора (n=30) 24 80,0 6 20,0 - -

Показатели за ефективност на лечението при пациенти с дорзолумбалгия и болка в колянната става преди и след провеждане на  

лечението по групи

Taбл. 3

След проведеното лечение, при пациентите от 1-ва група, значително подобряване е отбелязвано - при 9 (30,0%), подобряване - при 

19 (63,3%), липса на ефект от лечението - при 2 (6,7%) от случаите. При пациентите от 2-ра група, след прилагането на инжекции с 

ТАП в комплексното лечение, е отбелязвано подобрение – при 6 (20,0%) от пациентите и значително подобрение – при 24 (80,0%) от 

пациентите, а пациенти с липса на ефект от лечението не е наблюдавано в нито един случай.
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Група Срокове 

за лечение 

(средно)

Ремисия на заболяването (мес.)

преди лечението след лечението

абс. % абс. %

Първа (n=30) 14,5±2,7 4,8±1,6 100 5,4±1,5 112,6

Втора (n=30) 14,9±2,6 4,9±1,6 100 8,9 ±1,8* 182,5

*- P<0,05 в сравнение с показателите преди лечението, % са изчислени по отношение 

на показателите  преди лечението (100%).

Taбл. 4

Срокове за лечение (в дни) и брой на месеците, когато е отбелязана ремисия при пациенти с дорзолумбалгия преди и след лечението

При пациентите от 1-ва група увеличаването на продължителността на ремисия на заболяването е отбелязано в 12,6% (Р>0,1), а при 

пациентите от 2-ра група, след прилагане на ТАП – на 82,5% (Р<0,05) от случаите.

Успехът на провежданото лечение зависи от отчитането на 

следните фактори:

 Използване на специализирани епруветки “PlasmoliftingTM”.

 Спазване на дозозависимия брой ТАП в един сеанс.

 Включване на ТАП в комплексно лечение.

 Няколко вида за въвеждане на ТАП в 1 сеанс (паравертебрално, 

подкожно, вътрешномускулно).

 Продължителност на основния курс - 3-6 процедури 1 път на 

7-10 дни.

 Задължителни профилактични сеанси – 1 път на месец (6-12 

месеца).

 Спазване на питейния режим (за получаване на достатъчно 

количество плазма).

Профилактичен курс (назначение на ТАП 1 път на месец) в 

продължение на 6-12 месеца след основния курс позволява да се 

постигне трайна ремисия на болковия синдром и позволява зна-

чително подобряване качеството на живота на дадените паци-

енти.

Следователно използването на инжекции с ТАП може да се 

отнесе към превантивните методи при лечението на патологии 

на гръбначния стълб и болка в колянната става, при което се 

постига бързо облекчаване на болковия синдром, създаване на про-

дължителна ремисия и подобрение на регенеративната функция 

на нервната и мускулната тъкан. Включването на процедурата 

Плазмолифтинг в програма за лечение позволява да се сведе до 

минимум количеството на прилаганите медикаменти, или изоб-

що да се изключи тяхното използване, като по този начин се 

намаляват токсичните ефекти на медикаменти върху тялото 

на пациента. Също така инжекции с тромбоцитна автоплазма 

допринасят за намаляване на времето на лечение до 2-3 пъти.

Литературата е на разположение 
в редакцията и при авторите.
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ИСТОРИЯ

От началото на 90-те години 

досега „растежните фактори” са 

една от горещите теми на об-

съждане в медицинските среди. 

Изследванията върху ефектите 

на PRP са започнали още от 70-

те години, но необходимото обо-

рудване тогава е било с изключи-

телно висока цена и приложимо 

само в условия на операционен 

блок при големи реконструктив-

ни операции. С развитието на 

медицинската техника става 

възможна употребата на този 

метод в амбулаторни условия за 

различни проблеми в спортно-ме-

дицинската практика.  През 2008 

г. Hines Ward от Pittsburgh Steelers 

е подложен на PRP за травма на 

медиалната колатерална връзка 

на коляното, след което успява 

да участва в SuperBowl и негови-

ят отбор побеждава. Атлетът 

отдава до голяма степен участи-

ето си на този метод на лечение. 

Оттогава има множество публи-

кувани изследвания за приложени-

ето на PRP в различни аспекти на 

спортната медицина.

Общоприето е схващането, 

че провеждането на рахабилита-

ционни мероприятия – физиоте-

рапия и кинезитерапия, започват 

едва след извършване на дадена 

интервенция, и то след определен 

период от време. През последни-

те деситилетия, в резултат на 

бързото развитие на неоператив-

ните методи, както и внедрява-

нето на интеграционния подход 

при лечението на пациенти все 

повече се налага становището 

за изготвяне на специфични физи-

отерапевтични програми още в 

началния период, и то съвместно 

с друдите подходи.

ЛАЗЕР е съкращение от ан-

глийския израз Light Amplification 

by Simulated Emission of Radiation 

- усилване на светлина чрез сти-

мулирано излъчване на лъчение. В 

основата на действието на лазе-

рите лежи принципът на прину-

деното излъчване. Заслуги за раз-

витието на лазер теорията има 

още Алберт Айнщайн. В неговата 

теория на относителността, пуб-

ликувана през 1916 г., за първи път 

се говори за stimulated emission. 

Револиционната технология на 

HIL, разработена през последните 

10 години, е една нова генерация 

технология в лазер терапията и 

е базирана на доказателствената 

медицинска практика.

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Целта на настоящия доклад 

е да представят същността и 

ефекта от комбинираното при-

ложение на два иновативни ме-

тода - PRP и HIL, при увреди на 

медиален колатерален лигамент 

при спортисти, значението му за 

лечебния процес, както и послед-

ващото възстановяване.

Да се анализира ефектът от 

комбинирана терапия с PRP и HIL 

на пресни увреди на медиален ко-

латерален лигамент при спорти-

сти.

МЕТОД И МАТЕРИАЛИ

За периода от януари 2014 г. 

до май 2015 г. в клиниката бяха 

обхванати 36 пациенти с увреда 

на MCL, на които бе приложено  

комбинирано лечение с PRP – едно-

кратно, и HIL - между 3 и 5 проце-

дури. Възрастта на пациентите 

варира от 12 до 47 години. Паци-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Терапия, PRP, HIL.
KEY WORDS: Therapy, PRP, HIL.

Комбинирана терапия с PRP и HIL 

на увреди на медиален колатерален 

лигамент при спортисти

РЕЗЮМЕ

Целта на настоящия доклад е да представи същността и ефек-
та от провеждане на комбинирана терапия с Platelet-Rich Plasma 
(PRP) и High Intensity laser (HIL) при увреди на медиален колатерален 
лигамент при спортисти, значението й за оздравителния процес, 
както и последващото възстановяване.

SUMMARY

Combined therapy with PRP an HIL for injuries of the medial collateral 

ligament among sportsmen

The purpose of this report is to present the nature and effect of the 
combined therapy for treatment of medial collateral ligament injuries 
using Platelet-Rich Plasma (PRP) and High Intensity laser (HIL).

Д-р Николай 

Филипов 

Д-р Силвия 

Паскалева, ди

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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ентите са лекувани до 4 -ти ден 

след травмата. Приложената те-

рапеввтична  схема е следната: 

HIL – преди PRP, на 3-ти, 10-ти и 

17-ти ден.

Обект на нашето третиране 

с PRP и HIL са само пациенти без 

клинично доказана нестабилност, 

I или II степен увреда, доказана с 

ЯМР. Приложението на лечението 

е веднага след диагностициране 

на увредата. Не се допуска упо-

требата на НСПВС преди и след 

прилагане на инфилтрацията за 

период от 7 дни.

Целта на рехабилитационни-

те мероприятия са насочени в 

две направления. От една страна, 

по отношение овладяване на во-

дещата симптоматика от лока-

лен характер – болка, оток, възпа-

ление, които са от изключителна 

важност за лечението с PRP и пос-

ледващото възстановяване. Как-

то знаем, непосредствено пре-

ди и минимум една седмици след 

приложение на PRP приемът на 

НСПВС е абсолютно противопо-

казан. Възможностите на фиоте-

рапията и по-специално новата 

технология лазертерапия – HIL, са 

много широки и с помощта на съ-

временната апаратура, с която 

разполагаме, имахме възможност 

да направим строго аналитични 

и индивидуални програми. За тази 

цел е използван апаратът на BTL 

HIL - с мощност 12 W и дължина на 

вълната 1064 nm (фиг. 2), с възмож-

ност за комбиниране на различни 

програми, с две фази на въздейст-

вие: с мощното аналгетично и 

биостимулиращото. Импулсния 

режим с неговото действие за не-

забавно елиминиране на болката 

използвахме непосредствено пре-

Фиг. 1

На фиг. 1 се вижда инжектирането с PRP.

ди провеждане на PRP терапията 

за по-добра поносимост на инфил-

трацията от пациента. В оста-

налите приложения се приложи 

двукомпонентната терапия.

От друга страна, приложение-

то на HIL беше насочено по отно-

шение резидуалните оплаквания, а 

именно - затруднени и ограничени 

обеми на движение, компенсатор-

ни и пароксизмални двигателни 

навици и др. Това води до значи-

телното им задълбочаване, осо-

бено в абнормалните дигателни 

навици, и опорочаване на походка-

та, поради което значително се 

затруднява и удължава последва-

щата рехабилитация.

 

РЕЗУЛТАТИ  

За отчитане и обективизира-

не на постигнатите резултати 

от комбинираното приложение на 

двата иновативни метода - PRP и 

HIL, при увреди на медиален кола-

терален лигамент при спортисти 

се използваха специфични методи 

и тестове за оценка състоянието 

на колянната става. Оценката на 

резултата от терапията е бази-

рана на скалата на Тегнер – Лис-

холм. Анализът се изършва преди 

манипулацията, 1 седмица и 4 сед-

мици след инфилтрацията.

Оценки за отчитане състо-

янието на колянната става се 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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направиха преди процедурата 

на 1-вата и 4 -ата седмица. При 

първоначалната визита оценката 

по тази скала варира от 54 до 61 

със средна стойност 58.4. Една 

седмица след процедурата резул-

татите са в границите между 82 

и 88, средна стойност - 84.2. На 

четвъртата седмица оценката 

е от 94 до 100, средна стойност 

95.6.

Всички тези тестове ни да-

ват информация за ефекта от 

проведеното лечение с PRP и HIL, 

мястото й в цялостния възста-

новителен процес, включително 

и в последващия тренировъчен 

режим, а оттам и ползите за па-

циент и ортопед от нея. Доколко 

може да се смята, че има място 

в лечебната програма на спорти-

сти и е необходима и препоръчи-

телна при лечение на пациенти 

веднага след травмата. Всички 

тези тестове имат за цел да се 

прецени проведеното лечение с 

PRP и HIL и ползите й за пациент 

- лекар.

По отношение на възпали-

телния процес на засегнатата 

мускулатура се постигнаха от-

лични резултати, а по останали-

те критерии резултатите бяха 

много добри. Не се допусна за-

дълбочаване на пароксизмалните 

и компенсаторните движения. 

Овладяване на възпалението, на-

маляването на отока и болкова-

та симптоматика даде възмож-

ност на оператора за незабавно 

приложение на инфилтрационна-

та техника с PRP, както и за по-

добра поносимост на инфилтра-

цията от пациента.

ДИСКУСИЯ

PRP методът е важно сред-

ство при лечение на острите 

урведи на медиална колатерална 

връзка на колянната става.

HIL терапиите е нова генера-

ция на технология в лазертерапи-

ята с дълбока пенетрация, мак-

симална мощност, осигуряващи 

оптимален терапeвтичен ефект 

с незабавено, мощно и дълготрай-

но болкоуспокояващо и биостиму-

лиращо действие и максимална 

безопасност.

Най-големи резултати (пови-

шаване на показателите) се на-

блюдават по отношение на т. 

1 - накуцване, т. 3 – болка, и т. 

6 - подуване. Тези показатели ни 

дават основание да отчетем 

Фиг. 2

Фиг. 3

На фиг. 2 се вижда ЯМР с увреда 
на медиален колатерален лига-
мент.

На фиг. 3 се вижда дълбочината 
на проникване в зависимост от 
мощността.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ



Медицина и Спорт    41

ИМЕ НА ПАЦИЕНТА:

1. Накуцване 2. Помощ при ходене

      няма       няма

      леко или периодично       бастун или патерици

      тежко и постоянно       невъзможност за натоварване

3. Болка 4. Нестабилност

      няма       няма

      непостоянна и лека след голямо усилие       рядко, след спорт или друго голямо усилие

      забелязва се след голямо усилие       често, след спорт или друго голямо усилие

      забелязва се след вървене повече от 2 км       от време на време при ежедневни дейности

      забелязва се след вървене по-малко от 2 км       често при ежедневни дейности

      постоянна       при всяка крачка

5. Блокиране 6. Подуване

      няма       няма

      рядко, след спорт или друго голямо усилие       при голямо усилие

      от време на време       при обикновено усилие

      често       постоянно

      блокирана става при прегледа  

7. Изкачване на стълби 8. Клякане

      няма проблем       няма проблем

      леко затруднение       леко затруднение

      една стъпка само понякога       не повече от 90 градуса

      невъзможно       невъзможно
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СКАЛА НА ТЕГНЕР-ЛИСХОЛМ ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОЛЯННАТА СТАВА

отлични резултати до 28 дни след 

началото на лечението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съчетаното приложение на 

PRP и HIL води до ефективно 

повлияване на пациенти с остри 

травматични увреди на медиален 

колатерален лигамент на коляно-

то и до значително по-бързо и ка-

чествено възстановяване. Това е 

метод на избор при спортисти, 

незабавно след травмата, който 

води до положителни икономиче-

ски ефекти и подобрява значител-

но качеството на живот и профе-

сионалните взаимоотношения.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ЛИГАМЕНТАРНО ПРЕОБРЕМЕНЯВАНЕ

Потенциален фактор за по-често 

срещаните увреди в областта на до-

лните крайници при жените, отколко-

то при мъжете, се явяват някои раз-

личия в ставната стабилност, като 

част от тях се дължат на активната 

(динамична, кинетична) мускулна ста-

билизация. Мускулната стабилизация 

се определя като: съпротивлението, 

оказано от контрактилните меко-

тъканни структури в отговор на 

приложена външна сила. Динамичната 

мускулна стабилизация би могла да се 

осъществи само по време на активна 

контракция на скелетните мускули (E. 

Wojtys et al., 1994). В допълнение - някои 

автори установяват, че при хора с на-

малена способност за активен мускулен 

контрол по време на амортизиране на 

външни силови въздействия, рискът 

от настъпване на увреда е значителен. 

Wojtys et al. (1994) използват динамичен 

стрес тест за измерване степента 

на вентрално плъзгане (транслация) 

на тибията и едновременния мускулен 

отговор към външно приложен стрес. 

Авторите докладват, че регистрира-

ната мускулна коконтракция значител-

но намалява степента на вентрално 

изместване на тибията както при мъ-

жете, така и при жените. При жените 

обаче авторите установяват намале-

на способност за активна мускулна ста-

билизация в сравнение с мъжете, което 

ги поставя като по-рисковата група за 

развитие на ставни увреди поради не-

достатъчен контрол на вентралната 

тибиална транслация. Други изследва-

ния са насочени към активната мускул-

на стабилизация при двата пола, по вре-

ме на изометрична флексия и екстензия 

в коляното, по време на функционални 

задачи, свързани със скачане и приземя-

ване (K. Granata et al., 2002). По време на 

проведените тестове жените демонс-

трират намалена способност за дина-

мична ставна стабилизация в сравнение 

с мъжете. Така намалената динамична 

ставна стабилизация би могла да се ин-

терпретира като съществен фактор 

за настъпване на ставна нестабилност 

и увреди, по-често срещани при актив-

но спортуващи жени.

Поради недостатъчно адекватна-

та динамична ставна стабилизация, 

отчетена при спортуващи жени, спо-

собността за абсорбиране на значи-

телните натоварвания (възникващи 

от реакцията на опората при приземя-

ване) от мускулите е намалена. Поради 

тази причина ставните структури, в 

т. ч. лигаментите трябва да понесат 

и абсорбират значително повече сили 

от нормалното, и то значително ряз-

ко. Точно това лигаментарно домини-

ране в подсигуряването на ставната 

стабилност създава значителен силов 

импулс, вследствие на който възниква-

нето на лигаментарна увреда е доста 

вероятно. Доминирането на некон-

трактилната, пред динамичната 

ставна стабилизация се характеризира 

с претоварване на костните структу-

ри, ставния хрущял и лигаментарния 

апарат, при абсорбиране реакцията 

на опората, по време на приземяване 

или извършване на различни маневри 

с долните крайници. С особено голямо 

значение за подсигуряване на динамич-

ната стабилност на долния крайник са 

мускулите от задната кинетична ве-

рига (mm. gluteus maximus, minimus et 

medius; ишио-круралните мускули; m. 

gastrocnemius et m. soleus). 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Невро-мускулни и хормонални особености, руптури на предна кръстна връзка.
KEY WORDS: Neuro-muscular and hormonal features, ruptures of anterior cruciate ligament.

Невро-мускулни и хормонални 

предпоставки за развитие на увреди 

в областта на коленния комплекс при 

спортуващи жени

РЕЗЮМЕ

Поради ниската степен на костна конгруентност, тибио-фемо-
ралната става разчита предимно на мекотъканна стабилизация 
както от страна на капсуло-лигаментарния апарат, така и на 
околоставната мускулатура. Според редица проучвания мекотъ-
канните увреди, в частност тези на предната кръстна връзка, са 
значително по-често срещани при спортуващи жени поради редица 
анатомо-функционални особености не само в областта на долните 
крайници. В настоящата статия ще разгледаме някои невро-мус-
кулни и хормонални особености на женския организъм, предста-
вляващи пряка предпоставка за по-често увреждане на предната 
кръстна връзка при този тип пациенти.

SUMMARY

Neuromuscular and hormonal preconditions for trauma development in 

the knee complex in sportswomen

Due to the low bone congruence, femoral tibial joint relies mainly on 
soft tissue stabilization, both the capsular ligament apparatus and 
the periarticular muscles. According to numerous studies, soft tissue 
damages, particularly those of the anterior cruciate ligament, are much 
more common in sportswomen, due to a number of anatomical functional 
features not only in the lower limbs. In this article we will consider some 
neuro-muscular and hormonal features of the female body representing 
direct precondition for more frequent damage to the anterior cruciate 
ligament in this type of contingent patients.
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ДОМИНИРАНЕ НА 

M. QUADRICEPS FEMORIS

Към настоящия момент в световна-

та литература значително внимание е 

насочено към изследване реакцията на 

периартикуларната мускулатура на 

коляното, при подсигуряване на ставна-

та стабилизация по време на различни 

натоварвания, вкл. приложени внезап-

но. В частност, при изследване на този 

проблем отново съществуват най-мно-

го проучвания, свързани с руптурите на 

ПКВ (P. Renstrom et al., 1986). В допълне-

ние, докато ПКВ осигурява значителна 

статична стабилизация по отношение 

на предната тибиална транслация, ди-

намичната мускулна стабилизация под-

помага ПКВ в осигуряване на ставната 

стабилност и я предпазва от развитие 

на увреди (P. Renstrom et al., 1986). В мно-

жество изследвания се доказват извест-

ни разлики в степента и скоростта на 

мускулна активация, като при жените 

се наблюдава тенденция за общото 

им намаляване. Така тази невро-мускул-

на особеност се явява предпоставка 

за увеличаване риска от увреждане на 

ПКВ, особено при прилагане на резки, 

неочаквани натоварвания. В по-ранни 

проучвания Huston и Wojtys (1996) отбе-

лязват, че при жените атлети първона-

чално се включва m. quadriceps femoris в 

подсигуряване на вентралната ставна 

стабилизация (в резултат на приложена 

предна тибиална транслация), докато 

при неспортуващи жени и мъже първо-

начално за изпълнение на тази дейност 

се включват ишио-круралните мускули. 

Не бива да се забравя, че разположени-

те по дорзален и предно-медиален ас-

пект на тибиалното плато дистални 

инсерции на ишио-круралните мускули 

са значително ефективни при неут-

рализиране на вентрално насочените 

ножични сили в коляното. Освен това 

авторите установяват, че за генери-

ране на максимален въртящ момент 

на ишио-круралните мускули по време 

на изокинетично тестуване при спор-

туващите жени се изисква значително 

повече време. През 2008 г., T. Hewett et 

al. публикуват свое проучване, в което 

установяват, че при жените (за разлика 

от мъжете) не се наблюдава тенденция 

за увеличаване съотношението между 

въртящите моменти на m. quadriceps 

femoris и ишио-круралната мускулатура 

(H/Q индекс) по време на различни дви-

гателни активности. R. Malinzak et al. 

(2001) установяват, че при спортува-

щи жени, електромиографската актив-

ност на квадрицепса по време на призе-

мяване, бягане и ножични натоварвания 

в коленете е много по-голяма, отколко-

то на ишио-круралната мускулатура (R. 

Malinzaket al., 2001; B. Zazulak et al., 2005). 

Този невро-мускулен модел, в съчетание 

с по-малката флексия в колената (респ. 

по-голямо натоварване на лигаментар-

ния апарат) увеличава значително ри-

ска от увреда на ПКВ. В допълнение към 

това, E. Cowling et al. (2001) докладват за 

недобро съвпадение между момента на 

настъпване на ножичните усилия върху 

ПКВ, по време на вентрално тибиално 

изместване и момента на активиране 

на ишио-круралните мускули. Това от 

своя страна също допринася значител-

но за претоварване и увреди на ПКВ. В 

заключение би могло да се каже, че спе-

цифичният модел, регистриран при по-

вечето спортуващи жени на първона-

чално и по-съществено активиране на 

m. quadriceps femoris, за осъществяване 

динамичната вентрална стабилизация 

на коляното и подпомагане на ПКВ, 

вместо активация на ишио-крурални-

те мускули е предпоставка за преобре-

меняване на ПКВ и предпоставки за по-

лесната й руптура.

ДОМИНИРАНЕ НА ЕДИНИЯ ДОЛЕН 

КРАЙНИК

Независимо от това, че винаги една-

та страна на тялото е доминантна 

(по-често дясната), това се отнася най-

вече за горните крайници. За долните 

обаче при спортуващи жени се отбеляз-

ва като цяло добре изразена доминация 

на единия долен крайник в сравнение със 

спортуващи мъже. Това доминиране на 

единия долен крайник води след себе си 

своеобразен дисбаланс на мускулната 

сила, регистрирана в левия и десния край-

ник. Този дисбаланс е особено отчетлив, 

когато трябва да се изпълняват двига-

телни задачи, изискващи симетрично 

участие и на двата долни крайника (T. 

Hewett et al., 2010). При изпълнение на за-

дача, включваща скок на един крак, бол-

шинството атлети предпочитат да 

го направят с крака си, който смятат 

за доминантен. Въпреки това редица из-

следвания показват, че разликите между 

двата долни крайника по отношение 

на мускулната сила, еластичност, дви-

гателни модели и др. са по-отчетливи 

при спортуващи жени, отколкото при 

мъжете (T. Hewett et al., 2010; G. Myer et 

al., 2010, 2011). Hewett et al. (2005) публику-

ват свое проучване, в което доказват, 

че наличието на значителна асиметрия 

в силата и профила на въртящия муску-

лен момент между двата долни край-

ника представлява значителен риск за 

развитие на увреди. В това проучване 

авторите смятат, че именно при таки-

ва атлети трябва да се прилага специ-

фична невро-мускулна тренировка с цел 

постигане на баланс между мускулните 

характеристики на двата долни край-

ника. На фиг. 1 са представени по-често 

срещаните грешки, отчетени при ана-

лиз на скачане и приземяване, със същест-

вен потенциал от развитие на увреди в 
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областта на долните крайници. 

Шест основни грешки при отскок 

и приземяване, които са пряк обект 

на спортната тренировка и рехабили-

тация. (1) Демонстриране на медиален 

коленен колапс при приземяване; (2) Не-

добро постигане на паралелна позиция 

на коленете, по време на отскок; (3) Не-

добро синхронизиране на движенията и 

позиционирането на долните крайници 

по време на летежната фаза; (4) При-

земяване с твърде близко разположени 

ходила; (5) Приземяване с недобро под-

сигуряване баланса на трупа и недобра 

проекция на ОЦТ; (6) Неедновременно 

посрещане на опората с двете ходила, 

при приземяване (мод. по R. James et al., 

2012).

ДОМИНИРАНЕ НА ТУЛОВИЩЕТО

В актуални проучвания се оказва, 

че нарушеният невро-мускулен кон-

трол на трупа или неговото домини-

ране при осъществяване на различни 

двигателни модели крие сериозен 

риск за увреди на долните крайници, 

който отново е по-съществен при 

спортуващите жени (B. Zazulak et 

al., 2008). Някои проспективни дока-

зателства също доказват корелация 

между невро-мускулния контрол на 

трупа и редица увреди на долните 

крайници. В свои проучвания, Zazulak 

et al. (2005), изследват връзката меж-

ду невро-мускулния контрол на трупа 

и различни увреди, като провеждат 

изследванията си върху 277 атлети на 

колежанско ниво. В това проучване ав-

торите доказват, че по отношение 

на проприорецепцията от трупа и 

двигателната реакция след внезапно 

нарушено равновесие при жените се 

наблюдават известни различия спря-

мо спортуващите мъже (B. Zazulak et 

al., 2005). Това доминиране на трупа 

би могло да се обясни с някои фактори 

по време на съзряването на организма. 

След пубертета нормално се наблю-

дава увеличаване масата на трупа и 

издигане на общия център на тежест-

та, без това да може да се компенсира 

веднага от ефективен невро-мускулен 

контрол (T. Hewett et al., 2004). Това, 

разбира се, важи и за двата пола, но из-

вестни разлики в проприорецепцията 

от трупа и двигателните модели се 

наблюдават при спортуващите жени. 

Видеоанализ на механизма на различни 

коленни увреди разкрива някои общи 

позиции на трупа, при които линия-

та на гравитацията се измества от 

плантарната повърхност на ходила-

та. Това показва, че невро-мускулните 

различия в областта на трупа имат 

отражение върху способността за 

прецизното му контролиране в три-

измерното пространство при спор-

туващи жени (T. Krosshaug et al., 2007; 

T. Hewett et al., 2010). Именно поради 

това създаващите се медио-лате-

рални измествания на трупа с проек-

тиране центъра на тежестта извън 

опорната повърхност създават огъв-

ни и ножични усилия в областта на 

коленете, с голяма вероятност от 

настъпване на различни травми.

ХОРМОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ

Към настоящия момент хормонал-

ните промени по време на месечния 

менструационен цикъл като потенци-

ални предпоставки за увреди на ПКВ 

са дискутабилни. Въпреки че някои про-

учвания потвърждават увеличена чес-

тота на увредите на ПКВ по време на 

овулацията или в ранния постовулацио-

нен период (ранна лутеална фаза) други 

изследвания не намират връзка между 

тях.

Макар че структурните разлики 

между мъжете и жените са очевидни, 

още по-големи разлики се наблюдават по 
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отношение функциите на ендокринната 

система. От всички хормонални разлики 

между двата пола най-очевидни са тези, 

свързани с репродуктивните хормони и 

месечния цикъл при жените. При нормал-

ни условия менструалният цикъл трае 24-

35 дена (средно през 28 дни), като може 

да бъде разгледан в три последователни 

фази. Всяка една от тези фази се харак-

теризира с различни нива на отделните 

репродуктивни хормони в женския орга-

низъм. Първата фаза е менструалната 

(1-ви - 5-ти ден), която се характеризира 

с ниски нива на естроген и прогестерон. 

Фоликуларната фаза (6-и-13-ти ден) се ха-

рактеризира с повишени нива на естро-

ген, което води до овулация, настъпваща 

незабавно след повишаване нивото на 

естрогена. Накрая т.нар. лутеална фаза 

продължава приблизително 14 дена, като 

през този период прогестеронът е доми-

ниращият хормон, но естрогенът също е 

повишен до приблизително 50% от стой-

ностите през късната фоликуларна фаза 

(S. Pester et al., 1992).

Физиологичната връзка между нивото 

на естрогена и лакситета на ПКВ е била 

център на много проучвания. Някои от 

тях дори откриват рецептори за естро-

ген в човешката ПКВ (S. Liu, 1997). Същест-

вуват предположения, базирани на данни, 

получени „in vitro“, че по-честите увреди 

на ПКВ при жените може да се дължат на 

намалената фибробластна пролиферация 

и проколагенов синтез, причинени от по-

вишаване концентрацията на естроген в 

кръвта (W. Yu, 2001). Въпреки тези данни 

към настоящия момент все още въпро-

сът за връзката между руптурите на ПКВ 

и нивото на естрогена остават дискуси-

онни.

След систематичен преглед на дос-

тъпната литература би могъл да се ана-

лизира ефектът от менструалния цикъл 

върху предната колянна нестабилност. 

Шест от девет проучвания докладват 

за незначителен ефект от менструалния 

цикъл спрямо предната колянна нестабил-

ност при спортуващи жени. Останалите 

3 изследвания обаче доказват значителна 

връзка между менструалния цикъл и сте-

пента на предна колянна нестабилност. 

В тези изследвания се докладва за увеличе-

на предна колянна нестабилност именно 

през овулационната и постовулационна-

та фаза от менструалния цикъл.
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Целта на проучването е да се 

проследят възможностите за функ-

ционално изследване на ротациите 

на скапулата и ключовите техники 

на физиотерапия за възстановяване-

то им.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

През периода 2006-2015 г. са на-

блюдавани 29 пациенти. Проследени-

те случаи са със следните клинични 

диагнози:

 Bankart и Hill-Sachs лезии - артро-

скопска предна и задна стабили-

зации – 7 пациенти. При тях е 

използвана ортеза за 45 дни. 

 Fractura-luxatio capitis humeri - хе-

миартропластика хумеро-ска-

пуларис a modo de Puy – 2-ма па-

циенти. Ортеза (относителна 

имобилизация) - 45 дни. 

 Subacromial impingement (pain 

syndrome) - 7 пациенти.

 Фрактури - 11 пациенти.

 Артроза на раменна става – 2-ма 

пациенти.

Настоящото проучване просле-

дява функционалната диагностика 

и физиотерапията за възстано-

вяването на ротациите на скапу-

лата като съществена част от 

методиката. Разглеждайки муску-

лите, провокиращи ротациите на 

скапулата, опредляме и методите 

за изследване. 

Ротации на скапулата и действа-

щи мускули8, 10.

1. Ротация на скапулата нагоре: 

pars descendens m. trapezius, m. 

serratus anterior, pars ascendens m. 

trapezius assist m. supraspinatus.  

2. Ротация на скапулата надолу: m. 

levator scapulae, m. rhomboids, m. 

latissimus dorsi, m. pectoralis major 

et minor. 

  

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

1. Тест за скъсяване на m. trapezius 

pars descendens1, 2, 5.

2. Миотонометрия при изометри-

чен тест за m. trapezius pars 

ascendens6, 7. 

3. Стандартен тест за m. serratus 

anterior1, 2.

4. Тест за дисфункция на m. 

supraspinatus1, 2. 

5. Тест за скъсяване на m. levator 

scapulae 1, 2, 5.

6. Миотонометрия при изометри-

чен тест m. rhomboideus6, 7. 

7. Тест за скъсяване на m. latissimus 

dorsi et m. pectoralis major1, 8, 10. 

8. Тест за m. pectoralis minor1, 8.

Физиотерапията за изследване 

и възстановяване на ротациите на 

скапулата е част от комплексната 

методика през ранната постимо-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ротация, скапула.
KEY WORDS: rotation, shoulder.

Физиотерапия за контролиране 

ротациите на скапулата

РЕЗЮМЕ

Целта на проучването е да се проследят възможностите за функ-
ционално изследване ротациите на скапулата и ключовите техники 
на физиотерапия за възстановяването им.
Материал и метод. През периода 2006-2015 г. са наблюдавани 29 
пациенти. Използват се техниките за позиционно освобождаване 
на болката, миофасциалната освобождаваща и мускулно-енергий-
нита. 
Резултати. Резултатите в началото показват асиметрично из-
разено скъсяване на изследваните мускули. Постигна се намаля-
ване на средните стойности за скъсяване на m. latissimus dorsi et 
m. pectoralis minor от 5, 7 cm до 1,3 cm. Най-изразено скъсяване 
установихме на pars abdominalis m. pectoralis major. Pars ascendens 
е по-слаб от страна на болката и подобрява мускулния си тонус 
средно с 12, 7 МТЕ. 
Заключение. Постигнатите резултати доказват необходимост-
та от функционалното изследване и прецизната физиотерапия за 
възстановяване на ротациите на скапулата при различни клинични 
случаи със заболявания и увреди в областта на раменния комплекс.   

SUMMARY

Physiotherapy for controlling of the scapular rotations  

The aim of this study is to trace out the possibilities to functional 
assessment of the scapular rotations and the key techniques of 
physiotherapy to restore them.    
Material and methods. During the period 2006 – 2015 were observed 29 
patients. The techniques of Positional Pain Release, Myofascial Release 
and Muscle-energy were applied.
Results. The results showed the asymmetric shortness of the assessed 
muscles. The shortness of m. latissimus dorsi et m. pectoralis minor was 
reduced average from 5, 7 cm to 1,3 cm. Pars abdominalis m. pectoralis 
major was marked as the shortness. Pars ascendens was weak of the 
side with pain  and its tonus progressed with average 12, 7 МТЕ.    
Conclusion. The results demonstrate the possibility of the functional 
assessment and precise physiotherapy to restore the scapular rotations 
in cases with shoulder diseases and traumas.

Доц. Румяна Ташева, доктор
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билизационна фаза в рамките на 10 

процедури.

Установеният функционален де-

фицит на m. latissimus dorsi обуславя 

започването на процедурата с тех-

никата за позиционно освобождава-

не на болката (ТПОБ)3, 4, 9. При облек-

чаване на симптоматиката след 2-3 

процедури включваме мускулно-енер-

гийни техники (МЕТ) с релаксиращо 

въздействие за m. latissimus dorsi. 

Постизометричната релаксация 

(ПИР) за m. levator scapulae и за m. 

trapezius pars descendens за същест-

вена част от методиката. Прогре-

сията за релаксиране на основните 

контрактилни структури реализи-

раме с ТПОБ за m. pectoralis major et 

minor. Ключов елемент от нашата 

методика е миофасциалната осво-

бождаваща техника (МФОТ) за m. 

serratus posterior superior (фиг. 1). Пос-

ледващите изометрични стимула-

ции в режим 6-8 sec контракция и 2 

sec релаксация са за m. trapezius pars 

transversus et pars ascendens. Към въз-

становяването на m. supraspinatus 

подхождаме след 2-3 процедури чрез 

МФОТ от 30° абдукция до аддукция 

(фиг. 2). 

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите в началото показ-

ват асиметрично изразено скъсяване 

на m. pectoralis major et minor, на m. 

latissimus dorsi, на m. levator scapulae 

и m. trapezius pars descendens при 

всички пациенти. Постигна се нама-

ляване на средните стойности за 

скъсяване на m. latissimus dorsi et m. 

pectoralis minor от 5, 7 cm до 1,3 cm. 

Най-изразено скъсяване установихме 

на pars abdominalis m. pectoralis major. 

Данните за m. levator scapulae и m. 

trapezius pars descendens са предста-

вени в друга наша публикация [?]. Pars 

ascendens е по-слаб от страна на бол-

ката и подобрява мускулния си тонус 

средно с 12, 7 МТЕ. Характерна е и 

дисфункция на m. supraspinatus, коя-

то най-трудно се преодолява. 

ДИСКУСИЯ

Физиотерапията за функционал-

ното възстановяване на раменния 

комплекс е специфичен процес, кой-

то е проследяван и в други наши 

научни изследвания3. При възстано-

вяването на раменна става базисно 

значение имат както клиничната 

диагноза, така и аналитичната 

оценка на функционалния дефицит 

в раменния пояс. В много от случа-

ите се проследяват само болката, 

мускулатурата и обемът на движе-

ние в гленохумералната става, без 

да изследват нарушенията в рота-

циите на скапулата. 

Възниква въпросът: Адекватно 

ли е прилагането на стереотипа за 

възстановяване обема на движение 

в гленохумералната става и мус-

кулната сила, без да се повлияват 

скапуларните мускули? Имат ли по-

ложителен ефект упражненията за 

координация за горен крайник, без 

да е постигната координация между 

движенията на скапулата и хумеру-

са? На практика установяваме, че 

този подход води до компенсаторни 

и заместителни движения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постигнатите резултати доказ-

ват необходимостта от функцио-

налното изследване и прецизната 

физиотерапия за възстановяване 

ротациите на скапулата при различ-

ни клинични случаи със заболявания и 

увреди в областта на раменния ком-

плекс.
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Синдромът на патело-фемо-

ралната болка е най-често срещан 

при подрастващите момичета и 

активни хора [2]. Лечението на 

патело-феморалната болка включ-

ва различни видове програми за 

подобряване на силата, укрепване 

на екстензорните структури на 

коляното, стречинг програми, би-

офийдбек, невромускулна електро 

стимулация, терапия с топлина, 

стабилизиращи превръзки и орте-

зи и тейпинг [4].

Обща черта на всички изброени 

подходи и програми за рехабилита-

ция е включването на четириглавия 

мускул с цел укрепване чрез упраж-

нения [3]. Аналитичната трениров-

ка и обучение на m. vastus medialis 

може да облекчи симптомите при 

пациенти с патело-феморална бол-

ка. Поради тази причина специали-

стите в областта препоръчват 

различни методи за изолиране и ук-

репване на vastus medialis с цел да 

се поддържа правилна пателарна 

позиция по време на движение [1].

МЕТОДИКА

Контингент
Изследвани са 12 пациенти на 

възраст между 18 и 27 годни. 8 от 

тях бяха жени, а 4 мъже. Всички 

пациенти, включени в проучва-

нето, са с оплаквания от ретро-

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Патело-феморална става, болка, тейпинг, корекция.
KEY WORDS: Patellofemoral joint, pain, taping, correction.

Влияние на тейпинг корекции на 

колянното капаче при пациенти 

с патело-феморална болка 

РЕЗЮМЕ

Корекцията на пателата в случаи на патело-феморална болка е 
често прилаган метод за лечение, който цели повлияване на ек-
стензорния механизъм на коляното и с това да подобри общата 
функционалност на пациентите.
Цел на проучването: Да се изследва ефектът на индивидуална тей-
пинг корекция на колянното капаче при отскачане и напад встрани 
на пациенти с патело-феморална болка.
Методи: Проучването беше проведено, проследявайки 12 пациенти 
с патело-феморална болка. Изследван беше показателят за бол-
ка, оценен в активностите скок на един крак и максимален напад 
встрани върху степер с изправяне (към крайника с болезнено коля-
но). Пациентите бяха оценени при изпълнения с тейпинг корекция и 
без тейпинг корекция. 
Резултати: Разликата в средните стойности за степента на 
болката демонстрира изразен ефект в полза на използването на 
тейпинг корекции. 
В допълнително проведен тест относно височината на отскока не 
беше отчетена разлика по отношение на представянето на паци-
ентите в опитите с и без тейпинг корекция. 
Изводи: Резултатите демонстрират, че с поставена тейпинг ко-
рекция пациентите могат да изпълняват активности със значи-
телно изменение в субективното усещане на болка. Въпреки това 
позитивно влияние, измерванията за височина на отскока не показ-
ват изменения в отчетените стойности.   

SUMMARY

Effect of patellar taping of patients with patellofemoral pain syndrome  

Correction of the patella in cases of patellofemoral pain is a frequently 
used method of treatment, which aims to influence the extensor 
mechanism of the knee and thereby improve the overall functionality of 
the patients
Aim of the study: To investigate the effect of individual taping correction 
of the patella on the level of pain during single leg jump and side stepping 
of patients with patellofemoral pain.
Methods: The study was conducted, following 12 patients with 
patellofemoral pain. Level of pain was assessed in activities jump on one 
leg and a maximum side step on stepper followed by standing up (to the 
limb with a painful knee). Patients’ performance was evaluated with and 
without correction of the patella.
Results: The differences in mean values for level of pain demonstrate a 
pronounced effect in favor of the use of taping corrections.
In a further test conducted to measure the jump height, no difference in 
performance in the trials was noted comparing the attempts with and 
without taping correction.
Conclusions: The results demonstrate that by using patellar-taping 
correction patients can perform activities with a significant change in the 
subjective sensation of pain. However positive influence of jump height 
was not demonstrated.

Мартин Еремиев, доктор

Фиг. 1 Тейпинг корекция в медиална 
посока с подложка и цинк-оксиден тейп
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Мускулните схващания обикновено се появят без 
предупреждение. Острата нетърпима болка преминава като 
изстрел през целия подбедрен мускул и ви оставя без дъх. 
Мускулатурата се втвърдява, а болезненото напрежение 
продължава за няколко минути, които могат да ви се сторят 
часове. Голям процент от хората по света страдат от подобен 
проблем. Най-често спортисти, жени, бременни жени и 
възрастни хора. В много случаи втвърдяването на мускула се 
случва през нощта, което допълнително предизвиква 
трудности със съня. Ако страдате от остри мускулни 
схващания на краката (крампи), вероятно вече сте открили, 
че разтягането на засегнатите мускули помага на първо 
време. При крампа на подбедрения мускул трябва да 
изпънете крака седейки и с пълна сила да притиснете върха 
на стъпалото към тялото. Трябва да задържите тази позиция, 
докато болката забележимо намалее. Лек и релаксиращ 
масаж също помага да се облекчи втвърдяването. Топли 
компреси върху засегнатото място успокояват болката.

Не трябва да привиквате с честите мускулни крампи и с 
болезненото напрежение. Нужно е първо да потърсите 
причините и да облекчите схващанията възможно 
най-бързо. Твърде обилното потене по време на спорт или 
работа, също и недостатъчният прием на течности, могат да 
са причинители на тези схващания на краката. Постоянното 
напрежение може да бъде потушено и като се внимава за 
стойката на тялото и се избягва ненужния стрес. 
Релаксиращи упражнения като йога, както и умереното 
натоварване на мускулите, също възстановят баланса на 
тялото. Препоръчително е да не прекалявате с тренировките 
и да не превишавате нивата на стрес, както и да приемате 
много течности.

Мускулите трябва да функционират правилно, за да не се 
стига до ограничаване на движението. Независимо дали 
става въпрос за ходене, тичане или друго физическо 
натоварване – правилните дози магнезий, калций, калий и 
натрий гладко регулират мускулното съкращаване и 
отпускане. Чест причинител на мускулните спазми и 
схващания е магнезиевият дефицит. Приемът на магнезий с 
висока дозировка помага както за незабавното, така и за 
дългосрочното отпускане на мускулатурата. Мускулните 
схващания често се получават през нощта заради 
естествената флуктуация промяна на нивата на магнезий в 
тялото. В ранните часове на утрото концентрацията на 
магнезий в тялото спада. За да противодействате на този 
ефект, е най-добре да приемате магнезия вечер.

Ако търсите продукт с магнезий (таблетки магнезий) като 
превантивна мярка или конкретно искате да се справите с 
магнезиев дефицит, то можете да разчитате на Биолектра 
Магнезий 243 Форте. Минералните експерти на Биолектра 
вярват, че високото качество започва с внимателния ръчен 
подбор на суровините. Специалните методи на производство 
гарантират, че Биолектра Магнезий ефервесцентни таблетки 
са направени без допълнителни слепващи вещества, 
разтварят се напълно и винаги съдържат едно и също 
количество активни съставки. Така сте сигурни, че наистина 
приемате количеството магнезий, което е посочено на 
опаковката. 

Биолектра Магнезий 243 Форте е висококачествен 
магнезиев продукт и специално създаден да покрие 
дневната нужда от магнезий на организма. Минималната 
необходима дневна доза за възрастни е 300-400 мг. 
Произведен по уникална т.нар. топо-технология, която е 
патентована и разработена от Hermes Arzneimittel. Тя 
осигурява отлична разтворимост на таблетките, 100% 
възможност за усвояване от организма и дълготрайно 
действие на биоактивните съставки. Чрез топо-технологията 
магнезиевите йони са стабилизирани и при разтварянето на 
продукта настъпва незабавното им усвояване от организма. 

Биолектра Магнезий 243 Форте е магнезиев оксид, който 
се предлага под формата на ефервесцентни таблетки в два 
освежаващи приятни плодови вкуса – лимон и портокал.
Продуктът е подходящ за възрастни и деца над 6 години, 
като може да се приема също и от диабетици. Без 
съдържание на захар, глутен и лактоза. 
Дозировка: 1 таблетка дневно се разтваря в 250 мл вода 
като профилактична доза и 
2 х 1 таблетка дневно за лечебна доза. 

Бъдете информирани и спокойни кой е “важният” 
магнезий. Проверете дали съдържанието на магнезий на 
опаковката на магнезиев продукт, който приемате, се 
отнася за магнезиеви йони. Само магнезиевите йони са 
активни в организма и затова само тяхното съдържание е 
“важно”. Ако искате да сте напълно уверени в качеството 
на магнезиевия продукт, изберете такъв, който се продава 
в аптеките. Когато става въпрос за магнезий, съветът на 
фармацевтите е особено важен – в крайна сметка 
индивидуалните нужди на спортиста, бременната жена 
или възрастния се различават значително. Затова 
продуктите на Биолектра се продават само в аптеките.

Магнезият е перфектният избор за хора, подложени на 
стрес, спортисти, жени с предменструални оплаквания, 
хора, страдащи от мигрена, диабетици. Магнезият 
успокоява, ако стресът през деня ви изтощава и 
непрекъснато имате високи нива на адреналин. 
Магнезият е задължителен за активно спортуващите, тъй 
като чрез потта се губят значителни количества магнезий. 
И често обичайният прием на храна не може да 
компенсира тези загуби. Магнезият е препоръчителен в 
преодоляването на мигренозната болка. Пулсиращото 
остро главоболие често може да е причинено от магнезиев 
дефицит. Също така, много диабетици не приемат 
достатъчно магнезий. Пациентите с диабет често развиват 
хроничен магнезиев дефицит, тъй като минералът се 
изхвърля в големи количества от бъбреците им вследствие 
на заболяването. Същевременно, магнезият има ключова 
роля в метаболизма на въглехидратите и нивата на 
кръвната захар. Магнезият помага при предменструален 
синдром.

Ако страдате от повтарящи се крампи, въпреки че 
приемате адекватни количества магнезий, е 
препоръчително да се консултирате с лекар. Симптомите 
може да не са ограничени до крампите на прасеца, а да 
има скрити сърдечно-съдови заболявания, заболявания 
на мускулите, нервната система, проблеми с метаболизма 
и хипертония.

За повече информация посетете www.biolectra.bg

Как да предотвратим мускулните схващания

НОВ 
ПОРТОКАЛОВ 

ВКУС!

СВЕЖ 
ЛИМОНОВ 

ВКУС!

Когато избирате магнезий, направете информиран избор
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 Степен на болката при отскок с един крак от място.Граф. 1

Граф. 2  Степен на болката при максимален напад встрани.

пателарна болка над 1 година. 

Средната стойност на периода 

на болезненост беше 14 месеца. 

Средният ръст на изследваните 

беше 178 см. При 7 от изследва-

ните болезненото коляно беше 

дясното, а при 5 - лявото. Всички 

изследвани бяха с десен доминан-

тен крайник.

Критериите за включване в из-

следването бяха селектирани по 

функционален принцип и включва-

ха: обостряща се болка при изкач-

ване и слизане по стълби, клякане 

и изправяне, бягане и напади. 

В проучването не бяха вклю-

чени пациенти с травми на коля-

ното, колянна нестабилност или 

друг тип травми от мускуло-ске-

летен произход. 

Методи на изследване
С цел установяване на разли-

ките и степента на изменени-

ята беше оценена степента на 

болка при активностите скок на 

височина с един крак от място с 

достигане на обект и максима-

лен напад встрани на засегнатия 

крайник. Двете активности бяха 

изпълнени в два варианта - с и без 

приложената тейпинг корекция. 

Всеки пациент имаше възмож-

ност да направи по три опита, 

като се отчиташе средната 

стойност от тях.

Допълнително беше оценена и 

разликата в отскока на височина 

в сантиметри между изпълнения-

та с и без корекция.

 Степен на болката при от-

скок с един крак от място

Пациентите можеха да из-

пълнят 3 пъти тестуваната ак-

тивност, като беше калкулирана 

средната стойност на болката 

при изпълнението. Усещането за 

болка се оцени според интензите-

та й - липса на болка до силна болка. 

Начинът на оценка на интензите-

та на болката е осъществен по-

средством картинно изображение, 

изработено на базата на цифрова 

аналогова скала. Пациентът сам оп-

ределя степента на болката

 Степен на болката при мак-

симален напад встрани

Както и в изпълнението на по-

горе описаната активност, паци-

ентите имаха възможност на 3 

опита в тестуваната активност, 

като беше калкулирана средната 

стойност на болката при изпълне-

нието. Пациентът е в изходна по-

зиция стоеж до степер с височина 

20 см. Изпълнява напад встрани, 

стъпвайки върху степера и отва-

ряйки максимално крачката встра-

ни. Следва събиране на двата крака 

върху степера и изправяне в стоеж. 

Начинът на оценка на интензите-

та на болката също бе идентичен, 

използвайки картинно изображение, 

изработено на базата на цифрова 

аналогова скала. Пациентът сам оп-

ределя степента на болката.

 Височина на максимален от-

скок с един крак от място

Пациентите изпълниха отскок 

от място на един крак с достигане 

на скала с пръсти на ръката. Отно-

во имаха възможност на 3 опита, 

като беше отчетен максималният 

от тях. Техническото изпълнение 

допускаше мах с ръцете и свобод-

ния долен крайник.

Методика на кинезитерапия
За целите на проучването се-

лектирахме тейпинг техника за 

апликация, коригираща пателата 

в медиална посока, поставяйки я 

в благоприятна позиция, в зависи-

мост от индивидуалните особено-

сти. Целта на апликацията беше да 

създаде корекция, която да редуци-

ра стреса между бедрената кост и 

колянното капаче по време на раз-

лични активности. 

Техниката на апликацията 

включва две основни стъпки, кое-

то я прави изключително лесна за 

поставяне. 

Пациентът е в изходна позиция 

тилен лег. Коляното е флектирано 

около 10-15° и е релаксирано върху 

малка ролка. Поставя се адхезивна 

протективна подложка, обхваща-

ща областта от латералния до 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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Височина на максимален отскок от един крак от място (в санти-
метри)

медиалния бедрен кондил, през 

колянното капаче. За целта се 

използват две отделни ленти 

(за горната и долната половина 

на капачето) с ширина от 5 см. 

Този размер е стандартен за ад-

хезивните подложки. Използвайки 

цинк-оксиден тейп, колянното ка-

паче се измества в медиална по-

сока. Това се постига в следните 

стъпки: лентата се измерва от-

ново от латералния до медиалния 

кондил през капачето; единият й 

край се поставя върху латералния 

ръб на капачето; с палеца на една-

та си ръка терапевтът осъщест-

вява мануална корекция върху ка-

пачето, докато с другата изтегля 

силно другия край на тейпа и за-

вършва апликацията, поставяйки 

го в посока на медиалния бедрен 

кондил (фиг. 1).

С тази апликация пациентите 

имаха възможност да преминат 

през селектираните тестови ак-

тивности, да бъдат оценени и да 

дадат своята субективна оценка 

за усещането си за болка по време 

на изпълнението. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

 Степен на болката при 

отскок с един крак от място 

Стойностите, отразени на 

графика 1, показват измененията 

от теста за степен на болка при 

отскачане от един крак в трите 

опита. Средната разлика между 

двете измервания, направени с и 

без корекция, е в полза на показа-

нията, отчетени с тейпинг коре-

кция – 4 единици. 

Налице е силна изява на този су-

бективен показател, като интен-

зивността при първото изслед-

ване без корекция е най-изразена. 

При максимална степен за болка-

та в избраната скала 10 пациен-

тите имат средни стойности на 

оценката 6,2 при изпълнение без 

корекция. При изпълнение на скок с 

един крак с тейпинг корекци сред-

ните стойности демонстрират 

значителна разлика от 4 степени.

 Степен на болката при 

максимален напад встрани

На графика 2 са отразени сред-

ните стойности от оценката 

на степента на болката в теста 

с напад встрани върху стъпало 

(степер). Средната разлика между 

двете измервания, направени с и 

без корекция, е в полза на показа-

нията, отчетени с тейпинг коре-

кция – 5,15.

Корекцията поставя капачето 

в благоприятна позиция и довежда 

до редуциране на компресията в 

ставата. По този начин опорните 

функции на крайника не се асоции-

рат с болка и според отчетени-

те средни стойности се оценява 

като лек дискомфорт. Коригира 

се началната линия на пателата. 

В тази оптимизирана начална по-

зиция пателата има по-облекчени 

условия за движение. 

 Височина на максимален 

отскок с един крак от място

Средните стойности на от-

скока от място в сантиметри са 

отразени в графика 3. Наблюдава 

се незначителна разлика, което 

ясно показва, че тейпинг корек-

цията не е фактор, отразяващ 

се върху постижението при от-

скок. В тази връзка не може да 
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Граф. 3

бъде направено предположение и 

да се заключи дали в по-продължи-

телен период на приложение на 

корекцията и при възможност за 

осъществяване на натоварване 

с намалена степен на болка това 

няма да доведе до подобрение ви-

сочината на отскока.

ИЗВОДИ

Приложението на тейпиннг 

корекция на патело-феморалната 

става довежда до намаляване на 

степента на болка. Редуцирайки 

болката чрез тейпинг корекция на 

патело-феморалната става, паци-

ентите подобряват възможност-

ите си за странично натоварване 

на крайника. От направното про-

учване става ясно, че постигна-

тият положителен и бърз ефект 

не довежда до подобряване на от-

скока от един крак.

ДИСКУСИЯ

Въпреки че броят на пациен-

тите, включени в това проучва-

не, е сравнително малък, резулта-

тите отразяват тенденцията за 

занижаване на болката в проуче-

ните активности. Необходимо 

е по-детайлно и продължително 

изследване, което да предостави 

по-категорична информация от-

носно дълготрайността на ефек-

та и евентуалното му влияние 

върху отскока и други физически 

възможности и активности във 

времето.
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Въведение: Във връзка с разрабо-

тване на дисертационен труд, проуч-

ващ ефекта от прилагането на ком-

плексна рехабилитационна програма 

(КРП) при пациенти с ендопротезира-

на тазобедрената става (ТБС) по по-

вод коксартроза или след фрактура на 

бедрената шийка, беше разработен и 

приложен метод за комплексна оценка 

състоянието на ТБС. Той се базира на 

рутинни и добре познати средства и 

методи за изследване състоянието на 

долния крайник. Методът включва ин-

формация за степента на болка; гонио-

метрия и мануално мускулно тестува-

не (ММТ) на ТБС; локомоторен тест 

за походка и ползване на помощни 

средства; тест за дейности от еже-

дневния живот (ДЕЖ); тест за самоо-

ценка качеството на живот с изкуст-

вена става. Разработен е на базата на 

съществуващи тестове за комплекс-

на функционална оценка на ТБС: Hip 

dysfunction and Osteoarthritis Outcome 

score (HOOS), модифицирания тест на 

Harris Hip Score, скалата  на D’Aubigne 

and Postel и Теста на Iowa [9, 10].

Цел: Целта на настоящото съ-

общение е да представим метод за 

оценка функционалното състояние на 

ТБС след алопластика по повод кок-

сартроза или фрактура на бедрената 

шийка, базиран на подходящ инстру-

ментариум за оценка на състоянието 

и степента на функционално възста-

новяване на пациентите.

Материал и  метод: Методът е 

приложен при оценка функционалното 

състояние на 203-ма пациенти с ен-

допротезирана ТБС (135 са жени и 68 

мъже) на възраст от 22 до 84 години 

по повод коксартроза или след фрак-

тура на бедрената шийка. В начало-

то и в края на наблюдавания период 

са направени тестове и изследвания 

за степента на болка, локомоцията, 

ДЕЖ и самооценката от страна на па-

циентите за качеството на живот с 

изкуствена ТБС, като резултатите са 

отбелязани в индивидуален фиш [2, 3]. 

На таблица №1 е представена мо-

дифицирана скалата за отчитане на 

болката (пациентът определя точки-

те по самочувствие) – липсата на бол-

ка оценяваме с 20 точки, а постоянна-

та неповлияваща се от медикаменти 

болка - с 0 точки [7].

За отчитане обема на движение 

в ТБС – флексия, екстензия и абдукция, 

са приложени стандартните методи 

гониомерия [11] и ММТ [1]. 

Таблица №2 отразява модифици-

рания тест за функционална оценка 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ендопротеза, тазобедрена става, рехабилитация.
KEY WORDS: Total hip arthroplasty, hip joint, rehabilitation.

Метод за оценка 

функционалното състояние 

на тазобедрената става след 

алопластика

РЕЗЮМЕ

Въведение: Във връзка с разработване на дисертационен труд, 
проучващ ефекта от прилагането на комплексна рехабилитационна 
програма при пациенти с ендопротезирана тазобедрена става по 
повод коксартроза или след фрактура на бедрената шийка, беше 
разработен и приложен метод за комплексна оценка на състояние-
то на ТБС. Цел: Целта на настоящото съобщение е да представим 
метод за оценка на функционалното състояние на ТБС след алопла-
стика по повод коксартроза или след фрактура на бедрената шийка, 
базиран на подходящ инструментариум за оценка състоянието и 
степента на функционално възстановяване на пациентите. Мате-
риал и метод: Методът е приложен за оценка на функционалното 
състояние на 203-ма пациенти с ендопротезирана ТБС (135 са жени 
и 68 мъже) на възраст от 22 до 84 години по повод коксартро-
за или след фрактура на бедрената шийка. Включва информация за 
степента на болка; гониометрия и мануално мускулно тестуване 
(ММТ) на ТБС; локомоторен тест за походка и ползване на помощ-
ни средства; тест за дейности от ежедневния живот (ДЕЖ); 
тест за самооценка. Заключение: Въпреки големия брой скали или 
може би поради големия брой методи за оценка смятаме, че липсва 
единна скала, която да отразява степента на възстановяване при 
пациенти с изкуствена става.    

SUMMARY

Methods for functional Assesment of the Hip Joint after Arthroplasty

Introduction:  In relation to the study reporting the effects of applying 
phased complex rehabilitation in patients with total hip arthroplasty, it has 
been concluded that the everyday clinical practice in Bulgaria does not 
apply complex examination, giving an objective picture about the extent of 
functional status of patients with hip joint illness or trauma. Aim: The main 
goal of this report is to present a method which incorporates all known 
and routine research and in which determines the functional status of 
patients with hip joint illness or trauma. Resources and Methods: Based 
on the Hip dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), the 
Harris Hip Score modified test, scale D’Aubigne and Postel and Iowa’s 
test for complex functional evaluation of the hip joint, we have developed  
a test including information about the degree of pain; goniometry and 
manual muscle testing of the hip; locomotor test – type of gait and 
adjuvants; test for Daily Activities of  Life, self-assessment test quality of 
life with arthroplasty. Conclusion: The developed and tested method of 
complex functional assessment of the hip joint enables our colleagues, 
dealing with trauma and diseases of the hip, to use it in various research 
and scientific projects, as well as in general medical practice.

Мая Кръстанова

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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на походката по D’Aubigne and Postel, 

който включва две части [7, 10]:

 Тест на Тренделенбург от 0 до 15 

точки – изследва се стабилността 

на ТБС и способността на абдукто-

рите да стабилизират таза при 

опора върху единия крак.

 Необходимост от използване на 

помощни средства от 0 до 15 точ-

ки.

Тестът за ДЕЖ включва „тоалет и 

лична хигиена”, „обличане и обуване”, 

„приготвяне на храна и хранене”, „би-

тови и трудови дейности”, „транс-

порт”. Таблица №3 показва скалата за 

определяне степента за извършване 

на ДЕЖ [11].

Самооценката на пациентите за 

„Качеството на живот” е субективен 

показател, отчита се в точки – мак-

симални 10 т.; до 3 т. – „незадоволи-

телно”, 4-7 т. – „задоволително”, 8-10 

т. – „удовлетворително” (табл. №4) 

и показва удовлетвореността на па-

циентите от тяхното функционално 

състояние [6].
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Таблица №1. Модифицирана скала за ВАС при отчитане на болката.

Точки Степен на болка

0. ИнИИ  Интензивна и постоянна болка, ограничаваща всякаква двигателна активност

5. Силна болка (и през нощта), ограничаваща двигателната активност

10. Умерена болка при ходене, отзвучаваща при покой

15                 Лека и непостоянна болка при нормална двигателна активност

20 Без болка

Таблица №2. Скала за локомоторен тест

Според куцането Според помощните средства

Без куцане (без помощно средство) 15 Без помощни средства 15

Без куцане, но с използване на бастун 

(помощно средство)

12 С бастун на по-дълги разстояния 12

Куцане поради скъсяване на крайника 9 С бастун постоянно 9

Абдукторно куцане (положителен Трен-

деленбург)

6 С една патерица 6

Анталгично куцане (куцане от болка) 3 С две патерици 3

Невъзможно ходене 0 Невъзможно ходене 0

Таблица №3  Скала за определяне степените на ДЕЖ

Степен Определяне на функционалното състояние

0 Тестуваният не може да извърши дадената дейност

1 Тестуваният се опитва да извърши дейността, но се налага да бъде подпомаган 

значително

2 Тестуваният извършва дейността, но е необходимо придружител да наблюдава, 

контролира и напътства пациента

3 Тестуваният извършва дейността бавно и с ограничен капацитет

4 Тестуваният извършва дейността с близка до нормалната сила, бързина, коор-

динация и издръжливост

5 Тестуваният извършва дейността нормално, качествено, напълно независим  

Таблица №4. Тест за самооценка „качество на живот” с изкуствена тазобедрена 

става

Точки Степен на самооценка

До 3 т. Незадоволително

4-7 т. Задоволително

8-10 т. Удовлетворително

години се правят множество опити за 

оценка на резултатите от алопласти-

ката на ТБС. Тези оценки се осъществя-

ват основно от ортопедичния хирург, 

като се оценяват болката, функцията 

и корекцията на оперираната става [8]. 

За по-голяма точност и възможност за 

сравняване на резултатите са разра-

ботени множество системи за оценка 

(над 19 скали), които оценяват по разли-

чен начин клиничните резултати. Най-

честите параметри за оценка са болка, 

обем на движение, подвижност, възмож-

ност за предвижване, използването на 

помощни средства, ДЕЖ [4]. Според нас 

въпреки големия брой скали или може би 

поради големия брой методи за оценка 

липсва единна скала, която да отразява 

степента на възстановяването при па-

циенти с изкуствена става. 
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: Спортно сърце, ЕКГ, ВСС.
KEY WORDS: Athlete’s heart, ECG, SCD.

ЕКГ промени при 

спортисти

РЕЗЮМЕ

Адаптационните промени при спортно сърце водят до специфични 
ЕКГ промени. Над 90% от тези промени са бенигнени. Под 5% от 
атлетите имат ЕКГ промени, налагащи допълнителни изследва-
ния. Атлетите от черната раса имат характерни ЕКГ промени 
при спортно сърце. При тях по-често се налага приложението на 
мултимодалния подход. ЕКГ е задлъжителна част от скринингова-
та програма при спортисти в Европа с цел превенция на случаите 
на ВСС.

SUMMARY

ECG CHANGES IN ATHLETES

Adaptation to high levels of physical activity leads to specific ECG 
changes in athletes. 90% of these changes are benign, but there are 5 % 
/ more frequently in black athletes/, which need further investigations in 
order to exclude potential causes of sudden cardiac death. That is why 
ECG is essential part of the screening program for athletes in Europe.

Доц. д-р Иван Груев, дм

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Според класическата дефиниция 

спортното сърце е доброкачестве-

но увеличение на сърдечните обеми 

и маса, съпроводено със специфични 

циркулаторни адаптационни меха-

низми и морфолгично ремоделиране 

на сърцето като резултат на физио-

логична адаптация към системните 

тренировки /1, 2/. През 1899 г. Неншен 

за пръв път използва израза "спортно 

сърце". По това време той проучва 

измененията на сърдечния мускул при 

ски бегачите. Това, което открива, е, 

че при тях сърдечните размери са уве-

личени, което е предпоставка за висо-

ка работоспособност. През последни-

те десетилетия обаче в резултат на 

бързото развитие на натрупаните 

клинични и експериментални данни 

бурното развитие на образната диаг-

ностика и функционалните тестове 

понятието „спортно сърце” придоби 

нови измерения /3, 4, 5/. В контекста 

на нарастващия брой случаи на вне-

запна сърдечна смърт /ВСС/при млади 

спортисти /4, 5, 6/, се натрупват дан-

ни, че ремоделирането на сърцето, в 

резултат на интензивното натовар-

ване може да маскира потенциално 

опасни подлежащи сърдечносъдови за-

болявания. Поставя се на обсъждане и 

въпросът дали интензивните спорт-

ни занимания не повишават, макар и 

в малък процент, от случаите на сър-

дечносъдовия риск /1. 4/.

ЕКГ проучвания при спортисти 

показват различни по вид отклонения 

от нормата при 40% от случаите, при 

това 2 пъти по-често при мъжете и 

при тренировки за издръжливост /1, 

3/. Все пак повечето спортисти имат 

нормална ЕКГ или незначителни от-

клонения в нея /1/. Честотата на ЕКГ 

промените в различните проучвания 

се влияе от типа и интензивността 

на натоварванията, както и от пре-

цизността на критериите за норма. 

Отново най-чести и изразени проме-

ни са наблюдавани при спортове като 

колоездене, ски бягане и гребане /фиг. 

1/. Най-често описваните промени са 

по типа на ранна реполаризация, по-

Фиг. 1 Процент на промените в ЕКГ според вида спорт.

Maron B J , Pelliccia A Circulation 2006;114:1633-1644
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вишена амплитуда на QRS комплекса, 

дифузно негативни Т вълни, дълбоки 

Q-зъбци. Сериозно променени ЕКГ, под-

сказващи наличие на сърдечно заболя-

ване, са регистиране в около 15% от 

спортистите. Повечето изменения 

на ЕКГ са резултат на физиолигичните 

промени при спортно сърце /1/.

Поради повишения вагусов то-

нус при спортистите възникват 

бенигнени ритъмно-проводни на-

рушения като синусова брадиа-

ритмия, нодален ритъм, АV блок I 

степен и II степен, тип Венкебах. 

С широкото навлизане на Холтер 

мониторирането при спортисти 

се установяват камерни и надка-

мерни екстрасистоли, включител-

но куплети и епизоди от непродъл-

жителна камерна тахикардия. Тези 

находки най-вероятно също са час-

ти от широкия спектър от проме-

ни, означаван като спортно сърце. 

Най-често тези аритмии не водят 

до сериозни нежелани събития и 

изчезват след спиране на интен-

зивните тренировки, както и по 

време на тестове с натоварване. 

Дори при атлети със сърдечни за-

болявания изчезването на камерни-

те аритмии е често при спиране 

на интензивните тренировки /1/.

Внезапната сърдечна смърт при 

млади спортисти е едно от най-шо-

киращите медицински събития с ог-

ромен обществен отзвук. Смъртта 

обикновено настъпва на терена, при 

голямо физическо натоварване и без 

предшестващи симптоми. Поради 

зачестяване на случаите през послед-

ните десетилетия в САЩ и Европа се 

полагат големи усилия за проучване на 

причините и скриниране на атлети-

те за неразпознати сърдечни заболя-

вания /1, 3/.

ЕКГ е широко разпространена и 

евтина методика, но спецификата на 

Фиг. 2

Фиг. 3

интерпретацията и при спортисти е 

довела до два коренно различни моде-

ли на скрининг - европейски, включващ 

задължително ЕКГ, и американски - без 

задължителна ЕКГ – фиг. 2.

Аргументите на АНА против за-

дължителния ЕКГ скрининг са:

1. ниска честота на клинично значими-

те промени и съответно ненужно 

оскъпяване на прегледите;

2. липса на достатъчен брой квали-

фицирани специалисти, които да 

интерпертират ЕКГ при спрти-

сти;

3. негативният ефект на фалшиво по-

ложителните тестове върху спор-

тистите, техните семействоа и 

клубове /4, 5/.

В противовес на това мнение е ста-

новището на европейските експерти 

/6/, базиращо се на италианския опит, 

довел до 80% редукция на случаите на 

ВСС при атлети, след въвеждането на 

задължителния ЕКГ скрининг – фиг. 3.

За да се преодолеят различията, 

опасенията и несигурността при 

интерпретацията на ЕКГ при спор-

тисти, през 2013 г. експертна група, 

обединяваща специалисти от Аме-

риканското дружество по спортна 

медицина и спортната секция на Ев-

ропейската асоциация по сърдечно-

съдова превенция и рехабилитация, 

изработи т. нар. Сиатълски критерии 

за интерпретация на ЕКГ при спорти-

сти. Те разделят ЕКГ промените в две 

групи /7/:

1-ВА ГРУПА - нормални физиологич-

ни промени – таблица 1.

Табл. 1
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Тези промени не налагат допълни-

телни изследвания или въздържание 

от активен спорт - фиг 4.

Във ВТОРАТА ГРУПА попадат изме-

нения, които не можем да приемем за 

нормални - табл. 2.

Това са редки изменения - под 5% 

от спортистите, но те изискват за-

дължително търсене на подлежащо 

сърдечно заболяване с допълнителни 

изследвания. При откриването на та-

кова се налага дисквалифициране на 

спортиста – фиг. 5.

В заключение можем да кажем, че 

адаптационните промени при спорт-

но сърце водят до специфични ЕКГ 

промени.

 Над 90% от тези промени са бе-

нигнени.

 Под 5% от атлетите имат ЕКГ 

промени, налагащи допълнителни 

изследвания.

 Атлетите от черната раса имат 

характерни ЕКГ промени при 

спортно сърце. При тях по-често 

се налага приложението на мул-

тимодалния подход.

 ЕКГ промените при жени и подра-

стващи атлети също имат сво-

ята специфика и се нуждаят от 

допълнителни проучвания.

 ЕКГ е задължителна част от скри-

нинговата програма при спорти-

сти в Европа /6/. Фиг 6.
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ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Травмите и уврежданията при 

спортистите могат да бъдат 

общи или специфични за отделни-

те видове спорт. Освен това те 

могат да бъдат остри – получени 

по време на състезание, и хронич-

ни – микроувреждания на различни-

те органи и системи, чиято симп-

томатология може да се прояви 

след време и в някои случаи про-

дължава дори когато спортистът 

е преустановил активна състеза-

телна дейност. Според степента 

на получената контузия травмите 

се определят на три групи – леки, 

средни и тежки. 

Към леките травми се отнасят 

тези, които не предизвикват загу-

ба на обща и спортна работоспо-

собност и спортистът продължа-

ва да тренира и да се състезава.

Средните са такива травми, 

при които спортистът има час-

тично намалена работоспособ-

ност, което в голяма степен нару-

шава нормалния тренировъчен и 

състезателен процес.

Тежки травми се считат тези, 

при които е необходимо продъл-

жително болнично или амбулатор-

но лечение. При тях спортистът 

не участва в състезания, провеж-

да лечебно-възстановителни зани-

мания при облекчен режим на на-

товарване.

Контузиите в областта на 

коленете са една от най-често 

срещаните травми при спорти-

стите. Продължителността на 

лечението и възстановяването е 

пряко свързана с ефективността 

на приложените методи.

Една от основните причини за 

контузиите (в т.ч. и на колянната 

става) е отсъствието на специ-

ализирана скоростно-силова подго-

товка, адекватна на изискванията 

на практикувания вид спорт. За 

получаването на контузии допри-

насят също така и неправилната 

методика на подготовка, както и 

недостатъчното разгряване пре-

ди тренировка или официално със-

тезание.

Средствата и методите за 

постигане на целите на лечебно-

възстановителната тренировка 

това са специализирани физически 

упражнения, изпълнявани в необ-

ходимата методическа последо-

вателност. Сред най-използвани 

физически средства са подбрани 

упражнения от областта на лека-

та атлетика, гимнастиката, плу-

ването, силовата подготовка, за-

нимателните и спортните игри, 

стречингът и т. н. В последно 

време се прилагат и упражнения 

от областта на фитбола, съвре-

менното водолечение, лечение с 

барокамери и т. н.

Един от основните принципи 

на натоварване в лечебно-възста-

новителните тренировки е да се 

работи с по-леки, по отношение 

на тежестта уреди, но да се пра-

вят повече на брой изпълнения при 

умерена скорост, амплитуда и ди-

намика на движенията. В повечето 

случаи най-удачно е да се работи с 

циклично-повтарящи се упражне-

ния на базата на равномерния и 

повторен метод. Посочените по-

горе закономерности са валидни и 

при работа с контузената част на 

тялото (ръка, крак, кръст), при ус-

ловие че е отминал острият пери-

од на болката, т. е. няма признаци 

на отток (подутина), възпаление, 

болезненост и т.н.

Рехабилитацията и възста-

новяването след контузия или 

оперативна намеса целят да въз-

становят нормалното движение, 

мускулната маса, а по-късно из-

дръжливостта, бързината, от-

скокливостта и възможността 

за завръщане на спортния терен. 

Процесът на възстановяване на 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Спорт, травми, колянна става, лечебно-възстановителна тренировка.
KEY WORDS: Sport, injuries, knee joint, training for therapeutic and recovery purposes

Лечебно-възстановителна 

тренировка след операция на 

коляно

РЕЗЮМЕ

Една от основните причини за контузиите е недостатъчната спе-
циализирана скоростно-силова подготовка, адекватна на изисква-
нията на практикувания вид спорт. За получаването на контузии 
допринасят също така и неправилната методика на подготовка, 
както и непълноценното разгряване преди тренировка или офици-
алните състезания..   

SUMMARY

Medical-rehabilitation training after knee operation 

One of the main reasons for injuries is the insufficiently expert sport-
specific training for speed and power. Wrong physical preparation 
methodologies and insufficient warm-up prior to training or competition 
also bring about injuries.   

Проф. Кирил Аладжов, дпн
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спортистите след получаване на 

травма на опорно-двигателния 

апарат или оперативна намеса ус-

ловно може да се раздели на три 

последователно свързани етапа.

ПЪРВИ ЕТАП – медицинска реха-

билитация, която се осъществява 

в условията на медицинските за-

ведения. На този етап мерките са 

насочени към възстановяване на 

анатомическата цялост в зоната 

на контузията, отстраняването 

на възпалителния процес на засег-

натото място и възстановяване 

на функциите, нарушени вслед-

ствие на травмата.

Основни средства за рехаби-

литация през този етап това са 

кинезитерапията, масажът, физи-

отерапевтични процедури и при 

необходимост – медикаментозно 

лечение.

ВТОРИ ЕТАП – етап на спорт-

на рехабилитация. Характерното 

при него е, че той е насочен основ-

но към възстановяване на спорт-

ната подготовка на контузения 

спортист. 

Специалните средства, използ-

вани през този етап, са предимно 

физически упражнения с най-разли-

чен характер, обем и интензив-

ност. В началния стадий на етапа 

се използват упражнения, насочени 

към възстановяване на общата де-

еспособност и към създаване на ус-

ловия за по-голяма работоспособ-

ност на организма. Постепенно и 

последователно се включват уп-

ражнения за развиване на основни-

те физически качества чрез сред-

ствата на специалната физическа 

подготовка. Между най-важните 

средства през този етап са уп-

ражненията със силов характер и 

тези за подобряване гъвкавост-

та на засегнатите от травмата 

зони. Целта на тези упражнения е 

укрепването на цялата мускулна 

система на организма като подго-

товка за предстоящите по-високи 

натоварвания.

ТРЕТИ ЕТАП – етап на начална 

спортна подготовка.

Основната задача на този 

етап е пълното възстановяване 

на спортната работоспособност, 

възвръщане на спортната форма, 

както и възможност за пълноцен-

но включване на спортиста към 

нормална тренировъчна и състеза-

телна дейност. Основни средства 

за възстановяване през този пери-

од това са предимно упражнения, 

близки до характера на практику-

вания вид спорт. Имайки предвид, 

че това е последният възстанови-

телен етап преди участие в със-

тезателна дейност, тренировъч-

ните занимания на спортиста са 

насочени към прилагане на компле-

кси от упражнения, които го при-

ближават все повече към нормална 

спортно-състезателна дейност.

Предложената от нас мето-

дика за лечебно-възстановителна 

тренировка е приложена с успех 

върху повече от 20 случая на трав-

мирани спортисти след оператив-

на намеса в колянната става. Ос-

новните принципи, от които сме 

се ръководили в нашата работа, 

това са принципите на достъп-

ност, последователност на нато-

варването, както и разностран-

ност на използваните средства.

По отношение на методична-

та последователност на лечебно-

възстановителната тренировка 

при възстановяване на колянната 

става е желателно тя да бъде при-

ложена върху контузените спорти-

сти последователно в три етапа:

Първи етап – триседмичен. 

Той започва около месец и полови-

на-два след направената операция. 

В този начален етап се включват 

предимно упражнения с изометри-

чен характер, а така също и до-

зирани силови упражнения, изпъл-

нявани както във фитнеса, така 

и с помощта на преодоляване 

тежестта на собственото тяло. 

Това са упражнения, при които се 

въздейства върху колянната ста-

ва чрез сгъване и разгъване на кра-

ка от различни изходни положения 

– стоеж, седеж, лицев и тилен лег. 

Тежестта на използваните уреди 

е сравнително малка и поносима 

за възможностите на контузения 

спортист. Акцентира се върху по-

голям брой изпълнения при срав-

нително лека тежест на уреда. 

Важно условие през целия период 

на възстановяване е много добро-

то предварително разгряване на 

спортиста – общо и специално.

Без да изброяваме целия набор 

от използваните упражнения в ле-

чебната методика, ще споменем 

някои от тях:

 Сядане и ставане на стол, из-

пълнено в серии по 16-20 пъти.

 Напъди на ляв и десен крак в 

серии по 10-12 пъти на всеки 

крак.

 Ходене в напъди на разстояние 

20-30 м.

 Ходене по стъпала-25-30 броя, 

като се стъпва на всяко стъпа-

ло, а впоследствие и през стъ-

пало.

 Пружиниращи напъди с две ги-

рички от по 5 кг, държани в 

ръце.

 Сгъване и разгъване на крака, 

поставен върху седалката на 

стол – в серии по 12-14 пъти на 

всеки крак.

Дозировката и амплитудата на 

изпълняваните движения са строго 

индивидуални и те зависят главно 

от поносимостта на контузения 

спортист към конкретното уп-

ражнение. При наличието на болка 

изпълнението се преустановява. 

Важен момент между сериите уп-

ражнения е през почивките задъл-

жително да се изпълняват разтя-

гащи стречинг упражнения. Чрез 

тях се цели постигането главно на 

две неща – да се разхлаби мускула-

турата след натоварване и да се 

въздейства върху еластичността 

на ставата. Продължителността 

на тренировките в този трисед-

мичен период е в рамките на 55-60 

мин, като се изпълняват един път 

дневно. 

Съобразявайки се с моментно-

то състояние на контузения спор-

тист, на този се забранява изпъл-

нението на следните упражнения:

 Бягане под каквато и да е фор-

ма.

 Подскочни упражнения.

 Игрова подготовка.

 Занимания с големи тежести.

Като допълнителни упражне-

ния, с цел поддържане на общо-

функционалното състояние на кон-

тузения спортист, на този етап 

се препоръчват още плуването, 

както и каране на велоергометър 

или велосипед.

Втори етап – двуседмичен. На 

този етап използваните упражне-

ния по характера на въздействие и 

биомеханиката на движението са 

сходни с тези от изминалия етап. 

Особеното в случая е, че упражне-

нията се изпълняват вече с утеж-

нение. Така например напъдите с 

ляв и десен крак се правят с две 

медицински топки (по 5 кг) под 

мишниците. Същото изискване се 

отнася и до ходенето по стъпала, 
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както и упражнението сгъване и 

разгъване на крака, поставен вър-

ху седалката на стол и т.н. През 

този етап стремежът е към на-

растване динамиката на изпълне-

ние на упражненията, съчетано 

с използването на допълнителна 

тежест, която има по-значимо 

градивно въздействие върху по-

насящата все по-голямо натовар-

ване колянна става. Продължава 

използването на стречинг упраж-

нения в паузите, между изпълне-

нието отделните упражнения на 

комплекса. 

На този етап подобно на пре-

дишния не се препоръчват: бяга-

не, подскочни упражнения, игрова 

подготовка и занимания с големи 

тежести. Продължава използва-

нето на велоергометър и плува-

нето като най-удачни за този 

период средства, за общо-функци-

онална подготовка. Допълнително 

се включва и ускореното ходене 

като целенасочено средство пред-

хождащо равномерното бягане, 

включено в следващия етап.

Третият етап е с продължи-

телност две седмици и той се явя-

ва като преходен към започване на 

нормални тренировъчни занима-

ния. Стремежът е към използване-

то на средства и методи, които 

по характер и динамика на усилия-

та в голяма степен се доближават 

до изискванията на практикувания 

вид спорт или спортна игра.

На този етап продължават да 

се изпълняват част от упражнени-

ята от предходните два етапа, 

като постепенно се включват и 

нови такива, изпълнявани с по-голя-

ма амплитуда и динамика на усили-

ята. Така например упражнението 

„ходене по стъпала“, изпълнявано 

в предишните два етапа, сега се 

изпълнява с две медицински топки 

от по 5 кг под мишниците, като 

се бяга през стъпало. Упражнение-

то „сядане и ставане на стол“ се 

изпълнява, като при ставането се 

изтласква медицинска топка (5 кг) 

с две ръце напред към партньор, 

застанал на 2-3 м разстояние. Това 

упражнение се изпълнява в 4 -5 се-

рии от по 12-16 броя изтласквания 

(снимка 1 и 2).

Тук трябва да отбележим, че 

в процеса на лечебно-възстанови-

телната тренировка включване-

то на упражнения с медицинска 

топка има изключително градивен 

ефект, тъй като е известно, че 

чрез този позабравен уред се въз-

действа върху т. нар. „динамична 

сила“ на опорно-двигателния апа-

рат, така необходима за спортна-

та дейност. 

Успоредно с лечебно-възстано-

вителната тренировка на този 

етап продължава работата с цел 

поддържане и усъвършенстване на 

общо-функционалното състояние 

на спортиста. Тежестта на използ-

ваните уреди, както и дозировка-

та на изпълняваните упражнения 

нараства постепенно. Включват 

се нови упражнения като подско-

ци на стъпало с ножична смяна на 

краката, подскочно бягане на рав-

нинен терен и по стъпала, в т.ч. 

и с две медицински топки по 5 кг 

под мишниците, различни видове 

подскоци с въженце – предимно на 

два крака. 

Постепенно в подготовката 

се включва и бягане с равномерно 

(кросово) или променливо темпо 

(фартлек). Използват се отделни 

елементи от практикувания вид 

спорт, изпълнявани при облекчени 

условия. Продължава използването 

на универсалната стречинг-систе-

ма, която ефикасно влияе върху 

възстановяването и еластичност-

та на ставата. 

Нашият опит в областта на 

лечението на колянна става след 

оперативна намеса ни дава основа-

ние да препоръчаме използването 

на предложената от нас методика 

като един изпитан модел върху не-

малък брой контузени спортисти. 

Систематичният подход в това 

отношение, при което се акценти-

ра върху голямото разнообразие на 

използваните упражнения, както 

и към стъпаловидното включване 

и отпадане на тренировъчните 

средства в крайна сметка ще до-

веде до желания ефект – успешно-

то завръщане на спортиста към 

нормална тренировъчна и състеза-

телна дейност.
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РЕЗЮМЕ

Съвременното диализно лечение осигурява значително увеличе-
на продължителност на живота при пациентите с терминална 
хронична бъбречна недостатъчност. Но качеството на живот 
при тези болни е силно ограничено. Включването им в специални 
спортни програми не само подобрява физическия им капацитет, но 
спомага за тяхната социална адаптация и качество на живот.  
Целта на настоящото проучване е да се направи оценка на качест-
вото на живот при пациенти на диализа, които активно се зани-
мават със спортна дейност.  
Материал и методи: За периода 2009-2014 г. в Отделението по 
хемодиализа на “Токуда болница”, София, са обследвани 21 пациенти 
на диализно лечение. Пациентите са спортували активно поне един 
път седмично най-малко по 1 час. Спортовете, които са упражня-
вали, са с нисък до умерен интензитет на двигателна активност 
и натоварване. При всеки пациент в рамките на 1 година сме про-
следявали: телесно тегло, кръвни показатели, урея, креатинин, се-
румен албумин. Качеството на живот в началото на проучването 
и 1 година след това при всеки пациент е оценено с WHOQOL-BREF, 
валидирано за България. 
Резултати и обсъждане: Значима промяна в клиничния статус и 
параклиничните показатели на спортуващите пациенти през об-
следваната година не се установява. Но отчетената разлика в 
качеството на живот е значима за всички обследвани сфери.
Изводи: Спортната активност с дозирано физическо натоварва-
не не повлиява съществено клиничния статус и параклиничните 
показатели на болните на диализно лечение. Но тя е важен психо-
логически фактор, който способства за цялостното подобряване 
качеството им на живот.

SUMMARY

Quality of life and sports in patients on dialysis

Dialysis provides a considerable prolonged life expectancy for the patients 
with terminal chronic renal failure. But, Quality of life of these patients 
remains impaired. Encouraging the patients in special sports programs 
not only improves their physical capacity, but contributes to their social 
adaptation and quality of life. 
The purpose of our study is to make an assessment of Quality of life in 
patients on dialysis, who actively go in for sports.  
Methods: For the period 2009 – 2014 in the Hemodialysis Department in 
Tokuda Hospital Sofia we examine 21 patients on chroniodialysis. They 
went for sports at least once weekly for 1 hour. The sports, they were 
engaged for were with low to moderate intensity. In the course of 1 year 
in every patient we traced: body weight, blood test, urea, creatinine, 
albumin. We estimate the Quality of life at the beginning and 1 year later 
with WHOQOL-BREF validated for  Bulgaria. 
Results and Discussion: In all patients during the observed period the 
clinical and laboratory parameters remain stable. But, the difference 
in Quality of life at the beginning and at the end of the study was 
considerable in all aspects. 
Conclusions: Sports with a dosed physical load does not influence the 
clinical status and the laboratory results of the patients on dialysis. But, 
it is an important  psychological factor for improving their total  Quality 
of life .

Световната здравна организация 

(СЗО) определя качеството на живот спо-

ред това как хората възприемат своето 

положение в живота както в контекста 

на ценностната система и култура, в ко-

ято те живеят, така и спрямо техните 

цели, очаквания, норми и грижи [16]. Това 

е комплексно понятие, което се влияе от 

сложното взаимодействие на физическо-

то здраве на човека, психическото му 

състояние, степента на независимост, 

обществените отношения и особености-

те на околната среда [7]. 

В последните години все повече се 

налагат интегрални здравни индикатори, 

комбиниращи продължителността на жи-

вота при определено хронично заболява-

не и качеството на живот на индивида 

като пациент [5].

Съвременното диализно лечение оси-

гурява значително увеличена продължи-

телност на живота при пациентите с 

терминална хронична бъбречна недоста-

тъчност (ХБН). Но качеството на живот 

при тези болни е силно ограничено [6]. 

Причините са както от медицинско, така 

и от психо-социално естество [2].

Физическата активност е надежден 

индикатор за оценка качеството на жи-

вот. При пациентите на диализа тя е с 

20% - 50% по-малка от тази на сходни по 

пол и възраст популации, водещи заседнал 

начин на живот [4, 11]. Това се обуславя от 

характерните особености на заболяване-

то, в което основна роля имат анеми-

ята, костната болест, полиневритният 

синдром, хипертонията и повишеният 

сърдечно-съдов риск, депресията, психо-

социалните проблеми [1, 12].

Физическата активност при пациен-

тите на хрониодиализа е критично ниска 

и сама по себе си може да предизвика 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Качество на живот, диализа, спорт.
KEY WORDS: Quality of life, dialysis, sports.
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чувствително влошаване на функционал-

ния им капацитет. По типа на позитив-

ната обратна връзка порочният кръг се 

затваря [3, 10].

Включването на болните в специални 

спортни рехабилитационни програми не 

само подобрява физическия им капаци-

тет, но намалява депресията и спомага 

за тяхната социална адаптация.  

  Участието в спортни игри и състе-

зания подобрява качеството на живот, 

физическата независимост и кондиция 

на групите пациенти със специални нуж-

ди [14]. Основните фактори, чрез които 

спортът оказва влияние върху болните с 

терминална ХБН, са забавлението и фи-

зическото натоварване. 

Освен ангажиране на вниманието и 

разсредоточаване от проблемите на 

бъбречнозаместващата терапия, пра-

вилният подбор на спортна активност 

трябва да е съобразен с физическия ка-

пацитет на диализните пациенти [15]. За 

тази популация болни най-подходящи са 

спортове с нисък до умерен интензитет 

на двигателна активност и физическо 

натоварване, минимален риск от трав-

ми и микротравми, максимална защита 

зоната на съдовия достъп. В тази група 

са: бързо ходене (6 км/ час), бягане (8 км/ 

час), нискоинтензивна аеробика, степер, 

колоездене (20 км/ час), плуване, тенис на 

маса, тенис на корт, бадмингтон, голф, 

дартс, кърлинг, спортни и народни тан-

ци, абстрактно-логични спортове и др. 

Спортове с единоборство (борба, джудо, 

карате), травматизъм (бокс, фехтовка), 

голямо физическо натоварване (вдигане 

на тежести, борба), неблагоприятни кли-

матични условия (алпинизъм, рафтинг) са 

противопоказани. 

 

ЦЕЛ 

Целта на настоящото проучване е 

да се направи оценка на качеството на 

живот при пациенти на хрониодиализа,  

които активно се занимават със спорт-

на дейност.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

За периода 2009-2014 г. в Отделени-

ето по хемодиализа на “Токуда болница”, 

София, са обследвани 21 пациенти (13 

мъже и 8 жени; средна възраст: 34.57 ± 

9.42 г.) на диализно лечение с давност 

повече от 3 месеца. Пациентите сме 

проследявали в продължение на 1 година. 

Всички са в задоволително общо състоя-

ние, със стабилна хемодинамика по време 

на диализните сеанси, без клинични данни 

за сърдечно-съдово увреждане, захарен 

Таблица 1. Клинични и параклинични параметри при пациенти със спортна активност, 

проследени в продължение на 1 година.

Параметър Начало 4-ти месец 8-ми месец 12-ти месец p

Тел. тегло 

(kg)

66.83±19.56 67.09±19.43 67.39±19.60 67.54±19.97 p>0.8

Хемоглобин 

(g/L)

112.8±10.7 115.7±9.1 112.5±13.1 116.2±8.3 p=0.5568

Хемато-

крит (l/l)

0.33±0.04 0.35±0.03 0.33±0.04 0.34±0.03 p=0.2105

Креатинин 

(μmol/L)

860.9±191.1 877.6±171.7 886.3±193.5 892.2±186.1 p>0.8

Урея 

(mmol/L)

22.7±6.0 23.0±3.1 23.4±5.5 24.3±4.3 p=0.7318

Албумин 

(mmol/L)

38.2±3.8 38.9±2.7 38.1±3.6 38.6±2.3 p>0.8

Таблица 2. Оценка на качеството на живот при пациенти  със спортна активност 

(въпросник на СЗО WHOQOL-BREF)

Сфера на качество 

на живот

Начало След 1 година р

Физическо състо-

яние

27.86±14.49 39.38±15.39 p=0.0137

Емоционално със-

тояние

24.71±9.74 32.29±11.80 p=0.0290

Социално функцио-

ниране

55.29±19.68 67.81±18.50 p=0.0402

Заобикаляща среда 51.29±13.44 59±11 p=0.0485

диабет, скелетно-мускулни или други за-

болявания, лимитиращи двигателната им 

активност. Диализите са провеждани 3 

пъти седмично по 4 часа, като сме из-

ползвали централна смесителна система, 

която подава готов диализат със стан-

дартни параметри към всички болни. Па-

циентите са спортували активно поне 

един път седмично най-малко по 1 час. 

Спортовете, които са упражнявали, са с 

нисък до умерен интензитет на двига-

телна активност и натоварване: тенис 

на маса – 6-ма пациенти, аеробика – 2-ма 

пациенти, бягане – 3-ма пациенти, плува-

не – 4-ма пациенти, колоездене – 3-ма па-

циенти, тенис на корт – 2-ма пациенти, 

народни танци – 1 пациент. 

При всеки пациент в рамките на 1 

година през 4 месеца сме проследявали 

следните параметри: телесно тегло, хе-

моглобин, хематокрит, урея, креатинин, 

серумен албумин.

Качеството на живот в началото 

на проучването и 1 година след това 

при всеки пациент е оценено с World 

Health Organization Quality of life – Brief – 

WHOQOL-BREF (въпросник на СЗО за оценка 

на качеството на живот – кратка вер-

сия) - генеричен въпросник, валидиран на 

български език и адаптиран за България 

през 1999 г. от В. Петков. Тестът дава 

субективна самооценка, която отразява 

удовлетвореност или неудовлетворе-

ност от различни области на живота. Въ-

просникът се състои от четири сфери: 

1. Физическо състояние – болка, зависи-

мост от лекарства и лечение, енер-

гия, сън, самостоятелност в прид-

вижването, ежедневни дейности и 

работоспособност.

2. Емоционално състояние – концентра-

ция, радост от живота, смисъл от 

живота, удовлетвореност от себе 

си, физическа външност и фигура, не-

гативни чувства.

3. Социално функциониране - лични взаи-

моотношения, сексуален живот, соци-

ална подкрепа.

4. Заобикаляща среда - безопасност в 

ежедневието, транспорт, домашна 

среда, заобикаляща среда, финанси, 

здравни услуги, възможности за по-

чивка. 

Отговорите се основават на 5-сте-

пенни скали. Стойностите на четирите 

области се представят в трансформиран 

вид от 0 до 100 [13]. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

При всички пациенти диализните 

сеанси през годината, в която сме ги 
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наблюдавали, са протичали без същест-

вени инциденти. Проследените клинични 

и параклинични параметри остават ста-

билни. Резултатите са представени на 

таблица 1. 

Правилният подбор на пациентите, 

окуражавани към спортна активност, е 

от особена важност: сравнително млади, 

добре рехабилитирани, без придружаващи 

заболявания, стабилни по време на диализа. 

Значима промяна в клиничния статус и па-

раклиничните показатели на спортуващи-

те пациенти през обследваната година не 

се установява. Нивото на хемоглобин, под-

държано с адекватни дози еритропоетин, 

остава в рамките на 110 – 120 g/l, което е 

оптимално за тази популация пациенти и 

има пряко отношение към качеството им 

на живот [8, 9]. Високите стойности на 

креатинин и урея се обясняват не само с 

мускулната маса  на тези млади пациенти, 

но и с повишената им обмяна и добра фи-

зическа кондиция. 

Според СЗО качеството на живота 

се определя по няколко различни групи 

параметри: 

 Физически: енергичност/умора, физи-

чески дискомфорт, всекидневна ак-

тивност, работоспособност, зависи-

мост от лекарства и лечение, сън и 

отдих. 

 Психологически: самооценка, концен-

трация, положителни емоции, нега-

тивни преживявания, мислене. 

 Живот в обществото: всекидневна 

активност, социални и приятелски 

връзки, приемане на човека в обще-

ството и неговата обществена зна-

чимост, професионализъм. 

 Обкръжаваща среда: жилище и бит, 

безопасност, свободно време, достъп 

до информация. 

Оценката на качеството на живот 

при пациентите на хрониодиализно лече-

ние, занимаващи се редовно със спортна 

дейност в отделните сфери в началото 

на проучването и една година след това, 

е представена на таблица 2. 

Пациентите демонстрират значи-

телно висок резултат в края на проуч-

ването след 1 година спортна активност. 

Отчетената разлика в качеството на 

живот е значима (р<0.05) за всички сфери, 

особено в самооценката за физическо и 

емоционално състояние, имащи отноше-

ние към самочувствието и удовлетворе-

ността от здравословното им състоя-

ние.

Впоследствие, след приключване на 

проучването 4-ма пациенти са трансплан-

тирани в България, 3 пациенти са заминали 

за трансплантация в други държави. Това 

показва добрата физическа и емоционална 

кондиция, в която се намират пациентите, 

подтиквани към спортна дейност. 

ИЗВОДИ

Спортната активност с дозирано 

физическо натоварване не повлиява съ-

ществено клиничния статус и парак-

линичните показатели на болните на 

диализно лечение. Но тя е важен психо-

логически фактор, който способства за 

цялостното подобряване на качеството 

им на живот.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Библиографията е на разположение при автори-

те.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ 

Д-р Александър Осиченко, дм,

Отделение по хемодиализа

“Токуда болница”, София,

бул. “Никола Вапцаров” № 51Б

София 1407

телефон: 4034300

GSM: 0884933100

e-mail: alosichenko@abv.bg

От 1 до 3 октомври 2015 г. 

успешно се проведе Шестият 

балкански конгрес по артроско-

пия, спортна травматология 

и колянна хирургия в Баня Лука, 

Босна и Херцеговина.

Участие в конгреса взеха изя-

вени специалисти от всички бал-

кански страни, включително от 

Европа и Азия.

Проявен бе голям интерес, 

като броят на участници-

те надхвърли триста.

Засегнати бяха актуал-

ни въпроси в областта на 

артроскопията, спортна-

та травматология и ко-

лянната хирургия. Получиха 

се изключително ползотворни 

дебати относно хирургията на 

предната кръстна връзка, дабъл 

бандъл теорията и анатомич-

ната реконструкция, също така 

и възстановяването на рота-

торния маншон и лечението на 

раменната нестабилност.

България бе представена от 

д-р Христо Мазнейков, който е 

председател на Балканската асо-

циация по артроскопия, спортна 

травматология и колянна хирур-

гия. Той изнесе презентация на 

тема индивидуализирана хирургия 

на ПКВ. Д-р Алпер Мурадов презен-

тира тема – Трохлеопластика и 

MPFL реконструкция. Д-р Михаил 

Вулджев се представи с доклад за 

артроскопското лечение на задния 

глезенен импинджмънт синдром. 

Д-р Роберт Халваджиян представи 

„Анатомична и биологична рекон-

струкция на ПКВ”, д-р Владимир 

Стефанов презентира относно 

тотално колянно протезиране с 

едноосна протеза.
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