
БРОЙ 3-4/2017
Година XIII





Медицина и Спорт    3

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Селективни модулатори на андрогенните рецептори (САРМ)
Доц. Иван Груев, д.м., Цветомир Делийски, маг. фарм.

KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Вариации на теста за скъсяване 
на ишиокруралната мускулатура
Доц. Румяна Ташева, доктор

Комплексен подход при апекс пателе синдром
Д-р Силвия Паскалева, д.и., Д-р Николай Филипов

ЗАВИСИМОСТИ В СПОРТА
Алкохол и спорт
Гл. ас. Ива Митева, д.м.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Sportist with objectiv patellar instability with displastic femoral trochlea - 
development desease or…
Prof. Dr. Zlatko Temelkovski, Dr. Marija Jakimova

Брой 3-4/2017
година XIII

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Руптура на ахилесовото сухожилие 
Проф. д-р Пламен Кинов, д-р Йордан Христов

Открита хирургия при феморо-ацетабуларния импинджмънт
Д-р Владимир Стефанов

Артроскопско възстановяване в две редици на частични 
вътреставни скъсвания на m. supraspinatus
Д-р Максим Загоров

Артроскопска резекция на акромиоклавикуларната става
Д-р Михаил Вулджев

Най-често срещани травми и заболявания на опорно-двигателния 
апарат при бадминтона
Д-р Валентин Матев

Гръдни травми при спортисти
Д-р Йордан Ценовски

20

24

16

12

40

4

8

30

36

34

Издава:  “УНИ - ММ” ООД, Управител: Мария Велчева
Главен редактор: Академик д-р Ваньо Митев, дбн
Отговорен редактор: д-р Михаил Илиев
Художник корица: Веселин Дамянов Коректор: Зоя Стефанова
Дизайн и предпечатна подготовка: Веселин Йонев
Адрес на редакцията: София, ул. “Тодор Каблешков” 53, Търговски център “Френдс”, ет. 2, офис 71
Телефон: 0888 453 049, e-mail: medsport@mail.bg, www.med-sport.net

Редакционна колегия:  Академик д-р Ваньо Митев, проф. д-р Аспарух Аспарухов, проф. д-р Иван Топузов, 
проф. д-р Петър Тивчев, проф. д-р Пламен Кинов, проф. д-р Мария Тотева, проф. Вихрен Бачев,
проф. Лъчезар Димитров, доц. д-р Антони Георгиев, доц. д-р Иван Груев, доц. Румяна Ташева, доктор, 
д-р Валентин Матев, д-р Бисер Бочев
цена: 6,90 лв.

28



4  Медицина и Спорт 
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Руптура на ахилесовото 

сухожилие

РЕЗЮМЕ

Руптурата на ахилесовото сухожилие е една от най-честите сухо-
жилни увреди, засягаща предимно пациентите в активна възраст 
40 – 60 г. Най-често се дължи на нелекувано или недобре лекувано 
хронично възпаление – тендинит. Структурната цялост и здрави-
ната на сухожилието се променят и при сравнително лека трав-
ма то се къса. Лечението е по правило оперативно, особено при 
активни спортисти. В съчетание с активна рехабилитация може 
да се очаква пълно възстановяване на функцията след операцията. 
Напоследък в практиката навлизат миниинвазивните техники на 
перкутанен шев, а при пациенти без високи функционални изисква-
ния се обсъждат и методите на консервативно и функционално 
лечение.   

SUMMARY

Rupture of the Achilles tendon

Ruptures of the Achilles tendon are among the most frequent injuries 
observable in 40 to 60-year-old patients. Very often, they result from 
an untreated or badly treated tendinitis – a chronic inflammation which 
leads to changes in the structural integrity and solidity of the tendon 
causing it to tear even if the injury is not that severe. By default, a rupture 
of the Achilles tendon requires a surgery, particularly when it comes to 
athletes. In combination with active physical therapy, normal functioning 
is fully recoverable postsurgically. Recently, there has been an emergence 
of invasive mechanic techniques involving percutaneous stitches. There 
have been also discussions about the methods of conservative and 
functional treatment of less active patients. 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Проф. д-р Пламен 

Кинов

д-р Йордан 

Христов 

Руптурата на ахилесовото сухожи-

лие е една от най-честите сухожилни 

увреди, представляваща нарушаване 

на неговата структурна цялост. По-

зната е и описана от дълбока древ-

ност (фиг. 1). Тази патология се среща 

преимуществено при мъжкия пол над 

40 г. възраст и е свързана с упражнява-

не на различни видове спорт (футбол, 

баскетбол, волейбол и др. като танци 

напр.). Острите руптури на ахиле-

совото сухожилие биват диагности-

цирани погрешно като дисторзио в 

областта на глезенната става в  нема-

лък процент от случаите – 25%. Това 

понякога оказва отрицателен ефект 

върху последващото възстановяване 

на болните поради забавяне.

Напоследък руптурите на ахиле-

совото сухожилие зачестяват. При-

чината е не само увеличаването на 

броя на спортуващите активно, 

но и заседналият начин на живот в 

последните десетилетия. Значение 

има и популяризирането на различни 

методи и програми за поддържане 

на физическата форма, които често 

пъти се състоят от еднообразни на-

товарвания с висока интензивност. 

Не бива да се забравя и амбициоз-

ността на спортуващите, които 

често преминават физиологичните 

граници на издръжливост на орга-

низма без значителна физическа из-

дръжливост и системна подготовка. 

Най-често в основата на патологи-

ята стои хроничното възпаление на 

ахилесовото сухожилие – паратенди-

нит и впоследствие тендинит с про-

мяна в структурата и здравината 

на сухожилието. Руптурата е късна 

проява на заболяването, най-често 

в резултат на остро натоварване. 

Среща се при активни спортисти 

в резултат на върхови натоварва-

ния и подлежащо възпаление поради 

интензивните и с продължителна 

давност натоварвания. По-честа е 

обаче при така наречените недел-

ни спортисти. За тях са характер-

ни интензивните натоварвания в 

почивните дни без системна или 

предварителна подготовка и конди-

циониране. В резултат на прекомер-

ното и еднообразно натоварване 

сухожилието реагира с възпаление, 

което лесно хронифицира. В тези ус-

ловия скъсването е въпрос на време, 

ако не бъдат взети мерки.

I. АНАТОМИЯ.

Ахилесовото сухожилие е кон-

гломерат от сухожилията на м. гас-

трокнемии и м. солеус. Неговата 

инсерция се проецира върху тубер 

Фиг. 1
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калканеи. Сухожилието не притежава 

синовиална обвивка, но е заобиколено 

от съединителнотъканна мембрана, 

известна като ПАРАТЕНОН, или ПЕ-

РИТЕНДИНОЗНА СТРУКТУРА. Тя е до-

бре васкуларизирана и като такава е 

податлива на възпалителни процеси 

(фиг. 2).

Сухожилието получава своето 

кръвоснабдяване от четири източ-

ника:

 миотендинозната граница – 

проксимално;

 тубер калканеи – дистално;

 паратенон – основен нутрити-

вен източник по цялата му дъл-

жина;

 мезотенон.

Интерес представлява една ЗОНА 

НА РЕЛАТИВНО СМУТЕНА ВАСКУЛАРИ-

ЗАЦИЯ, обхващаща диапазона от 2 – 

6 см проксимално от инсерцията на 

ахилесовото сухожилие. Тя е описана 

от Lagergren и Lindholm в тяхното 

изследване. Именно в тази зона за-

почва процесът на възпаление и впос-

ледствие руптура на сухожилието.

II. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Като рискови фактори могат да 

бъдат посочени следните:

1. Пренатоварване;

2. Нередовно спортуващи индивиди 

(weekend warrior);

3. Антибиотици – флуорохинолони;

4. Локално лечение с инжекционни 

кортикостероиди;

5. Пол – преобладава мъжкият пол;

6. Възраст –  над 40 г.

III. МЕХАНИЗЪМ НА УВРЕДАТА

Руптурите на ахилесовото сухо-

жилие се делят най-условно на парци-

ални и тотални, като тоталните са 

по-често срещани при мъжете (М:Ж 

10:1). (Фиг. 3.) Травмата най-често на-

стъпва около 30 – 40 мин след започ-

ване на дадена спортна активност 

и почти винаги се провокира от 

внезапна и експлозивна дорзифлексия 

на ходилото. Голяма част от пациен-

тите са в състояние да продължат 

спортните си занимания поради 

компенсаторните сили на мускулите 

синергисти, въпреки че засегнатият 

крайник става значително по-слаб. 

IV. КЛИНИЧНА КАРТИНА

Основният клиничен симптом 

е внезапната болка в областта на 

ахилесовото сухожилие, описваща се 

като „кинжална болка“. Често тя е 

съпътствана със звук на изтръгване 

или прещракване. Веднага след това 

пострадалият може да опипа праз-

нина по хода на сухожилието, която 

с нарастването на отока става все 

по-трудно отграничима. Впослед-

ствие силата в засегнатия крайник 

намалява, което резултира в накуц-

ване или невъзможност за самосто-

ятелна походка. При някои индивиди 

обаче походката не е смутена пора-

ди компенсаторното действие на 

мускулите синергисти.

V. ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Използват се няколко теста за 

диагностициране на руптурите на 

ахилесовото сухожилие:

1. Когато пациентът е легнал по 

корем, с ходила, изнесени извън 

кушетката, засегнатото ходило 

увисва и сочи директно надолу, 

докато контралатералното е в 

лека плантарна флексия.

2. Палпирането на дефект по хода 

на ахилесовото сухожилие (2 – 6 

см проксимално от неговата ин-

серция). При наличие на значите-

лен оток този симптом не е сиг-

нификантен.

3. Намалена сила на плантарната 

флексия срещу съпротивление.

4. Тест на Томпсън – при притиска-

не с длан на мм. гастрокнемии в 

норма настъпва лека плантарна 

флексия (тестът е отрицателен). 

(Фиг. 4.) При наличие на руптура 

обаче ходилото остава неподвиж-

но (тестът е положителен).

VI. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Тя ни помага за прецизиране на ес-

теството на травмата:

1. Рентгенография – профил

Използва се за изключване на съпът-

стващи травми на костните 

структури.

2. Ехографско изследване Ползата 

от него е отдиференцирането 

на парциалната от тоталната 

руптура.

3. ЯМР

Използва се за диагностика на 

хронични руптури и за визуализация 

на ретрахираните сухожилни краи-

ща след остро настъпила руптура.

VII. ЛЕЧЕНИЕ

Лечението най-общо може да 

Фиг. 2

Фиг. 3А

Фиг. 3Б

Фиг. 4

Структура на сухожилието

Степени на увредата

Тотална лезия на 
ахилесовото сухожилие

Тест на Томпсън
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бъде представено в две направления 

– консеративно и оперативно.

1. Консервативно лечение
 Имобилизация с гипсова шина/

брейс в лека плантарна флексия на 

ходилото (resting equinus) за срок 

от 1 месец. Впоследствие за пери-

од от 4 седмици се разрешава леко 

натоварване при протекция от 

ортеза/брейс. Функционалното ле-

чение е разработено от Mc Comis 

и сътр., но понастоящем намира 

все по-малко привърженици. 

 Напоследък набира популярност 

неоперативното лечение с ранно 

натоварване и носене на брейс.

Индикациите за консерватив-

но лечение включват нежелание от 

страна на пациента за оперативно 

лечение, терминално болни пациен-

ти, полиморбидни пациенти и др. 

В резултат на този тип лечение е 

понижена силата на плантарната 

флексия и е налице повишен риск от 

реруптури спрямо оперативното 

лечение.

2. Оперативно лечение
Използват се различни оператив-

ни техники:

 Открита „край в край“ рекон-

струкция на ахилесовото сухо-

жилие (end-to-end). (Фиг. 5.) Тя се 

препоръчва при остри руптури с 

давност, по-малка от 6 седмици. 

Като предимство на този тип 

лечение се посочва по-малката 

честота на реруптурите спря-

мо консервативните методи, а 

също и повишаването на план-

тарната флексия.

 Перкутанна реконструкция на 

ахилесовото сухожилие. (Фиг. 6.) 

Индицирана е при търсене на коз-

метичен резултат спрямо опера-

тивния цикатрикс. Отличава се 

обаче с по-голям риск от увреда 

на н. суралис. Като предимство 

се смята по-малкият риск от ра-

неви проблеми (инфекция) спрямо 

откритата техника.

 Реконструкции с пластики (VY). 

Те се прилагат при наличие на 

хронични руптури с дефект < 3 

см.

 Реконструкции с използване на м. 

флексор халуцис лонгус. Прилагат 

се при дефект > 3 см. 

 Отбременяващи сухожилни ше-

вове. 

 Външна фиксация.

3. Протокол за рехабилитация
Постоперативно – 4 седмици 

имобилизация без натоварване, при 

фиксирано коляно в 20° плантарна 

флексия и ходило в 30° плантарна 

флексия.

От 4-тата седмица – намаление 

на флексията до 10° без натоварва-

не, освобождаване на коляното. След 

6-ата седмица – частично натовар-

ване, а след 10-ата седмица се разре-

шава пълно натоварване. След 8-ата 

седмица  се постига индиферентно 

положение на ходилото.

След 2-рия месец се разрешава 

бързо ходене, а след 3-тия месец се 

позволяват спортни дейности като 

колоездене и бягане.

При спортисти се препоръчват 

миниинвазивни техники и перкута-

нен шев с ранна мобилизация на паци-

ентите. Пълната неподвижност на 

подбедрицата, без тъканен стрес, 

води до по-масивни сраствания и 

провокира атрофия на тъканите. 

Необходим е близък контрол на въз-

становяването на болните и след-

ване на рехабилитационния прото-

кол. Функционалната рехабилитация 

включва ранно натоварване и носене 

на ортеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на най-подходящ ме-

тод на лечение на руптурите на 

ахилесовото сухожилие продължава 

да е тема на дебат. Напоследък, 

особено при пациенти без високи 

функцио-нални изисквания, все по-

често се прилага консервативното 

лечение с продължителна имоби-

лизация и функционална рехабили-

тация. Тема на дебат е и нуждата 

от продължителна имобилизация и 

срокът на натоварване. При паци-

енти с високи натоварвания опера-

тивното лечение е метод на избор. 

Напоследък в практиката навлизат 

перкутанни техники за шев на су-

хожилието. Ранната мобилизация е 

от ключово значение за възстано-

вяване на функцията и избягване на 

атрофия на мускулите на подбедри-

цата.

Фиг. 5

Фиг. 6

Възстановеното сухожилие

Перкутанен шев на сухожилието 
(снимката е предоставена от д-р 
М. Бърнев)
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

РЕЗЮМЕ

Феморо-ацетабуларния импинджмънт (FAI) е една от честите причи-
ни за болка и дискомфорт в тазобедрената става при млади индиви-
ди. Дефинира се като конфликт между прехода бедрена глава – шийка 
и ацетабуларния ръб, като това вероятно е началото на артрозните 
промени в тазобедрената става. Това състояние може да е причина 
и за увреди на лабрума и на съседния хрущял. Хирургичното лечение на 
патоморфологичните промени в тазобедрената става се основава 
на три метода – открита хирургическа дислокация на бедрената гла-
ва, артроскопски асистирана хирургия и предна mini open техника. В 
настоящата статия разглеждаме предимствата и недостатъците 
на предната mini open техника в сравнение с нейните алтернативи.

SUMMARY

Open Surgical Treatment of Femoroacetabular Impingement

Femoroacetabular impingement syndrome (FAI) is among often causes for 
pain and discomfort in the hip joint among young adults. It’s defined as a 
conflict between anterior femoral head-neck junction and anterior acetabular 
rim, probably starting cause for the beginning of early osteoarthritis of the 
hip. This syndrome leads lesions in the labrum and adjacent acetabular 
cartilage. The surgical treatment of FAI hip pathomorphology can be based 
on three different methods - surgical dislocation with full exposure of the 
hip, hip arthroscopy and anterior mini-open technique. In this article we 
compare advantages and disadvantages of mini open technique compared 
to it’s alternatives. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: остеопластика, тазобедрена става, открита техника, FAI
KEY WORDS: osteoplasty, hip joint, open technique, FAI

Открита хирургия при феморо-

ацетабуларния импинджмънт

Д-р Владимир Стефанов СъавториСъавтори доц. д-р В. Русимов, доц. д-р Н. Цачев д-р Ав. Георгиев, д-р В. Василев

ВЪВЕДЕНИЕ

Синдромът на FAI е свързан с абнормна 

форма на бедрената шийка и/или ацетабулар-

ния ръб, което предизвиква клинични симпто-

ми вследствие на преждевременния контакт 

между шийката и ацетабулума при движение 

на ставата.

Основният симптом при FAI е болката 

в областта на ингвиналната гънка, свър-

зана с движението или с позицията на бе-

дрената кост спрямо ацетабулума. Болка 

може да се усети и в гърба, бедрото или 

в глутеалната област. Освен болката паци-

ентите в някои случаи описват щракване, 

заключване, скованост, ограничен обем на 

движение или “изпускане” на тазобедрената 

става.

За да се постави диагноза FAI, e не-

обходимо да са налице както промени в 

образната диагностика, така и различни 

клинични симптоми. Основният и най-чес-

то използван клиничен тест е провокаци-

онният FADIR тест ( болка при флексия, ад-

дукция и вътрешна ротация). Характерно 

за FAI e и ограничение в обема на движение 

на засегнатата става, особено ясно устано-

вим при едностранно засягане и сравнение 

с неувредената става.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Образната диагностика заедно с клинич-

ната картина играят ключова роля за диагно-

стика при FAI и планиране на оперативното 

лечение. Следните образни изследвания самос-

тоятелно или в комбинация намират място 

в диагностиката на FAI: 

 Конвенционална рентгенова диаг-

ностика в различни проекции;

 Флуороскопия за оценка на патоло-

гията в динамика;

 Компютърна томография;

 Ядреномагнитен резонанс;

 Костна сцинтиграфия;

 Ехография.

Трябва да се извърши първоначална фасо-

ва и профилна рентгенография на засегната-

та тазобедрена става. При неясни симптоми 

е необходимо да се извърши и диференциал-

на диагноза с неврологична генеза на болка-

та. Рентгенови белези за FAI са и α-ъгълът 

(cam), cross-over белегът и centre-edge ъгълът 

(pincer). (Фиг. 1.) (Фиг. 2.) 

Патоморфологията може да бъде по-до-

бре изобразена чрез CT или MRI изследвания. 

MR-артрография обикновено е по-точна от 

Фиг. 1 Фиг. 2

Фасова проекция на cam лезия на 
бедрената шийка

Фасова проекция на pincer лезия, 
дължаща се на протрузия на 
тазобедрената става
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обикновената ЯМР, за да се оценят увредите 

на лабрума и хрущяла на ставните повърх-

ности, но поради своята инвазивност се из-

ползва по изключение. ЯМР може също така 

да идентифицира други мекотъканни увреди, 

които могат да доведат до болка в област-

та на тазобедрената става. (Фиг. 3.) 

ВИДОВЕ ФЕМОРО-АЦЕТАБУЛАРЕН 
ИМПИНДЖМЪНТ

В зависимост от клиничната картина и 

рентгеновите образи различаваме 2 типа FAI 

– pincer и cam импинджмънт. (Фиг. 4.)

Pincer увредата е ацетабуларна причина 

за импинджмънт и се характеризира с фо-

кално или генерализирано хиперпокритие на 

бедрената кост от ацетатабулума. При cam 

лезиите е налице липса на сферичност на 

бедрената глава и натрупване на абнормно 

количество кост в предно-горната част на 

бедрената шийка, резултиращо в ранен кон-

такт с ацетабуларния лабрум и неговото 

травмиране при флексия и аддукция. Нерядко 

при пациентите се наблюдава комбинация 

от двата типа увреди, като в този случай 

се касае за глобален или смесен тип импиндж-

мънт. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ФЕМОРО-
АЦЕТАБУЛАРНИЯ ИМПИНДЖМЪНТ

FAI – синдромът може да се лекува кон-

сервативно или оперативно. Консерватив-

ната терапия включва промяна в стила и 

степента на натоварване, рехабилитация и 

физиотерапия, медикаментозна симптома-

тична терапия и др. Хирургичното лечение 

цели да се подобри костната и лабралната 

морфология, като може да бъде извършено 

или артроскопски, или открито. Cam лезии-

те могат да бъдат премахнати чрез осте-

опластика на бедрената шийка, докато pincer 

лезиите обикновено изискват остеопластика 

на ацетабуларния ръб и рефиксация на увре-

дения лабрум, подобно на рефиксацията при 

увреди на гленоидния лабрум на раменната 

става. При хирургично лечение следва да бъ-

дат третирани и наличните хондрални увре-

ди. При наличие на обширни хондрални увреди 

на носещите повърхности на ТБС в комбина-

ция с FAI в терапевтично отношение влиза 

ендопротезиране на ставата. В почти всички 

случаи с първична артроза на ТБС по време 

на операцията ние се сблъскваме с различна 

по тежест и локализация форма на импиндж-

мънт на ставата, което показва ролята на 

това състояние в увредите на тазобедре-

ната става. 

АРТРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА FAI

През последните 2 десетилетия артро-

скопски асистираните техники за лечение на 

FAI отбелязаха значителен напредък. Стана 

възможно освен диагностична процедура с по-

мощта на артроскопски контрол да се извър-

ши остеопластика при cam импинджмънт, а 

също така и да се рефиксира увреденият лаб-

рум. Без съмнение минималната инвазивност 

на метода го прави предпочитан за подобни 

ставно съхраняващи оперативни интервен-

ции. Все пак е нужно да се отбележат и ня-

кои негови слабости. Абсолютно необходимо 

е да се разполага с много опитен екип, спе-

цифичен за тазобедрената артроскопия ин-

струментариум и нерядко интраоперативна 

тракция на ставата. Наличието на относи-

телно малък брой пациенти, индицирани за 

тазобедрена артроскопия, прави кривата на 

обучение за този метод относително дълга 

и я прави приложима само в специализирани 

за това центрове.

ОТКРИТО ЛЕЧЕНИЕ НА FAI

Съществуват 2 основни открити мето-

да за лечение на FAI – открита дислокация на 

бедрената глава с помощта на трохантерна 

остеотомия, описана от Ganz, и с помощта 

на преден минимално инвазивен достъп до 

ставата. Поради значителната травматич-

ност на първия метод и продължителната 

рехабилитация след него той все още не е 

събрал достатъчен брой привърженици. Не-

говото предимство обаче е отличната ви-

зуализация на ставата и възможността да 

се използват шаблони при оформянето на 

бедрената глава чрез остеопластика, като 

по този начин се осигурява възможност за 

постигане на идеалната й сферичност.

MINI OPEN ПРЕДЕН ДОСТЪП ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА  FAI

При mini open достъпа се комбинират 

предимствата на артроскопската техни-

ка по отношение на миниинвазивност и 

на откритите техники по отношение на 

относителна лекота на изпълнение и добра 

визуализация в предно-горната част на та-

зобедрената става. 

1. Позициониране на пациента и достъп. 

Използва се положение по гръб на операци-

онната маса. Не е необходимо да се прилага 

тракция интраоперативно. Може да бъде из-

ползвано C-рамо за верификация на извърше-

ната остеопластика. Костните ориентири 

са spina iliaca anterior suoerior (ASIS) и trochanter 

major (GT). Кожната инцизия започва 2 см ла-

терално и 2 см дистално от ASIS по посока 

на фибуларната глава и е с дължина около 

4 – 5 см. (Фиг. 5.)

Достига се до фасцията на m.tensor fascia 

lata, която се разцепва по дължина и се екар-

тира медиално, докато мускулът се екарти-

ра латерално. По този начин се предпазва 

от увреда n.cutaneus femoris lateralis, който е 

разположен медиално от мускула. Извършва 

Фиг. 3 Фиг. 4

ЯМР на глобален FAI вдясно, с cam 
лезия и увреда на ацетабуларния 
лабрум

Видове FAI – нормална тазобедрена става (вляво), cam 
лезия (в средата) и pincer лезия (вдясно)

Фиг. 5

Костни ориентири за планиране на 
оперативния достъп
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се каутеризация или лигатура на клончетата 

на a.circumflexa femoris laterlis, които се нами-

рат под дълбоката фасция на m.tensor fascia 

lata. Следва достигане на ставната капсула, на 

която се извършва T-образна капсулотомия. 

(Фиг. 6.)

Поставят се офсетни Hohmann-ретрак-

тори вътреставно и се визуализира шийката 

на бедрената кост и ацетабулума.

2. Оглед. Извършва се ротация и аддукция 

на тазобедрената става, като се оценява на-

личието на импинджмънт на ставата. Също 

така може да се визуализира лабрумът и да 

се оценят увредите му в предно-горната 

част на същия. Хондрални увреди по главата 

на бедрената кост могат да бъдат оценени 

при външна ротация и абдукция на ставата. 

3. Остеопластика на ацетабулума и ре-

фиксация на лабрума. Хондролабралната 

деламинация се коригира чрез остро отпре-

париране на лабрума и остеопластика на под-

лежащия ацетабуларен ръб. С помощта на 3.5 

мм костни анкъри се рефиксира лабрумът за 

оформения предварително ацетабуларен ръб.

4. Остеопластика на бедрената шийка. 

С помощта на крив остеотом или 5.0 мм 

борче се отнема необходимото количество 

кост от бедрената шийка до достигане на 

физиологичната форма на прехода глава – 

шийка. Особено в началото е препоръчител-

но да се използва флуороскопски контрол за 

оценка степента на остеопластиката, която 

трябва да бъде достатъчна, но не и ексце-

сивна, поради риска от последваща ятроген-

на фрактура на бедрената шийка.

(Фиг. 7.) 5. Затваряне на достъпа. Извърш-

ва се шев на капсулотомията с резорбируеми 

конци №2, следва адаптационен шев на фа-

сцията на m.tensor fascia lata с непрекъснат 

шев с 2/0 резорбируем конец. Следва шев на 

подкожие и кожа по стандартен начин.

6. Следоперативно поведение. При нали-

чие на фиксация на лабрума на пациента се 

препоръчва отбременяване на оперирания 

крайник за период от 3 седмици. Ако е извър-

шена само остеопластика на бедрената ший-

ка, отбременяването е за период 5 – 7 дни. 

ПРЕДИМСТВА НА MINI OPEN ТЕХНИКАТА

Carl Hueter за първи път описва предим-

ствата на предния достъп до тазобедрена-

та става през естествения интервал между 

m. сartorius и m. tensor fascia lata, като резюми-

рано предимствата пред останалите техни-

ки могат да бъдат представени в следните 

точки: 

1. В сравнение с артроскопията от-

критата техника не изисква тракция на 

тазобедрената става и използване на ек-

стензионна маса.

2. Не е необходимо да се извършва ос-

теотомия на трохантера или дислокация на 

ТБС. 

3. Постоянно под директен визуален 

контрол може да бъде оценена степента 

на извършена остеопластика и да се увеличи 

размерът й според нуждите.

4. Нуждата от използване на C-рамо по 

време на оперативната интервенция е на-

малена и също така оперативното време е 

съкратено с оглед по-лесна визуализация на 

прехода глава – шийка.

5. Може да бъде извършена без специ-

ализиран инструментариум за тазобедрена 

артроскопия, който е наличен в малко клини-

ки в страната. Необходими са само офсетни 

Hohmann ретрактори за по-добра визуализа-

ция на оперативното поле.

6. Кривата на обучение е значително по-

кратка в сравнение с артроскопската интер-

венция за лечение на FAI.

7. През същия достъп може да бъде извър-

шена и периацетабуларна остеотомия като 

част от лечението на дисплазията на ТБС.

8. Може да бъде извършено улеснено ос-

теопластика чрез микрофрактуриране или да 

се рефиксира свободен остеохондрален фраг-

мент, при това без необходимост от специ-

фичен инструментариум за целта.

9. Следоперативната рехабилитационна 

програма може да бъде подобна на тази след 

артроскопска хирургия поради лимитираната 

тъканна увреда при mini open техниката.

10. При хирургическа дислокация на ТБС е 

забавена рехабилитацията поради остеото-

мията на трохантера и са налице рискове 

от остеонекроза на бедрената глава поради 

увреждане на кръвоснабдяването й. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение ние вярваме, че mini open 

техниката през преден достъп е надежден 

и възпроизводим оперативен метод, пред-

ставящ директна визуализация на бедрената 

глава и ацетабулума, както и на ацетабулар-

ния лабрум в предно-горната им страна. Не 

трябва да се пропуска необходимостта от 

подробна клинична и образна диагностика на 

пациентите, като планирането на операци-

ята зависи от локализацията на увредите. 

Лимитиращ фактор за предния достъп е па-

тология в задната част на тазобедрената 

става, а също така и в централния компарт-

мент, където в съображение влизат другите 

хирургични методи за лечение.

Въпреки значителния напредък на артро-

скопските методи на лечение на тазобедре-

ната патология все още откритата хирур-

гия има своето място в лечението им.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Частичните скъсвания на ро-

таторния маншон са честа при-

чина за болка и нарушения във 

функцията на раменната става. 

Честотата им в анатомични и 

клинични проучвания варира меж-

ду 13% и 32%. При пациенти под 

40-годишна възраст тя е едва 4% и 

нараства до 26% при възраст над 

60 години. Интерес представлява 

фактът, че частични скъсвания на 

ротаторния маншон се установя-

ват в 20% при здрави доброволци 

и при 40% в доминантното рамо 

на безсимптомни спортисти, из-

ползващи горния крайник над ни-

вото на раменния пояс. Според 

локализацията им частичните 

руптури се разделят на бурсални, 

интратендинозни и вътрестав-

ни. Установената в анатомично 

проучване на кадаври честота 

на бурсалните скъсвания е 18%, а 

тази на интратендинозните и 

вътреставните съответно 55% 

и 27%, но в действителност око-

ло 90% от частичните руптури с 

клинична изява са вътреставни. 

Въпреки сравнително високата 

честота на тези увреди диагно-

стицирането им в контекста на 

клиничната картина и оптимал-

ното им лечение представлява 

обект на противоречия в съвре-

менната раменна хирургия.

 Съвременни анатомични про-

учвания сочат, че сухожилната 

инсерция на m. infraspinatus (IS) 

заема основна част от големия 

туберкул, a m. supraspinatus (SS) 

се залавя само в най-предната му 

част. Своеобразно уплътнение от 

вътреставната страна на рота-

торния маншон образува т.нар. 

ротаторен кабел, който се прос-

тира от задната инсерция на 

m. IS напред до коракохумерал-

ния лигамент и сухожилието на 

дългата глава на m. biceps brachii. 

Латерално от ротаторния ка-

бел се обособява зона с полулунна 

форма, в която двете сухожилия 

се залавят за големия туберкул. 

Дебелината на сухожилията на 

двата мускула в областта на ин-

серцията им е съответно 16 – 18 

mm и 12 – 14 mm. Сухожилието на 

m. SS се залавя в непосредствена 

близост (≈1,6 mm) до хрущялната 

повърхност на хумералната глава. 

В областта на сухожилната инсер-

ция Clark и Harryman установяват 

5-слойна хистологична структура 

с различна плътност и ориента-

ция на колагеновите влакна. Бур-

салният слой се характеризира с 

по-дебели и успоредно разположе-

ни колагенови фибри с по-голяма 

здравина и еластичност, докато 

във вътреставния слой се разпола-

гат хаотично разпределени тън-

ки колагенови влакна с по-нисък 

модул на еластичност и здравина. 

Кръвоснабдяването на вътрес-

тавния слой е по-слабо изразено, 

отколкото това на бурсалния, и 

зависи от позицията на горния 

крайник. Всички тези особености 

създават предпоставки за офор-

мяне на потенциално критична 

зона с възникване на режещи сили 

между слоевете и възникване на 

частично вътреставно скъсване 

в общата инсерция на мускулите 

РЕЗЮМЕ

Частичните вътреставни скъсвания на m. supraspinatus са честа 
причина за болка и нарушения във функцията на раменната става. 
Въпреки това диагностицирането им и изборът на оптимално лече-
ние е обект на дискусии в съвременната раменна хирургия. Целта на 
настоящото съобщение е да представи нашия хирургичен подход в 
лечението на частичните вътреставни скъсвания на m. supraspinatus 
и резултатите при проследяване на 12 пациенти в рамките на 5 до 
48 месеца.

SUMMARY

Arthroscopic recovery of partial intra-articular two-line tear of the 

supraspinatus muscle

Partial thickness articular sided supraspinatus tears are a common cause 
of pain and functional disability in the shoulder. Despite that the diagnosis 
and optimal treatment remain controversial. The purpose of this article is to 
present our surgical approach in the treatment of partial thickness articular 
sided supraspinatus tears and results at 5 to 48 months follow-up in a group 
of 12 patients. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: частични вътреставни скъсвания на m. supraspinatus
KEY WORDS: partial thickness articular sided supraspinatus

Артроскопско възстановяване 

в две редици на частични 

вътреставни скъсвания на 

m. supraspinatus
Д-р Максим Загоров СъавториСъавтори д-р Калин Михов, д-р Светослав Добрилов 
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

supra- и infraspinatus. 

Частичните вътреставни скъс-

вания на m. SS могат да възникнат 

както в резултат на травма, така 

и вследствие на повтарящи се микро-

травми или дегенеративни промени 

без съществена провокация. Редица 

проучвания сочат, че този тип руп-

тури не заздравяват спонтанно и 

имат склонността да прогресират 

особено ако заемат повече от по-

ловината от дебелината на сухо-

жилието. С оглед установяване на 

прогнозата и избор на метод на ле-

чение парциалните скъсвания на ро-

таторния маншон се разделят най-

често съобразно класификацията 

на Ellman на: I степен (дълбочина на 

скъсването < 3 mm), II  степен (дъл-

бочина между 3 и 6 mm) и III степен 

(>6 mm).  Habermayer  обръща вни-

мание на разположението на скъс-

ването в сагиталната равнина и 

ангажирането на коракохумералния 

лигамент и поддържащия апарат 

на сухожилието на дългата глава на 

m. biceps brachii, което причинява 

нестабилност на последното със 

съответната клинична симпто-

матика. Оперативното лечение 

с възстановяване на ротаторния 

маншон е метод на избор при симп-

томатичните скъсвания от III ст. 

по Ellman (фиг. 1).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За периода 11.2012 г. – 11.2016 

г. в нашата клиника са оперирани 

12 пациенти (8 мъже и 4 жени), на 

средна възраст 48г. и 7м. (38 – 68) 

с частични руптури на m. SS от 

III ст. по Ellman. При 9 от паци-

ентите е установена отчетлива 

травма, като при 6 от тях тя е 

настъпила при спортни занима-

ния. Средната продължителност 

на оплакванията от болка, ограни-

чение на обема и силата на дви-

жения в раменната става сред па-

циентите е 8 месеца (4 – 13), без 

съществен ефект от консерва-

тивно лечение. Средният срок на 

проследяване е 18г. и 7м. (5 – 48). 

Клиничната диагноза е по-

твърдена чрез ядрено-магнитен 

резонанс в 3 от случаите, а в 9 е 

приложена магнитно-резонансна 

артрография (фиг. 2).

Хирургичната техника се със-

тои в първоначален щатен оглед 

на ставата, дебридман на скъс-

ването и окончателна оценка на 

дебелината и разположението му. 

След конвертирането на частич-

ното скъсване в пълно и дебридман 

на инсерционната зона е приложе-

на стандартна double-row техни-

ка. Медиалната редица се състои 

от един или два напълно резбова-

ни анкера (титаниеви или резор-

бируеми) в непосредствена бли-

зост до хрущялната повърхност 

и осъществяване на матрични 

шевове през засегнатото сухожи-

лие, а латералната се осъществя-

ва чрез включване на конците от 

матричните шевове в безвъзлов 

PEEK костен анкер. Конструкци-

ята осигурява възстановяване 

на инсерцията на вътреставния 

слой на сухожилието и компресия 

върху опреснената повърхност на 

големия туберкул в зоната на за-

лавното му място (фиг. 3, фиг. 4). 

В допълнение при 8 от пациенти-

те е извършена тенодеза на дъл-

гата глава на бицепса и при двама 

– тенотомия. Следоперативният 

протокол се състои от имобили-

зация за 4 – 6 седмици в абдукци-

онен брейс, последвани от пасив-

но раздвижване от 4 -та до 8-а 

следоперативна седмица и асис-

тирано активно възстановяване 

на обема на движение след 8-ата 

седмица. Упражнения за мускулна 

сила се изпълняват след 10 – 12-а 

следоперативна седмица. 

РЕЗУЛТАТИ

Постигнатите резултати в 

края на проследяването са отра-

зени в таблица 1.

Таблица 1

показател предопера-
тивен

следопера-
тивен

Constant 

score

43,6 91,4

VAS 4,95 1,1

Фиг. 1 Фиг. 2

Частично вътреставно скъсване на m.SS, 
3 ст по Ellman

Магнитно-резонансна артрография, 
демонстрираща частично вътреставно 
скъсване
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При 2-ма пациенти (16,6%) е 

регистрирана скованост на 3-тия 

следоперативен месец, която бе 

преодоляна консервативно. Не са 

наблюдавани усложнения от друго 

естество.

ДИСКУСИЯ

Диагностицирането на вътре-

ставните частични скъсвания на 

ротаторния маншон представля-

ва сериозно предизвикателство 

пред раменните хирурзи, налага-

що корелация между клиничната 

находка и образната диагностика. 

Магнитно-резонансната артро-

графия се характеризира с чувст-

вителност от 85,9% и специфич-

ност от 96%, с което значително 

превъзхожда нативното изследва-

не при тази патология. 

Основен фактор при избора на 

оперативно лечение е дебелината, 

в която се простира руптурата. 

Възстановяването на инсерция-

та постига по-добри функционал-

ни резултати спрямо дебридман 

при скъсвания, заемащи повече от 

50% от дебелината на сухожили-

ето. Под внимание трябва да се 

вземат и редица други фактори 

като възраст, етиология, степен 

на функционален дефицит и физи-

ческа активност.

Двата най-често използвани 

артроскопски метода за възста-

новяване на частичните вътре-

ставни скъсвания на m. SS включ-

ват конверсия на скъсването в 

пълно и възстановяването му чрез 

стандартна техника в една или 

две редици или транссухожилна 

техника, или in situ възстановява-

не. Въпреки липсата на същест-

вени различия по отношение на 

постиганите отлични резултати 

и при двата метода, конверсия-

та на скъсването в пълно и пос-

ледващото му възстановяване се 

характеризира с по-нисък морби-

дитет и по-бързо възстановяване 

на мускулната сила, докато in situ 

техниката запазва незасегнатия 

бурсален слой и възстановява в 

по-добра степен нативната ин-

серция и биомеханичните й свой-

ства. Сравнителни проучвания 

сочат отсъствие на разлика по 

отношение на честотата на ре-

руптури при двата метода, но ре-
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гистрират резидуални оплаквания 

при 41% от пациентите, лекувани 

с транссухожилна техника. Кон-

версията на частичното вътрес-

тавно скъсване в пълно и послед-

ващото му възстановяване в две 

редици позволява използването на 

стандартна артроскопска техни-

ка и постига срастване в до 100% 

от случаите, обективизирано 

чрез магнитно-резонансна артро-

графия. 

Следоперативната скованост 

е сравнително честа находка при 

оперативното лечение на вътре-

ставните скъсвания на m. SS неза-

висимо от избора на хирургична 

техника. За това допринася  по-

изявеният възстановителен по-

тенциал и възпалителен отговор 

при тези сравнително малки по 

размер скъсвания. Следоператив-

ната скованост изисква индиви-

дуална адаптация на рехабилита-

ционния протокол и се повлиява 

добре от консервативно лечение. 

11 от 12 (91,6%) пациенти в наша-

та серия отбелязват удовлетво-

реност от интервенцията и биха 

се подложили на същата отново.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конверсията  на частични-

те вътреставни скъсвания на 

m. supraspinatus в пълни, последвана 

от артроскопско възстановяване 

на ротаторния маншон в две реди-

ци, е сигурен и ефективен метод на 

лечение с отлични клинични резул-

тати при 18-месечно проследяване. 

Преходната следоперативна скова-

ност при част от пациентите на-

лага проследяване и адаптация на 

рехабилитационния протокол.  

Конверсия в 
пълно скъсване 

след тенодеза на 
дългата глава на 
m. biceps brachii

Окончателен 
изглед на 

възстановяването 
в две редици на 

m. SS

Фиг. 3

Фиг. 4
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

ВЪВЕДЕНИЕ

Резекцията на акромиоклави-

куларната става е технически 

проста процедура, която е много 

ефективна за лечение на редица 

патологични процеси и е метод на 

избор в болшинството от случа-

ите. Въпреки това за успешен ре-

зултат е необходимо да спазваме 

определени правила и да мислим за 

някои детайли.

Основна цел е да извършим не-

обходимата резекция, без да ком-

прометираме стабилността на 

ставата. При резециране на по-

голяма част от клавикулата има 

риск от дестабилизиране на ста-

вата (2). Това се случва обикновено 

при класическата открита техни-

ка. Предимствата на артроскоп-

ската резекция са изтъкнати в 

множество публикации (8, 11, 12, 

14, 17), при което се минимизира 

рискът от усложнения.

Друг важен въпрос е в кои случаи 

да извършваме тази оперативна 

интервенция. Мненията по този 

въпрос варират от резекция във 

всички случаи на шев на ротатор-

ния маншон до тоталното пре-

небрегване на тази интервенция. 

Разумен подход е резецирането 

на симптоматичните стави, при 

операция на съпътстваща патоло-

гия или рефрактерна на консерва-

тивно лечение изолирана акромио-

клавикуларна патология.

Индикациите за извършването 

на резекция на акромиоклавикулар-

ната става включват симптома-

тична артроза (фиг. 1), посттрав-

матична болка или остеолиза на 

дисталната клавикула, неповлиява-

щи се от консервативно лечение. 

Важно е да има потвърждение с 

отшумяване на симптомите при 

лидокаинова блокада.

АНАТОМИЯ

При различните индивиди на-

клонът, който се образува между 

РЕЗЮМЕ

Резекцията на акромиоклавикуларната става е общоприета и ефек-
тивна процедура за лечение на симптоматична артроза, остеолиза 
и симптоматични посттравматични промени. Операцията може да 
бъде извършена както открито, така и артроскопски със съизмери-
ми резултати. В последните десетилетия има всеобща тенденция 
към минимално инвазивните техники поради по-бързото възстано-
вяване на пациента и по-ниския риск от усложнения.
В статията се обсъжда съвременният подход в лечението на тази 
патология.

SUMMARY

Arthroscopic acromioclavicular joint resection

The resection of the acromioclavicular joint is a generally accepted and effective 
surgical procedure performed for arthrosis, ostheolysis and symptomatic 
posttraumatic changes. The operation may be open or arthroscopic with 
similar results. In the last few decades there is overall trend towards minimally 
invasive techniques, because of the faster recovery and lower complication 
ratе.
In our article we discuss the contemporary approach in the treatment of this 
pathology.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: акромиоклавикуларна става, артроза, артроскопия, резекция.
KEY WORDS: acromioclavicular joint, arthrosis, arthroscopy, resection.

Артроскопска резекция на 

акромиоклавикуларната става

Д-р Михаил Вулджев СъавториСъавтори д-р Хр. Мазнейков, д-р А. Мурадов, д-р Г. Димитров, д-р М. Добрев

артикулиращите повърхности на 

акромиона и клавикулата, е разли-

чен (фиг. 2). Това има отношение 

към извършването на оперативна-

та интервенция. При стави с по-

голям ъгъл има риск от недоста-

тъчна резекция в горния полюс.

Фиг. 1
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От голямо значение за стабил-

ността на ставата са акромио-

клавикуларните лигаменти, които 

отговарят за хоризонталната 

стабилност и коракоакромиални-

те лигаменти, отговарящи за вер-

тикалната стабилност (фиг. 3). Те 

могат да бъдат увредени в различ-

на степен по време на операцията 

в зависимост от избрания подход и 

обем на резекция. Най-често това 

е инсерцията на Lig. Trapezoideum, 

която започва непосредствено от 

ставната повърхност на клавику-

лата (1).

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Обикновено има анамнеза за 

болка в предната и латерална 

част на рамото. Може да се про-

явява при активни движения, осо-

бено над главата, или при спане на 

засегнатото рамо. Често има оп-

лаквания от слабост и ограничени 

движения в раменната става.

При физикалното изследване 

може да се установи:

 палпаторна болка;

 болка при хоризонтална аддук-

ция и вътрешна ротация;

 болка при мобилизация на клю-

чицата (фиг. 4);

 костна проминенция върху ста-

вата.

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Стандартните фасова и Y-про-

екция обикновено са достатъчни 

за визуализация на костната мор-

фология и наличието на артрозни 

промени. ЯМР е от голяма полза 

за уточняване на съпътстващата 

патология и наличието на възпали-

телна реакция в акромиоклавику-

ларната става. (Фиг. 5, 6)

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Важно е да се уточни съпът-

стващата патология и да се по-

твърди произходът на симптоми-

те. Най-често това са:

 тендинит на дългата глава на 

бицепса;

 увреда на ротаторния ман-

шон;

 импинджмънт синдром;

 SLAP-лезия;

 артроза на гленохумералната 

става;

 нестабилност на акромио-кла-

викуларната става;

 остеолиза на дисталната кла-

викула.

За потвърждаване на диагноза-

та и следоперативния резултат е 

препоръчително извършването на 

лидокаинова инфилтрация на акро-

миоклавикуларната става. (Фиг. 7)

ЛЕЧЕНИЕ

Първоначалното лечение е вина-

ги консервативно с орални НСПВС, 

лечебна физкултура и физиотера-

пия. При незадоволителни резулта-

ти може да се извърши стероидна 

инфилтрация на ставата. В случай 

че симптомите персистират по-

вече от шест месеца въпреки про-

веденото лечение, се преминава 

към оперативно лечение.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ:

В днешно време, както във 

всички области на хирургията, и 

тук има тенденция към артро-

скопските и минимално инвазивни 

техники. Артроскопската опера-

ция води до по-бързо възстановя-

ване, по-малки оперативни белези 

и по-малко усложнения от откри-

тия метод, при съизмерими край-

ни резултати.

Положението на пациента е 

странично или „бийч чеър”, спо-

ред предпочитанията на хирурга. 

Необходимо е стандартно артро-

скопско оборудване с 4 мм 30о оп-

тика. Резекцията се извършва с 

агресивен шейвър или „бърр”.

ДОСТЪП

За извършване на процедурата 

са достатъчни стандартен заден 

портал за визуализация, среден ла-

терален портал и преден портал, 

в една равнина с акромиоклавику-

ларната става (фиг. 8). Локализа-

цията на работните портали се 

проверява със спинална игла, под 

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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визуален контрол.

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Обикновено камерата се намира в 

задния или латерален портал, според 

предпочитанията на хирурга. Извърш-

ва се акромиопластика в различен 

обем, спрямо клиниката и рентгено-

логичната находка, съответно като 

работен портал се използва задният 

или латерален. Визуализира се акроми-

оклавикуларната става. Поставя се 

предният портал, който се верифици-

ра със спинална игла и е в една равнина 

Фигура 10, 11 са предоставени любезно от 

shoulderdoc.co.uk
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със ставната линия. От този портал 

се извършва резекция на дистална-

та клавикула около 5 мм, колкото е 

дебелината на използвания шейвър 

(фиг. 9). Това е достатъчна резекция 

за овладяване на оплакванията, при 

минимален риск за увреждане на ста-

билизиращите лигаменти. Резецират 

се и няколко милиметра от акромиал-

ната ставна повърхност (фиг. 10, 11). 

Важно е достигането до най-горната 

част на ставата, в противен случай 

има риск от недостатъчна резекция и 

персистиране на оплакванията. Това 

може да се провери, като артроско-

път се въведе през предния портал и 

внимателно се визуализира обемът на 

резекцията.

СЛЕДОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

 Първоначална имобилизация с 

митела за комфорт на пациен-

та;

 Пасивни и активно асистирани 

движения от първия следопе-

ративен ден, без ограничения, 

колкото се толерират;

 Физиотерапия за намаляване 

на болката и отока;

 Пълно натоварване и работа 

за мускулна сила след първия 

месец;

 При съпътстваща патология 

рехабилитацията се съобразя-

ва с нея.

ДИСКУСИЯ

Не бива да се забравя патология-

та на акромиоклавикуларната става 

при лечението на раменните увреди. 

Тя е много честа причина за болка в 

рамото и подценяването й може да 

доведе до незадоволителни резулта-

ти след оперативното лечение.

Далеч не при всеки пациент 

със субакромиален импинджмънт 

или лезия на ротаторния маншон 

е необходима резекция, но е важно 

отдиференцирането на симпто-

матичните акромиоклавикуларни 

стави и третирането им.

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10
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РЕЗЮМЕ

Представям най-новите характеристики на тенис ракетата, перо-
то и кордажа при бадминтона. Всички те водят до промяна в често-
тата, броя и вида на травмите и заболяванията на ОДА.
Бадминтонът е пълноправен олимпийски спорт.
Тегло на ракетата – 85 – 90 г.
По-фин кордаж, опънат средно до 10 daN /срещу 22 – 24 в тениса/.
Перцето тежи 5 г, съставено от 16 оформени патешки пера.
Много висока скорост на перцето в началото, после рязко пада, за да 
стане нулева на около 13 м.

SUMMARY

Frequent traumas and diseases of the locomotor system in badminton

I would like to share the latest trends in the characteristics of the badminton 
rackets, shuttlecocks and strings. They lead to a change in the frequency, 
number and type of the traumas and diseases of the locomotor system.
Badminton is a fully-fledged Olympic sport.
The average racket weight is 85 – 90 g.
The racket has finer strings with higher tension – up to 10 daN (as compared 
to 22-24 daN in tennis). 
The shuttlecock weighs 5 g and is formed from 16 overlapping duck feathers. 
The initial speed of the shuttlecock is very high but rapidly decreases to 0 after 
a passing a distance of 13 m.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: бадминтон, травми и заболявания
KEY WORDS: badminton, traumas and diseases

ВЪВЕДЕНИЕ         

Ако говорим за недобре познат 

спорт с ракета, често идентифици-

ран с плажна игра, то това несъмнено 

е бадминтонът. И въпреки това ста-

ва въпрос за един истински олимпий-

ски спорт с добре определени правила, 

регламентирани състезания и федера-

ции. Във Франция от неговото създа-

ване през 1979, когато става разделя-

нето му от федерацията по тенис, 

организирано са играели бадминтон 

2400 души. През 1996 г. техният брой 

достига 45 000, като нараства непре-

къснато.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СПОРТА

Бадминтон се играе с лека (85 – 

90г) ракета, с фин корпус (стъбло) от 

стомана или карбонови влакна в зави-

симост от качеството. Кордажът е 

по-фин в сравнение с тениса и е натег-

нат средно до 10 daN (срещу 22 – 24 

в тениса). Изхвърленото тяло, перце-

то, е съставено от глава от корк и 

конструкция от 16 обработени и изря-

Най-често срещани травми 

и заболявания на опорно-

двигателния апарат при 

бадминтона
Д-р Валентин Матев

Най-честите травми и заболявания 

се локализират в следните региони 

на човешкото тяло: мускули, очи, 

рамо, ахилесово сухожилие.

МУСКУЛНИ РАЗКЪСВАНИЯ

Най-често се засягат аддукторите 

и ишио-круралната група

ОЧЕН ТРАВМАТИЗЪМ 

Тази рядка увреда е присъща на 

играта по двойки.

РАМО

Характерната позиция на 

рамото и камшичното движение, 

съпровождащо се с изразена 

вътрешна ротация, като 

рамото е в абдукция, са агресивни 

за ротаторния маншон, при 

положение че депресорите на 

рамото са недостатъчно силни 

(инсуфициентни) или е налице макар 

и незначителна нестабилност на 

раменната става.

ТЕНДИНИТ НА АХИЛЕСОВОТО 

СУХОЖИЛИЕ (1)

По принцип се дължи на техниката, 

при тичането назад.

зани патешки пера и като цяло тежи 

5 грама. Траекторията му е много 

особена, тъй като след изключително 

бързо начало скоростта на перцето 

бързо пада, за да стане нулева на около 

13 метра. Това спиране е много обез-

куражаващо за дебютантите. От 

тази особеност на летежа на перце-

то произтичат голям брой възможни 

траектории и отиграването им по 

различни начини – смач на мрежата и 

др. Стратегиите на играта са много 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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разнообразни и техническите особе-

ности на удара по перцето позволя-

ват да се маскира пред противника 

мястото на приземяване на перцето 

след нанесения удар.

Във всеки случай тези особености 

на играта не са без последици за опорно-

двигателния апарат, ако спортистът 

не е усвоил правилно техниката и не 

притежава добра физическа подготов-

ка след определено ниво на практикува-

не на бадминтона.                     

Ние ще представим най-често 

срещаните спортни травми при та-

къв начин на практикуване на спорта 

бадминтон (над средно ниво, състеза-

телно):

Извън класическото навяхване на 

глезена и по-рядко на коляното, присъ-

щи на всички спортове с бърза смяна 

на посоката на движение, можем да 

отбележим като характерни за бад-

минтона и мускулните разкъсвания: 

най-често се засягат аддукторите и 

ишио-круралната мускулна група. Те се 

получават при отскоците при игра на 

мрежата и при ножични движения при 

смач от дъното на корта. И наистина 

ставните амплитуди са максимални 

при тези движения, затова стречин-

гът има капитално значение в бадмин-

тона за профилактика на тези най-

често срещани травми.

Една „оригиналност” на бадмин-

тона представлява очният травма-

тизъм. За щастие редки, тези увре-

ди са присъщи на играта по двойки: 

играчът на мрежата се обръща, за да 

види партньора в дъното на корта, 

при което перцето се забива в окото 

му. По-рядко може да се срещне перце, 

прехвърлящо мрежата, да пристигне 

върху лицето на противника, който 

не е успял да реагира. Тези травми са 

понякога тежки, защото главата на 

перцето е по-малка от орбитата и 

поразява окото. При играта на двой-

ки е уместно да се носят предпазни 

очила.

Изключителна рядкост е да срещ-

нем състезател по бадминтон с 

оплаквания от болки в латералния 

епикондил (тенис лакът). В действи-

телност ниското тегло на ракетата 

и проектила и особеностите на на-

прегнатостта на кордажа (по-малка 

от тази в тениса) „предпазват” иг-

рача от тази патология. Ако това се 

случи, често е достатъчно само да се 

добави/навие материал допълнител-

но върху хвата на ракетата, за да се 

осигури по-доброто  хващане с ръка, 

без стискане с напрежение.

Новите стратегии и тактики 
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на удара имаха като последица пре-

местване на патологията на горния 

крайник от китката към ротатор-

ния маншон на рамото (2): допре-

ди няколко години, и то основно в 

Европа, ударът в бадминтона беше 

осъществяван основно посредством 

форсирана флексия в китката. Това 

водеше до синдроми на сблъсъка при 

захват и до натоварване на улнарния 

участък от гривнената става (пизо-

хаматна става със сублуксация на ос 

пизиформе). Понастоящем играчите 

се стремят да маскират ориентаци-

ята на главата на ракетата преди 

удара посредством извършването 

на един хоризонтален полукръг. Това 

движение е травматично за рамо-

то, ако то не е добре подготвено. 

Всъщност движението на рамото 

е камшично, съпроводено от форси-

рана вътрешна ротация и абдукция. 

Този вид резки движения товарят 

ротаторния маншон (3), при поло-

жение че депресорите на рамото са 

нетренирани и/или е налице макар и 

минимална раменна нестабилност. 

Следователно е необходимо добре 

да се подготвят мускулите на ра-

менния пояс.

Друга честа патология е тендини-

тът на ахилесовото сухожилие: касае 

се в повечето случаи за технически 

недостатък. Играчът остава с лице 

към мрежата по време на придвиж-

ването към дъното на корта. Ходи-

лото, следователно, остава перпен-

дикулярно на мрежата и ахилесовото 

сухожилие е подложено на брутално и 

повтарящо се напрежение по време 

на удара и връщането към центъра 

на терена. Техниката, която изисква 

да „покажеш” перцето с неиграещата 

ръка преди удара, води до странични 

стъпки с ротация на тялото, като 

стъпалото става отново паралелно 

на мрежата по време на спускането 

към дъното на корта.

ДИСКУСИЯ

Новата характеристика на тенис 

ракетата, перото, както и наплитане-

то на кордажа водят до преместване 

на травмите и заболяванията от кит-

ката към рамото. Интензифицирането 

на спорта причинява много по-често 

мускулни разкъсвания, както и тен ди-

нопатии на пателарното (4) и ахиле-

совото сухожилие. Много по-рядко се 

забелязва типичният за тениса „тенис 

лакът”. Типичните навяхвания на гле-

зена и коляното също намаляват като 

брой и тежест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последното десетилетие техни-

ката в бадминтона се промени. Пато-

логията (5) се премести от китката и 

лакътя към рамото и от глезена и коля-

ното към слабинната област. Особено 

важно е да се подчертае необходимост-

та от много тясно взаимодействие 

между треньори, деятели и спортни 

травматолози при профилактиката, 

лечението и възстановяването на със-

тезателите по бадминтон. 
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УВРЕЖДАНИЯ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ

Тези наранявания са резултат 

от прякото предаване на сила към 

площта на стената на гръдния кош. 

Уврежданията на меките тъкани 

включват екхимоза, хематом и раз-

късвания /рани/. Екхимозата и хема-

томът се появяват при увреда  на 

подкожните кръвоносни съдове. Раз-

късванията на кожата се появяват, 

когато енергията към гръдната сте-

на се прилага под ъгъл към кожата.

ФРАКТУРА НА РЕБРО /3/

Специфична стрес фрактура при 

спортисти е тази на първото ре-

бро. Баскетболисти или тенисисти 

обикновено са изложени на риск. Сви-

ването на шийните мускули упраж-

нява огъване и залавното им място 

на първо ребро е най-честото място 

на счупване.

Спортистът съобщава за болка 

около рамото или в предната част 

на шията, понякога локализацията е 

и в горната скапуларна област . Диаг-

нозата обикновено се потвърждава 

от рентгенография, CT /компютърна 

томография /или MRI/ ядрено-магни-

тен резонанс/. При стрес фрактура 

на първо ребро горният крайник на 

същестранната страна трябва да 

бъде имобилизиран. Мека шийна яка 

може да бъде полезна при болезнено 

свиване напред. Болката обикновено 

преминава за 2-8 седмици, като връ-

щане към спорта е позволено между 

4-8 седмици след травмата.

Стрес фрактура на ребро /2-ро 

-9-о / е по-често при голфъри и греб-

ци. М. serratus се залавя за ребрата /

второ - девето/, като се преплита с 

външните коси коремни мускули. Ко-

гато тези мускули се контрахират 

синергично, те произвеждат огъва-

не в далечния външен ъгъл на ребра-

та - това е най-вероятно мястото 

за стрес фрактура. В такива случаи 

болката често се усеща в гърба, с 

палпаторна болка над засегнатото 

ребро. Рентгенографията е доста-

тъчна за диагностика, което ще до-

веде спортиста до изваждането от 

тренировки за 4-6 седмици. Възоб-

новяването на нормалната интен-

зивност на тренировки е позволено 

между  8-10 седмици след травмата.

Фрактура на ребро по дирек-

тен механизъм – резултат е от 

директен удар. Фрактури на първо 

и второ ребро показват много зна-

чителен трансфер на енергия и мо-

гат да бъдат свързани с травми на 

гръдната аорта,брахиалния плексус 

или подключичната вена. Спорти-

стът се оплаква от остра болка в 

гърдите, усилваща се от дълбоко ди-

шане или кашлица или при компресия 

на гръдната стена. Фрактурите се 

диагностицират рентгенологично. В 

повечето случаи е необходимо само 

лечение на болката /нестероидни 

противовъзпалителни средства - 

НСПВС ентерално и локално, като 

инжектиране на местен анестетик 

Lidocain/локално във фрактурата ще 

доведе до незабавно облекчение. При-

лага се и интеркостална блокада на 

нивото на фрактурата и едно меж-

дуребрие проксимално и дистално. 

Препоръчват се активни дихателни 

РЕЗЮМЕ

Гръдните травми при спортистите могат да имат тежки послед-
ствия и трябва незабавно да се потърси медицинска помощ. Срещат 
се при контактните спортове като футбол, ръгби, бойни спортове, 
но за съжаление, в много случаи не са разпознаваеми. Най-честата 
форма на гръдна травма в спорта е контузията със или без фракту-
ра или луксация, последвана от „синдрома на горната торакална апер-
тура“. Лечението изисква комбинация от лекарства и упражнения или 
операция в най-тежките случаи. 

SUMMARY

Chest injuries in athletes

Chest injuries in athletes can have dire consequences and must be medically 
treated immediately. They occur in contact sports such as football, rugby 
or martial arts but unfortunately in many cases they remain unrecognized. 
The most frequent chest traumas in sport are the injuries involving, or not 
involving, a fracture or luxation followed by thoracic outlet syndrome (TOS). 
Treating such injuries requires a combination of medicine and exercise or, in 
the more severe cases, surgery. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: гръдна стена, контузия, фрактура.
KEY WORDS: chest, injury, fracture.

Гръдни травми при спортисти

Д-р Йордан Ценовски
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упражнения заедно с пълно спира-

не на тренировъчна дейност за 4-6 

седмици и постепенно връщане към 

нормални натоварвания между 8-10 

седмици. Хирургическа интервенция 

рядко се налага. В миналото имобили-

зацията е била използвана за лечение. 

Това е полезно за контрол на болка-

та, защото се ограничава движение-

то на гръдната стена, но вече не се 

препоръчва, тъй като ограниченото 

движение често води до хиповенти-

лация и може да допринесе за пнев-

мония. Спортистът трябва  да бъде 

активно наблюдаван за евентуални 

усложнения – хемоторакс, пневмото-

ракс, напрегнат пневмоторакс, бело-

дробна контузия и висцерално парен-

химно абдоминално нараняване.

 Фрактура на ребро в областта 

на хрущялите - счупване на предна-

та част на ребрата (в областта на 

хрущяла) е рядка причина за болки в 

гърдите при спортисти, причинени 

от внезапното принудително свива-

не на външните коси коремни муску-

ли или в резултат на директен удар. 

Палпаторната болка е локализирана 

медиално и диагноза се потвърждава 

от КТ. Рентгенографията не може 

да докаже фрактури на хрущяла. В 

случаи, устойчиви на консервативно 

въздействие, може да бъде необходи-

ма операция /1/.

СИНДРОМ НА „ДИСТОРЗИЯ“ НА 

РЕБРОТО /3/

Хрущялните вътрешни краища 

на 8-10 ребро са хипермобилни в ре-

зултат от предишно нараняване или 

вроден дефект. Реброто се затегля 

нагоре и упражнява натиск върху 

горнолежащия невроваскуларен ком-

плекс. Спортистът се оплаква от 

остра болка в горната част на ко-

рема или долната на гръдния кош, 

която трае няколко минути, след ко-

ето интензитетът се притъпява и 

може да продължи няколко дни. Тази 

болка може да се възпроизведе чрез 

натискане върху ребрата /2/.  Heinz 

и Zavala описват тест "кука", където 

пациентът лежи върху незасегната 

страна и се осъществява затегляне 

и дърпане напред на долните ребра 

от засегната страна в областта на 

хрущялите. Това възпроизвежда бол-

ката и се усеща „прещракване“. Лече-

нието е преди всичко почивка, избяг-

ване на провокиращи движения за 4-6 

седмици. В рефрактерните случаи 

може да е необходим кортикостеро-

ид, локално и хирургично премахване 

на предната част на реброто.

ФРАКТУРА НА ГРЪДНАТА КОСТ /3/

Тази фрактура е резултат от 

директна високо енергийна травма. 

Най-често е резултат от пътно-

транспортни произшествия с уд-

ряне на гръдната кост във волана, 

но малък брой може да възникнат 

от директни удари като например 

тези, получавани в контактните 

спортове - футбол, хокей, ръгби, 

борба или бойни спортове. Стрес 

фрактури могат да са резултат от 

повтаряща се хиперфлексия на тор-

са като например извършване енер-

гични коремни преси в продължение 

на дълъг период от време. Те оста-

ват рядкост, което представлява 

около 0,5% от всички фрактури на 

гръдната кост /1/. При директните 

травми понякога може да има услож-

нения като Commotio Cordis, сърдеч-

на контузия и аритмия, болезнено 

ограничаване на дишането и трябва 

да се внимава да не се пропуснат. 

Диагнозата е рентгенологична. Тряб-

ва да се извършва сърдечен монито-

ринг – електрокардиограма, тропо-

нин и ехокардиография. При стрес 

фрактура или минимално дислоцира-

ни фрактури спортистът се лекува 

консервативно, като се избягват 

провокативни движения за 4-6 сед-

мици, последвано от увеличаващи 

се натоварвания. При дислокация на 

фрагменти се извършва операция и 

времето за възстановяване може да 

варира от 2 до 12 месеца.

 

СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА 

ДИСЛОКАЦИЯ /3/

Съществува значителна сухожил-

на подкрепа и травматичната дис-

локация настъпва само след значи-

телна сила, приложена към рамото. 

Предната дислокация обикновено е 

резултат от падане или удар в пред-

ната част на рамото или падане 

върху протегната ръка. Въздействи-

ето принуждава вътрешния край на 

ключицата на засегнатата страна 

движение надолу и напред. Тя е по-

Фиг. 1

Фиг. 2
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честа, отколкото задната. Задната 

е резултат от пряк удар в медиалния 

край на ключицата или на странична 

сила с натиск, приложен към рамото 

от задна позиция. Клинично има ло-

кална палапаторна болка и вдлъбване 

с дефект в страничния край на гръд-

ната кост. Усложненията са трахе-

алната компресия и нараняване на 

подключичната артерия, вена или 

брахиален плексус, които трябва да 

се изключат. Компютърната томо-

графия обикновено е по-информа-

тивна, отколкото рентгеновата 

снимка, особено в редките случаи, 

когато ключицата минава зад гръд-

ната кост, където тя може да при-

тисне големите съдове. При малки 

сублуксации спортистът трябва да 

избягва болезнени дейности за 2-4 

седмици. Лечението е закрита репо-

зиция с обща анестезия с последваща 

имобилизация. Трябва да има готов-

ност за открита репозиция и при 

нужда лечение на свързаната съдова 

или неврологична контузия. Следопе-

ративно спортистът е  имобилизи-

ран за 4-5 седмици.

ФРАКТУРА НА КЛЮЧИЦАТА /4/

Фрактурата се получава, когато 

спортистът пада директно върху 

рамото. Може да е резултат и от 

директен удар в ключицата. Отличи-

телните белези са спонтанна и палпа-

торна болка, крепитации, оток и де-

формация на мястото на травмата. 

Подобно на фрактурите на ребрата, 

острите краища на костта могат 

да повредят белите дробове, югулар-

ната вена, подключичните съдове. 

Обработва се чрез прилагане на лед 

на района, обездвижване с превръзка 

тип „осморка” и облекчаване на болка-

та /6/. Нерепониращите се или тези 

с лоша консолидация подлежат на опе-

ративно лечение.

 

КОСТОХОНДРИТИС

При това заболяване хрущял-

ните части на ребрата, свързани 

с гръдната кост, се възпаляват. 

Клинически се представя като 

спонтанна болка в гърдите и може 

да имитира сърдечна болка. Палпа-

торната болка е над мястото на 

прехода хрущял - кост. Лечението 

е консервативно с НСПВС общо и 

локално. Кортикостероид локално 

може да ускори възстановяването 

и да позволи по-ранно връщане към 

спортна дейност.

СИНДРОМ НА TIETZE 

Този синдром е хондропатия 

/асептично възпаление на хрущял-

ните части на ребрата, свързани с 

гръдната кост/. Клинически е подоб-

но на костохондрита, с изключение 

на зачервяването и повишената ло-

кална температура.

СЪРДЕЧНИ И БЕЛОДРОБНИ ТРАВМИ

Травмата може да компромети-

ра дихателните пътища, дишане-

то или циркулацията. Причини за 

компрометиране на дихателните 

пътища са: дъвка, зъби, кръв, повър-

натото в устната кухина, стерно-

клавикуларна дислокация, травма на 

шията.

БЕЛОДРОБНА КОНТУЗИЯ /4/

Белодробна контузия се полу-

чава, когато има високоенергийна 

травма върху гръдния кош. Уда-

рът нарушава микроваскуларната 

и бронхо-алвеоларната архитек-

тоника в белодробния паренхим и 

възпалителни медиатори навлизат 

в тъканта. Тъй като белодробна-

та контузия прогресира, се очак-

ва да се развие диспнея, тахипнея 

и тахикардия. Диагностицира се с 

рентгеново изследване, което ще 

покаже непрозрачност в перифер-

ната част на белия дроб в близост 

до травмираната стена на гръд-

ния кош. Тази констатация може да 

се появи 12-24 часа след травмата 

/7/. Ако контузията е малка, допъл-

нително кислород с назална канюла 

може да бъде всичко, което е не-

обходимо. При тежка белодробна 

контузия впоследствие може да се 

наложи интубация и механична вен-

тилация /7/.

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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ПНЕВМОТОРАКС /4/

Пневмоторакс, включващ 10% 

или по-малка част на белия дроб, не 

е вероятно да доведе до белодробен 

колапс. Изисква се само наблюдение с 

контролни рентгенографии /5/. По-

голям пневмоторакс може да наложи 

торакоцентеза с гръден дренаж /8/. 

При нужда от вентилация с поло-

жително налягане също се дренира, 

за да се предотврати пневмото-

раксът да стане опасен за живота 

напрегнат пневмоторакс. При на-

прегнатия пневмоторакс въздухът 

в плевралното пространство е под 

натиск, причинявайки белодробна 

компресия. Налягането измества ме-

диастинума с трахеята и големите 

съдове към незасегнатата страна. 

Натискът ограничава способността 

на сърцето да се разшири и затруд-

нява венозното връщане. Ударният 

обем на сърцето се намалява, което 

води до хипотония и последваща хи-

поперфузия. Признаци и симптоми 

са цианоза, тахипнея, тахикардия 

(обикновено по-голяма от 135 удара в 

минута), парадоксален пулс (пулс, кой-

то значително намалява по време на 

вдишване), значително намалено до 

липсващо везикуларно дишане аускул-

таторно, хиперсонорен перкуторен 

тон /8/. Трахеалното отклонение се 

оценява най-добре чрез напипване на 

трахеята в супрастерналната вдлъб-

натината. Да се има предвид, че не 

може да има промяна, ако пациен-

тът се интубира - ендотрахеалната 

тръба държи трахеята на място. На 

игралното поле може да се направи 

пункция с игла за евакуация на възду-

ха с прикрепен пръст от ръкавица за 

прекратяване на обратното връща-

не на въздух и да се подаде кислород с 

маска или назална канюла.

 

ХЕМОТОРАКС

При малкия хеммоторакс кръвоза-

губата е 200-500 мл и обхваща косто-

диафрагмалните синуси. При средния 

кръвозагубата е до 1500 мл, като ни-

вото е до 4-то ребро. При субтотал-

ния кръвозагубата е до 2000 мл и ни-

вото е до 2-ро ребро. При тоталния 

кръвозагубата е над 2000 мл, като 

е обхваната цялата гръдна полови-

на. Патогенетично голямата загуба 

на кръв в гръдната клетка води до 

хеморагичен шок, причинява се ком-

пресия на белодробния паренхимн  и 

има подлежаща белодробна травма. 

Възникват и късни усложнения като 

коагулирал хемоторакс.

 

ВНЕЗАПНА СМЪРТ ПРИ СПОРТИСТИ /

COMMOTIO CORDIS/

При тези спортисти има хипер-

трофична кардиомиопатия в 36%, 

аномалии на коронарната артерия в 

17%, миокардит в 6%, аритмогенна 

миопатия на дясната камера в 4%. 

Възможно е да няма придружаващи 

заболявания. Причината е сърдеч-

на аритмия - камерно мъждене, ка-

мерна и надкамерна пароксизмална 

тахикардия, предсърдно мъждене и 

трептене, камернни екстрасистоли. 

Най-честите стортове, при които 

възниква Commotio Cordis са бейзбол 

(67%), хокей на лед (12%), футбол 

(8%), лакрос и карате /контактни 

бойни спортове (5%). Клинически се 
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проявява внезапен колапс след удар в 

гърдите. Травмата на гръдния кош е 

с ниска енергийна стойност. Камер-

ното мъждене е причината за смър-

тта. Незабавната реанимация на 

игралното поле е ключов фактор за 

оцеляване. Извършва се ранно прила-

гане на автоматизиран външен де-

фибрилатор (A.E.D.), допълнително 

кислород и бърз трансфер до болнич-

на помощ.

ПЕРИКАРДНА ТАМПОНАДА /4/

Гръдната травма може да доведе 

и до перикардна тампонада - състоя-

ние, застрашаващо живота. Когато 

натискът върху сърцето се увелича-

ва, сърцето не се пълни достатъчно 

и сърдечният дебит бързо пада. При 

бързото изпълване само 100-200 мл 

кръв могат да причинят смърт. Един 

пациент с перикардна тампонада 

обикновено се представя с триада 

Бек: изразена хипотония, тихи сър-

дечни звуци и подути шийни вени. 

Сърдечният мониторинг обикнове-

но разкрива синусова тахикардия с 

ниско напрежение на QRS комплекса 

/9/. На един пациент с перикардна 

тампонада трябва кислород, както 

и интравенозни инфузии на кристало-

идни разтвори или кръвни продукти 

за поддържане на натоварването и 

перфузия. Перикардиоцентезата - хи-

рургически пункция на перикардното 

пространство с аспирирация е живо-

тоспасяваща спешна терапия /9/.

Фиг. 5
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Селективни модулатори на 

андрогенните рецептори (САРМ)

РЕЗЮМЕ

През последните години САРМ започнаха да се използват все по-
често в медицината и в спорта. Целта на настоящия обзор е да 
разкрие ползите и рисковете от тяхното приложение.

SUMMARY

Selective androgen receptor modulators (sarms)

SARMS have been used more frequently during the last decade. The aim 
of the current review is to show their advantages and side effects.

Доц. Иван 

Груев, д.м. 

Цветомир Делийски, 

маг. фарм.

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ

Чували ли сте за SARMS (Selective 

Androgen Receptor Modulators) селек-

тивните модулатори на андроген-

ните рецептори? Това е алтерна-

тивата на стероидите, които се 

използват в различни терапии или 

в спорта и подпомагат периода за 

излизане от цикъл. 

Темата за SARMS (или селектив-

ните модулатори на андрогенните 

рецептори) е противоречива от 

началото на 90-те, когато те бяха 

въведени за първи път. През 40-те 

години на миналия век стероидните 

са били използвани при множество 

заболявания, включително рак, хи-

погонадизъм, остеопороза и редица 

други заболявания, които засягат за-

губа на мускули и костна плътност. 

Тези стероиди имат силен ефект 

върху изграждането на мускулите 

поради „високия си афинитет” към 

рецепторите, а оттук и силната и 

мощна реакция в тялото (1, 2, 3).

За съжаление, приложени, сте-

роидите притежават значителни 

нежелани реакции, като повлияват 

цикъла на естрогена и оттук при-

чиняващи гинекомастия, понижено 

либидо и увреждане на черния дроб 

и бъбреците. Друг страничен ефект 

е, че стероидите могат да предиз-

викат хиперплазия на клетките в 

простатата и сърцето.

В началото на 90-те години е 

създадена „нестероидна версия” – 

SARMS. Те са предназначени да сти-

мулират андрогенните рецепто-

ри само в мускулните и костните 

клетки, като оказват малко влияние 

върху останалите клетки в тялото 

и върху ендокринната система като 

цяло. (4, 5) 

В сравнение с тестостерона 

SARMS са повече от 200 пъти по-

мощни при стимулиране растежа 

на мускулите и 80 пъти по-селек-

тивни.

SARMS може да се прилагат 

перорално, като се сведат до ми-

нимум флуктуациите в нивата на 

тестостерона в кръвта. 

Според проучване, проведено от 

Световната антидопингова аген-

ция (WADA), приблизително една де-

сета от атлетите в света използ-

ват SARMS (особено Ostarine), за да 

подобрят представянето си.

Проучванията показват способ-

ността на SARMS да увеличават 

драстично мускулната и костната 

маса при животните, без да оказ-

ват неблагоприятно въздействие 

върху простатата. Изследванията 

на Фаза I на SARMS при хора също 

съобщават за значително увели-

чаване на чистата мускулна маса. 

Двете най-често споменавани 

SARMS сред културисти са SARM S-4 

– Acetamidoxolutamide, и SARM S-1: 

Ostarine, или MK 2866.

КАК ДЕЙСТВАТ SARMS?

Има 2 вида администриране на 

SARMS – перорално или мускулно. 

Анаболният ефект се очаква да бъде 

същият като при тестостерона. 

Освен това предизвиква дозо-зави-

сими подобрения в костно-мине-

рална плътност и мускулната сила, 

като способства за намаляване на 

телесните мазнини и за увеличаване 

на чистата мускулна маса (6, 7).

SARMS имат предимствата на 

анаболите, като в същото време 

намаляват страничните ефекти на 

стероидите.

Не са токсични (няма да причи-

нят увреждане на черния дроб).

Избягва се костна загуба.

Намалява опасността от хипер-

плазия на простатата при мъжете 

без загуба на мускулна маса.

Не влияят върху връзката на ен-

докринните жлези. 

SARMS са резистентни на ензима 

ароматаза, който превръща тес-

тостерона в естроген.

Няма процес на превръщане 

SARMS в 5-a редуктаза, която пре-

връща тестостерона в DHT – нача-
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ло на почти всички нежелани ефек-

ти на стероидите.

И накрая, тъй като SARMS не 

потискат естественото производ-

ство на тестостерон, така както 

това правят стероидите, то се въз-

становява много по-лесно и бързо.

ПОЛЗИ 

Предотвратяване на загубата 

на мускули.

Изграждане на чиста мускулна 

маса.

Увеличена сила.

По-бързо възстановяване на на-

ранявания.

УПОТРЕБА СЛЕД АНАБОЛНИ ЦИКЛИ

Изследванията показват, че 

SARMS не са толкова мощни за из-

граждане на мускулите, колкото 

традиционните стероиди, но със 

сигурност са по-ефективни от всич-

ко, което можете да приемете 

(като креатин например).

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ SARMS

Има много SARMS, но тук са че-

тирите основни SARMS, които по-

настоящем се предлагат:

 LGD-4033 – подобряване на чис-

тата мускулна маса и намалява-

не на телесната мазнина;

 Ostarine (MK-2866) – подходящ 

за поддържане и увеличаване на 

чистата мускулна маса; 

 S4 (Андарин) – селективен за кост-

ната тъкан (с ниска вирилизация), 

създаден за лечение на остеопоро-

за;

 GW 501516 (Cardarine)* - изгаря 

мазнините и предпазва от загуба 

на мускулна маса. Известен като 

„суплемент на издръжливостта” 

и използван от топспортисти и 

културисти.

* GW-501516 е PPAR агонист, НЕ е 

SARM в истинския смисъл на поняти-

ето. (7, 80)

Странични ефекти на SARMS
Сега, ако след всичко прочетено 

дотук, искате да влезете в Google с 

кредитна карта в ръка, не бързайте 

толкова ...  още не сме приключили.

БЕЗОПАСНИ ЛИ СА SARMS?

Нестероидните SARMS са на въз-

раст само от няколко десетилетия 

и за съжаление, липсват достатъч-

но изследвания при хора.

Ето какво знаем:
SARMS потискат естественото 

производство на тестостерон.

В проучване върху доброволци 

мъже, приемащи 3 милиграма SARMS-

оскарин на ден в продължение на 86 

дни, те са имали 23% спад на свобод-

ния тестостерон и 43% спад в об-

щото ниво на тестостерон.

Всъщност SARMS се разработ-

ват и като  мъжки контрацепти-

ви, защото намаляват нивата на 

лутеинизиращ хормон и фоликулос-

тимулиращ хормон, което нама-

лява броя на сперматозоидите и 

тестостерона. Въпреки това след 

прием на SARMS много по-лесно ще 

се възстановите, отколкото след 

прием на стероиди.

Припомняме, че те не се превръ-

щат в DHT или естроген по същия 

начин, както стероидите, което 

означава, че те също не оказват съ-

щото влияние върху ендокринната 

система.

SARM МОЖЕ ДА ПОВИШИ РИСКА 
ОТ РАК.

Няколко големи проучвания вър-

ху SARM GW 501516 (Cardarine) пока-

заха развитието на рак в червата 

на мишки. Използваните дози са 

били много по-високи от тези, кои-

то фитнес маниаците някога биха 

приели. Имайте предвид обаче, че 

гризачите отстраняват лекарства-

та от тялото си много по-бързо, 

отколкото хората, така че трябва 

да получат по-високи дози, за да се 

видят същите ефекти.

В случая, цитиран по-горе, миш-

ките получават 10 mg на килограм 

Cardarine на ден, което, когато се 

коригира за човешкия метаболизъм, 

е около 75 mg на ден за мъж, тежащ 

90 килограма.

Според различни форуми за бо-

дибилдинг много културисти при-

емат значително повече от това 

количество.

Независимо от това не може-

те да екстраполирате изследвания 

върху мишки за хората (въпреки че 

споделяме 98% от ДНК-то си. Да, 

ние сме големи мишки), така че не 

е ясно дали това, или други SARMS 

действително увеличават риска от 

развитие на рак.

ЛЕГАЛНИ ЛИ СА SARMS?

Да, SARMS са законни и могат да 

се купят онлайн. Засега.

Причината за това е вратичка в 

закона: те се продават като „експе-

риментални лекарства”, които не 

са предназначени за приложение при 

човека, а при животни.

Ако сте спортист, трябва да 

знаете, че в повечето спортове не 

се допуска използването на  SARMS. 

Световната антидопингова аген-

ция вече е забранила част от тях, 

а Международният олимпийски ко-

митет се подготвя да го направи! 

(9, 10, 11)

Предвид историята на стероид-

ното законодателство, вероятно е 

само въпрос на време, преди SARMS 

да бъдат забранени напълно.
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РЕЗЮМЕ

ЦЕЛТА на това изследване е да се проследят възможностите за 
приложение и резултатите от теста за скъсяване на ишиокрурал-
ната мускулатура.
В периода 2013 – 2016 г. са изследвани доброволно 65 здрави лица, 
активни баскетболисти.
Целта на прилаганата от нас функционална диагностика на ишио-
круралната мускулатура е да се проследят резултатите от прило-
жението от теста за скъсяване от три изходни положения.
Резултатите показват наличие на скъсяване под нормата 80° общо 
левостранно и десностранно на ишиокруралната мускулатура при 
КГ и ОРГ на левия и десния долен крайник. 
Проведеното изследване потвърждава необходимостта от изслед-
ването на бедрените коленни флексори. Постигането на прецизна 
функционална диагностика налага приложението на теста за скъ-
сяване на ишиокруралната мускулатура да се прилага от трите 
изходни положения.

SUMMARY

Variation of the hamstring shortness test 

The aim of this study is to monitor the application and the results of the 
hamstrings shortness test
In the period 2013 - 2016, 65 healthy persons, active basketball 
players, were volunteered. The purpose of the functional diagnosis of 
the hamstring is to trace the results from the shortening test application 
on three initial positions. 
The results show a shortening below the norm 80° total left and right of 
the hamstring at the Control Group and Basic Working Group of the left 
and right lower limbs.
This study confirms the need for the study of femoral knee flexors. 
Achieving a precise functional diagnosis requires the application of the 
hamstring shortening test to be applied from the three initial positions.

KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Ишиокруралната мускула-

тура включва три мускула – m. 

semimembranosus, m.  semitendinosus 

и m. biceps femoris, които са двус-

тавни постурални мускули от 1 тип 

влакна с тенденция към скъсяване. 

Мускулите участват в медиална-

та и латералната стабилизация 

на колянната става [Bahr, Mahlum, 

2004]. Ишиокруралната мускулату-

ра участва в колянната флексия в 

зависимост от позицията на тазо-

бедрена става, като извършва, от 

една страна, латералната ротация 

на тибията и от друга, е отговорна 

за медиалната. Тези анатомични и 

биомеханични особености на бедре-

ните флексори на колянната става 

обуславят необходимостта от пре-

цизна функционална диагностика. 

ЦЕЛТА на това изследване е да се 

проследят възможностите за прило-

жение и резултатите от теста за 

скъсяване на ишиокруралната муску-

латура.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

В периода 2013 – 2016 г. са изслед-

вани доброволно 65 здрави лица, ак-

тивни баскетболисти от школата 

и професионалния мъжки отбор на  

баскетболен клуб (БК) „Рилски спор-

тист“ и националния отбор (НО) на 

България за юноши до 18 години през 

2014 г. Състезателите са разпределе-

ни в три групи: контролна група (КГ) 

– 22 състезатели от мъжки пол на 

средна възраст 20,9 години; основна 

работна група (ОРГ) – 22 състезатели 

от мъжки пол на средна възраст 21,3 

години; работна група 2 (РГ-2) – 21 със-

тезатели юноши на средна възраст 

15,6 години.

Целта на прилаганата от нас 

функционална диагностика на иши-

окруралната мускулатура е да се про-

следят резултатите от приложени-

ето от теста за скъсяване от три 

изходни положения. По този начин ще 

се установи дали има дисбаланс между 

медиалните и латералните бедрени 

флексори.

Методика на функционалното из-

следване:

1. Преди прилагането на тес-

та за скъсяване на ишиокруралната 

мускулатура извършихме дискрими-

национно изследване чрез Невродина-

мичните тестове - Saphenous nerve 

length test и Sciatic nerve. По този на-

чин отдиференцираме наличието на 

симптоматика като изключващ фак-

тор за участие в изследването [Ле-

вит, 1981].

2. Mitchell’s test – тест за свръ-

хактивност на m. biceps femoris. В 

норма първоначално се контрахи-

ра m. gluteus maximus, след това 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ишиокрурална мускулатура, функционална диагностика 
KEY WORDS: Hamstring, functional diagnosis

Вариации на теста за скъсяване 

на ишиокруралната мускулатура

СъавторСъавтор Георги Митрев
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hamstrings, последвани от erector 

spinae contralateral и накрая erector 

spinae ipsilateral. Първоначалното 

активиране на hamstrings и/или на 

erector вместо на глутеалната мус-

кулатура е показателно за скъсява-

не/свръхактивност m. biceps femoris 

(фиг. 1). 

3. Тест за изследване на скъсява-

нето на ишиокруралната мускулату-

ра от страничен лег – прилага се с цел 

проследяване на компенсаторните 

движения на таза и лумбален дял при 

дисфункция на бедрените флексори на 

колянната става. В нашето изследва-

не не показваме резултати относно 

приложението на този тест. 

4. Наша модификация на тес-та 

за изследване на скъсяването на иши-

окруралната мускулатура от тилен 

лег – прилага се от три изходни поло-

жения (фиг. 2):

 При неутрално положение относ-

но ротациите в тазобедрената 

става (ТБС);

 С външна ротация ТБС за медиал-

ните бедрени коленни флексори;

 С вътрешна ротация ТБС за лате-

ралните бедрени коленни флексо-

ри.

Методически указания: тестът 

за скъсяване на ишиокруралната 

мускулна група се извършва от ти-

Таблица 1. Вариационен анализ на резултатите от теста за ишиокрурална мускулатура – КГ

Показател – ишиокрурал-
на мускулна група

n R Min Max Ẋ S V As Ex

на
ча

лн
о

Общо – ляво 22 35 55 90 74,5 9,50 90,3 -,224 -,380

Латерална – ляво (RINT) 22 40 50 90 70,7 9,04 81,7 -,063 ,258

Медиална – ляво (REXT) 22 40 50 90 70,9 10,76 115,8 ,057 -,506

Общо – дясно 22 35 55 90 75,7 8,35 69,8 -,574 ,398

Латерална – дясно (RINT) 22 30 55 85 71,4 8,19 67,1 ,303 -,586

Медиална – дясно (REXT) 22 40 50 90 72,0 10,08 101,6 -,238 -,471

Таблица 2. Вариационен анализ на резултатите от теста за ишиокрурална мускулатура - ОРГ

Показател – ишиокру-
рална мускулна група

n R Min Max Ẋ S V As Ex

на
ча

лн
о

Общо – ляво 22 35 55 90 70,9 9,34 87,2 ,240 -,723

Латерална – ляво (RINT) 22 35 50 85 69,5 10,11 102,2 ,098 -1,008

Медиална – ляво (REXT) 22 35 50 85 69,8 9,82 96,4 -,014 -,582

Общо – дясно 22 30 55 85 72,7 8,41 70,8 -,317 -,848

Латерална – дясно (RINT) 22 35 50 85 71,6 10,51 110,4 -,430 -,975

Медиална – дясно (REXT) 22 30 55 85 70,5 9,25 85,5 -,096 -1,071

лен лег. Главата, торсът и горните 

крайници са релаксирани. Пасивно 

се извършва флексия в ТБС, като се 

поддържа екстензия в ипсилате-

ралната и контралатералната ко-

лянна става. Глезенната става е в 

неутрална позиция. С гониометър 

се измерва достигнатата флексия 

в ТБС без компенсаторни или за-

местителни движения с контра-

латералния крайник или флек-сия в 

колянна става. За норма се счита 

достигането на 80° флексия в ТБС 

[Краев, 2006].

РЕЗУЛТАТИ

За обработка на резултатите е 

използван вариационен анализ, ста-

тистическа проверка на хипотези, 

при която е използван t-критерий на 

Стюдънт за зависими и независими 

извадки, сравнителен анализ, корела-

ционен анализ, при който са използ-

вани коефициентът на Пирсън и би-

сериални коефициенти [Гигова, 2004] 

[Дамянова, 2002] [Дамянова, 2000] 

[Дамянова, 1999].

Фиг. 1
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Таблица 3. Вариационен анализ на резултатите от теста за ишиокрурална мускулатура – РГ2

Показател – ишиокру-
рална мускулна група

n R Min Max Ẋ S V As Ex

на
ча

лн
о

Общо – ляво 21 25 65 90 78,3 7,30 53,3 ,008 -1,121

Латерална – ляво (RINT) 21 35 60 95 74,5 9,47 89,8 ,687 -,280

Медиална – ляво (REXT) 21 35 60 95 75,2 8,44 71,2 ,539 ,384

Общо – дясно 21 40 60 100 77,6 9,83 96,5 ,179 -,091

Латерална – дясно (RINT) 21 45 55 100 74,8 12,30 151,2 ,395 -,525

Медиална – дясно (REXT) 21 50 50 100 73,3 12,28 150,8 ,091 -,008

На таблица 1 е представен вари-

ационен анализ на резултатите от 

тестовете за скъсяване на ишиокру-

ралната мускулатура на контролна-

та група.

Изходните средни стойности при 

КГ от теста за скъсяване на ишио-

круралната мускулна група на левия 

(Ẋобщо=74,5°; ẊRINT=70,7°; 

ẊREXT=70,9°) и десния долен крайник 

са под нормата от 80° (Ẋобщо=75,7°;  

ẊRINT=71,4°;ẊREXT=72°). Установи се 

наличие на скъсяване и дисбаланс ляво-

дясно (74,5° - 75,7°) на цялата мускулна 

група и аналитично на латералните 

и медиалните бедрени флексори на 

коляното.

На таблица 2 е представен вари-

ационен анализ на резултатите от 

тестовете за скъсяване на ишиокру-

ралната мускулатура на основната 

работна група (ОРГ).

Изходните средни стойности 

от теста за скъсяване на иши-

окруралната мускулна група на ле-

вия (Ẋобщо=70,9°; ẊRINT=69,5°; 

ẊREXT=69,8°) и десния (Ẋобщо=72,7°; 

ẊRINT=71,6°; ẊREXT=70,5) долен край-

ник са под нормата от 80°. Резулта-

тите показват още и разлики ляво-

дясно по отношение на мускулната 

група като цяло, така и между лате-

ралните и медиалните флексори ана-

литично. 

На таблица 3 е представен вари-

ационен анализ на резултатите от 

тестовете за скъсяване на ишиокру-

ралната мускулатура на Работна гру-

па 2 (РГ2).  

Изходните средни стойности от 

теста за скъсяване общо на ишио-

круралната мускулна група на левия 

(Ẋобщо=78,3°; ẊRINT=74,5°;   ẊREXT=75,2°) 

и десния (Ẋобщо=77,6°;  ẊRINT=74,8°; 

ẊREXT=73,3°) долен крайник са близки до 

нормата от 80°. Резултатите показ-

ват още и разлики ляво-дясно по отно-

шение на мускулната група като цяло, 

така и между латералните и медиални-

те флексори аналитично. 

Баскетболистите със скъсяване 

на ишиокруралната мускулатура при 

вътрешна ротация имат и положи-

телен Mitchell’s test.  

ДИСКУСИЯ

Резултатите показват наличие 

на скъсяване под нормата 80° общо 

левостранно и десностранно на ишио-

круралната мускулатура при КГ и ОРГ на 

левия и десния долен крайник. От друга 

страна, данните на юношите от РГ2 

общо на ишиокруралната мускулна гру-

па на левия и десния долен крайник са 

близки до нормата от 80°. Това показ-

ва, че практикуването на баскетбол 

води до скъсяване на ишиокруралната 

мускулатура и до асиметрия между ле-

вия и десния долен крайник.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведеното изследване потвърж-

дава необходимостта от изследване-

то на бедрените коленни флексори. 

Постигането на прецизна функционал-

на диагностика налага приложението 

на теста за скъсяване на ишиокрурал-

ната мускулатура да се прилага от 

трите изходни положения. 

Фиг. 2
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ВЪВЕДЕНИЕ

Общоприето е схващането, че 

апекс пателе синдром е един от 

трудните за диагностика и лече-

ние проблеми в спортната меди-

цина. Заболяването засяга различни 

възрасти – от подрастващи до 

ветерани, и се среща при много 

видове спорт. През последните де-

сетилетия в резултат на бързото 

развитие на нехирургичната трав-

матология, както и внедряването 

на интегративния подход при лече-

ние на пациентите, все повече се 

налага становището за изготвяне 

на персонализирани протоколи в 

комбинация на високотехнологична 

физиотерапия с инжектиране на 

обогатена на тромбоцити плазма 

(PRP). (Фиг. 1) (Фиг. 2)

Целта на настоящия доклад е да 

представи комплексен подход при 

лечението на апекс пателе синдром 

чрез комбинация от PRP (Platelet rich 

plasma) и HIL (High Intensity Laser), 

т.е. лазер с висок интензитет, кои-

то са инвазивен метод и физикално 

средство от нова генерация. Значе-

нието и ефикасността на опреде-

лени растежни фактори, тяхната 

концентрация в обогатена с тром-

боцити плазма и специфичните въз-

действия на HIL са в основата на 

това изследване. Комбинираният 

терапевтичен подход дава възмож-

ност за овладяване на състоянието 

без използване на кортикостероид-

ни препарати, рисковете от кои-

то са достатъчно известни. При-

ложението на PRP освен редуциращ 

болката има и репаративен ефект 

без рисковете от медикаментозно 

увреждане на пателарното сухожи-

лие. (Фиг. 3) (Фиг. 4 )

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

За период от 1 г. е проведено 

лечение на 22 пациенти, при 4 от 

които се наблюдава апекс пателе 

синдром двустранно. Възрастта на 

пациентите варира от 14 до 47 г. 

Лечението започна от 1 – 5 месе-

ца след началото на оплакванията. 

Приложението на PRP е между 3 и 5 

процедури, веднъж седмичнo в съче-

тание с HIL непосредствено преди 

плазмата. 

Целта на приложението на висо-

котехнологичната физиотерапия с 

HIL, чрез двете фази на терапията 

– обезболяваща и биостимулираща, 

е насочена в две направления. От 

една страна, по отношение овладя-

РЕЗЮМЕ

Целта на настоящия доклад е да представи комплексен подход при 
лечението на апекс пателе синдром в комбинация от PRP (Platelet 
rich plasma) и лазер с висок интензитет (HIL – High Intensity Laser) – 
инвазивен метод и физикално средство от нова генерация.

SUMMARY

Integrated approach to apex patelae syndrome

The aim of this report is to present an integrated approach to the 
treatment of apex patellae syndrome in combination with Platelet Rich 
Plasma (PRP) and High Intensity Laser (HIL) – a new generation invasive 
method.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: апекс пателе синдром, PRP
KEY WORDS: apex patelae syndrome, Platelet Rich Plasma
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към спортни занимания. 

За целта прилагаме лазер по спе-

цифична методика в две последова-

телни програми: аналгетична с па-

раметри: мощност 9 W, в доза 11 J/

см2, в импулсен режим с времетрае-

не 2 мин и биостимулиращата с па-

раметри: мощност 5 – 12 W, в доза 

110 – 140 J/см2, в постоянен режим 

с времетраене, адаптирано към 

дозата, което е между 2 и 6 мин в 

областта на апекс пателе.

Възможностите на физиотера-

пията са много широки и с помощ-

та на съвременната апаратура и 

иновативни технологии, с които 

разполагаме, имахме възможност 

да направим строго аналитични и 

индивидуални протоколи. За тази 

цел са използвани комбинации от 

двете фази на въздействие на HIL 

– обезболяваща, където и биости-

мулираща с цел овладяване на възпа-

лението.

На всеки един пациент се напра-

ви MRI преди и един месец след те-

рапията.

РЕЗУЛТАТИ

За отчитане и обективизира-

не на постигнатите резултати 

от комбинираното приложение 

на HIL и PRP се използва оценка на 

болката по ВАС. Този тест ни дава 

информация за ефекта от прове-

дената комбинирана терапия, 

мястото й в лечението на апекс 

пателе синдром, включително и 

в последващата рехабилитация и 

тренировъчна програма, а оттам 

и ползите за пациент от приложе-

нието й. Доколко може да се смя-

та, че има място в терапевтич-

ната програма за спортисти и е 

необходима и препоръчителна при 

лечение на това трудно за повли-

яване състояние. 

За оценка на резултатите из-

ползвахме визуално аналоговата 

скала (ВАС) и ядрено-магнитен ре-

зонанс (ЯМР) преди започване на 

процедурите и след приключване 

на лечението.

ВАС – за болка:  

Преди започване на комплекс-

ното лечение ВАС е 6 – 9 (средно 

7.6), а след приключване на тера-

пиите – 1 – 3  (средно 1.9). 

ЯМР показа значително редуци-

ране на промените в образната 

находка.

По отношение на възпалител-
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ване на водещата симптоматика 

от локален характер – болка, нару-

шена функция, което е от изключи-

телна важност за лечението. Както 

знаем, приемането на противовъз-

палителни средства както преди, 

така и по време на приложението 

на PRP е противопоказaно, поради 

което овладяването на болковия 

синдром, последващ приложението 

на плазмата, е от изключителна 

важност. От друга страна, био-

стимулиращата фаза беше насоче-

на по отношение на резидуалните 

оплаквания, а именно – затруднени 

и ограничени обеми на движение, 

компенсаторни и пароксизмални 

двигателни навици. Много често 

именно на тези фактори не се об-

ръща нужното внимание. Това води 

до значителното им задълбочаване 

особено в абнормалните двигател-

ни навици и опорочаване на поход-

ката, поради което значително се 

затруднява и удължава последва-

щата рехабилитация и връщането 

ния процес и болковата симпто-

матика се постигнаха отлични 

резултати. Овладяване на възпа-

лението, намаляването на отока 

даде възможност на травматоло-

га да съкрати времето за възста-

новяване и връщане на спортиста 

към тренировъчния процес. Вмес-

то обичайните три-четири сед-

мици този период се съкрати на 

десет-дванадесет дни. Засегната-

та мускулатура се запази по обем 

и сила, което даде възможност за 

провеждане на по-разширена реха-

билитация, за по-бързо и по-ефек-

тивно физическо и функционално 

възстановяване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комбинирането на различни 

терапевтични подходи води до 

значително по-добро и по-трайно 

повлияване състоянието на паци-

ента. Описаните методи са с мно-

го по-малки рискове и отрицател-

ни последствия за състезателите. 

Приложението на високотехноло-

гичната HIL терапия в съчетание 

с PRP е средство на избор при ле-

чение на  апекс пателе синдром. 

Фиг. 5

Фиг. 6
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Консумацията на алкохола (ета-

нол - С
2
Н

5
OН) е дълбоко навлязла в 

бита на всички народи. Върху влия-

нието на различните дози алкохол 

е писано много. Широко известно е 

мнението, че умерената консумация 

(около 2 стандартни напитки днев-

но) има положителен здравословен 

ефект, докато прекомерната консу-

мация води до тежки здравословни 

и ментални промени. Някои автори 

даже обобщават, че еднакво вредно 

е да се пие много или въобще да не 

се пие. Метаболизмът на алкохола 

варира в широки граници и това се 

дължи на генетичната предиспози-

ция на индивида - расова и индиви-

дуална. Освен това пол, килограми, 

съпътстваща диета и безалкохолни 

напитки, физическо натоварване и 

т.н. оказват съществен ефект вър-

ху усвояването и крайните ефекти 

на алкохола. Алкохолът е признат 

от СЗО за храна, тъй като в край-

на сметка  при разграждането му се 

образува аденозинтрифосфат (АТР). 

Освен че пряко произвежда енергия, 

той усилва апетита и е голям враг 

на желаещите да отслабнат. Една 

стандартна напитка съдържа 10 гра-

ма алкохол. Лесно може да се изчисли 

колко милилитра алкохолна напитка 

трябва да се изпие, за да се поеме 10 

грама чист алкохол: 1000-процентно 

съдържание на алкохол. Например 

ако се консумира водка, съдържаща 

40% алкохол, то една стандартна 

напитка е 1000/40=25 мл (табл. 1). 

Алкохолът и спортът са тясно 

РЕЗЮМЕ

Алкохолът (етанол) е тясно свързан със съвремения спорт, но него-
вите ефекти върху спортистите не е добре проучен.
Етанолът метаболизира чрез действието на два ензима: чернодроб-
ната цитозолна алкохол дехидрогеназа (ADH) оксислява етанола до 
ацеталдехид, който по-нататък се окислява до ацетат от ацетал-
дехид дехидрогеназата (ALDH). Бялата раса притежава главно β1β1 
ADH, докато монголоидната раса комбинацията β2β2 ADH. Бялата 
раса има също ALDH-1 и ALDH-2 изозимите, докато при 40% от мон-
голоидната раса се среща само ALDH-1. Тъй като β2β2 ADH при фи-
зиологично рН е много по-активна от β1β1  ADH, при монгоидната 
раса се образува повече ацеталдехид. Освен това отсъствието на 
ALDH-2 изозима ще увеличи концентрацията на ацеталдехид в ати-
пичните индивиди и вероятно това е причината за наблюдаваните 
нежелателни ефекти на алкохола в монголоидната раса.
Няма данни, че алкохолът подобрява спортните резултати, докато 
приемането му преди или по време на упражнение влошава спортни-
те постижения. Приемането на големи количества алкохол има преки 
физиологични ефекти върху рехидратацията, възстановяването на 
гликогена и оздравяването на меките тъканни увреди. Големите ко-
личества алкохол, приети в нощта преди състезанието, възпрепят-
стват спортните постижения. Най-засегнати са психомоторните 
качества и възможността за преценка. Алкохолът има обратен 
ефект върху усвояване на задачи, свързани с концентрацията, зри-
телното възприятие, време за реагиране и координацията. Алкохо-
лът е високоенергетична храна и трябва да се изключи от диетата 
при спортисти, опитващи се да редуцират телесните мазнини.

SUMMARY

Alcohol and sport

Alcohol (ethanol) is strongly linked with modern sport but it effects on athletes 
are not well studied.
Ethanol is metabolized through the action of two enzymes: liver cytosolic 
alcohol dehydrogenase (ADH) oxidizes the ethanol to acetaldehyde and 
acetaldehyde dehydrogenase (ALDH) catalyses the further oxidation of 
acetaldehyde to acetate. Caucasians have mainly β1β1 ADH while orientals 
β2β2 ADH subunits combination. Caucasians have also ALDH-1 and 
ALDH-2 isoenzymes, while about 40% of orientals have only ALDH-1. Since 
β2β2 ADH at physiological pH is much more active than the β1β1 ADH 
more acetaldehyde is formed in orientals. In addition, the absence of the 
mitochondrial ALDH-2 isoenzyme will increase the acetaldehyde concentration 
in atypical subjects and this is probably the main cause of undesirable effect 
of ethanol on orientals.
There is no evidence that alcohol improves sports performance but the intake 
during or immediately before exercise may actually impair performance. 
Heavy alcohol intake have direct physiological effects on rehydration, glycogen 
recovery and repair of soft tissue damage. Large amounts consumed the night 
before exercise may actually impair performance. Psychomotor performance 
and judgement are most affected. Alcohol has an adverse effect on tasks 
where concentration, visual perception, reaction time, and coordination are 
involved. Alcohol is a high-energy food and should be restricted when athletes 
are attempting to reduce body fat.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: алкохол, ацеталдехид, алкохол дехидрогеназа, ацеталдехид дехидрогеназа, спортни постижения.
KEY WORDS: alcohol, acetaldehyde, alcohol dehydrogenase, acetaldehyde dehydrogenase, sports performance.

Алкохол и спорт

Гл. ас. Ива Митева, д.м.

ЗАВИСИМОСТИ В СПОРТА
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свързани. Едва ли не се смята за 

традиция в колективните спорто-

ве да се "полива" победата (в други 

случаи, но не толкова гръмко, и за-

губата). Спортисти и треньори би 

трябвало да са добре запознати със 

страничните ефекти на подобни 

запои и повлияването на възстано-

вителния и нормалния тренировъ-

чен процес.

Алкохолът се абсорбира в сто-

маха и тънките черва. Абсорбция-

та е по-ефикасна при липса на храна 

в червата, в частност въглехидра-

ти, и когато концентрацията на 

алкохола в приетата течност е 

над 20%. 95 на сто от метаболизма 

на алкохола се извършва в черния 

дроб. Kонцентрацията на алкохола 

в кръвта зависи от пола, теглото, 

честота на предишна консумация 

на алкохол, вида на алкохолната 

напитка и скорост на премина-

ване през стомаха. Етанолът се 

окислява до ацеталдехид (СН
3
СНО) 

от цитозолния ензим алкохол де-

хидрогеназа (ADH). Ацеталдехидът 

е особено токсичен. Той се метабо-

лизира от ацеталдехид дехидроге-

назата (ALDH) в митохондриите до 

ацетат (СН
3
СООН). Повечето от 

ацетата навлиза в кръвообраще-

нието и в мускулите се превръща 

в ацетил-КоА и разгражда до вода и 

СО
2
 в цикъла на Кребс (фиг. 1). Как-

то е добре известно, разграждане-

то на една молекула ацетил-КоА в 

цикъла на Кребс води до синтез на 

12 молекули АТP. Когато алкохолна-

та консумация е ниска (по-малка от 

15% от дневните калории), етано-

лът ефективно продуцира АТP. При 

индивиди, хронично консумиращи 

големи количества алкохол, липсва 

ефективна продукция на АТP /1/.

При високи дози етанол 10-30% 

от етанола се окислява от MEOS 

(microsomal ethanol oxidizing system), 

която е част от цитохром Р450 су-

персемейството в ендоплазматич-

ния ретикулум на черния дроб. Тази 

система използва като редуциращ 

еквивалент NАДP+ вместо NАD+, 

така че за получаване на АТP като 

единствена възможност остава 

разграждането на ацетата. За раз-

лика от нормалните митохондрии, 

тези на хроничните алкохолици не 

са способни да поддържат необхо-

димия трансмембранен градиент, 

необходим за синтез на АТP. Това 

води до превръщане енергията на 

етанола в топлина. Окислението на 

етанол възпрепятства ефективно-

то окисление на мастните кисели-

ни и глюкозата /2, 3/.

Човешката ADH е димер, който 

се оформя от комбинацията на три 

различни субединици - α, β и γ. В бя-

лата раса се експресира димерът 

β1β1, докато в монголоидната раса 

той е заместен в около 90% от 

Таблица 1

Стандартна напитка, съдържаща приблизително 10 г алкохол

Напитка Алкохол/ml

Стандартна бира (4% aлк.) 250

Бира с ниско съдържание на алкохол (2% aлк.) 500

Леки напитки - ябълково вино 250

Вино 100

Шампанско 100

Шери, порто  60

Твърд алкохол  25

комбинацията β2 β 2. Структурната 

разлика между β1 и β2 е промяната в 

коензимсвързващото място на една 

аминокиселина His, която е заменена 

от Arg. В резултат на тази замяна 

при физиологично рН β2β2 ензимът 

е много по-активен от β1β1 и това 

води до образуването на повече аце-

талдехид (фиг. 2).

Ацеталдехидът се разгражда от 

митохондриални и цитозолни аце-

талдехид дехидрогенази до ацетат. 

И ADH, и ALDH са индуцируеми от 

алкохола. 

Бялата раса има два изозима 

ALDH-1 и ALDH-2, докато около 40% 

от монголоидната раса имат само 

ALDH-1. Митохондриалният ензим 

ALDH-2 има висок афинитет към 

ацеталдехида и липсата на тази изо-

форма ще забави разграждането му, 

съответно ще увеличи концентра-

цията на токсичния ацеталдехид в 

тези индивиди. Ако индивид съчета-

ва високи нива на β2β2 ADH и липса 

на ALDH-2, то бързо ще се получава 

ацеталдехид, бавно ще се разгражда 

и той ще бъде подложен на стра-

ничните ефекти на този токсин. 

Инхибитори на ALDH се използват за 

лечение на хронични алкохолици, от 

които disulfiram (Antabuse) e с най-

добър ефект /4/. Прилагането на ин-

хибитора води до бързо натрупване 

на ацеталдехид с последващо гадене, 

зачервяване, главоболие и в крайна 

Фиг. 2

Изоформи на човешката алкохол 
дехидрогеназа (по Campbell P and A 
Smith).
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сметка отвращение към алкохола.

Интоксикацията и метаболит-

ните ефекти на алкохола се провеж-

дат пряко от етанола. Много от 

неприятните странични ефекти на 

етанола се дължат на образуването 

на ацеталдехид, който е силно реак-

тивен и свързва ковалентно ами-

ногрупи, нуклеотиди, фосфолипиди, 

образувайки "аддукти". Между за-

сегнатите белтъци са хемоглобин, 

калмодулин, туболин, рибонуклеаза, 

както и белтъци в сърдечния мускул, 

черния дроб и други тъкани. Резул-

татът от образуването на ацетал-

дехид-аддукти е намалена синтеза-

та на белтъци за чернодробните 

липопротеинови комплекси и нама-

лена туболин зависима секреция на 

белтъци. Това от своя страна води 

до натрупване на триацилглицеро-

ли и белтъци в черния дроб. Нат-

рупването на белтък в черния дроб 

улеснява притока на вода, увелича-

ване на черния дроб и допринася за 

порталната хипертенсия и наруше-

ната чернодробна структура. Аце-

талдехид-аддуктите увеличават 

липидната пероксидация и персис-

тирането на увредите, причинени 

от свободните радикали. Директ-

ното свързване на ацеталдехида с 

глутатиона намала неговия капаци-

тет да обезврежда Н
2
О

2
 и увелича-

ва образуването на свободни ради-

кали-ОН. Образуването на свободни 

радикали се стимулира и от MEOS, 

която може да окислява до 30% от 

алкохола при индивиди, хронично 

консумиращи високи дози алкохол /4, 

5/. (Фиг. 3.)

Поради настъпилите липидни 

и белтъчни увреди се намалява ка-

пацитетът на митохондриите да 

окисляват NАDН и ацеталдехида и 

това води до още по-голямо нат-

рупване на ацеталдехид. Увеличено-

то съотношение NАDН/ НАD+ при 

хронични алкохолици води до аци-

доза, кетоацидоза и хипогликемия. 

Поради взаимодействието на лак-

тата и кетотелата с екскрецията 

на пикочната киселина в бъбреците 

това може да доведе до хиперури-

цемия.

Алкохолът води до хипогликемия 

и нереспираторна ацидоза.

Алкохолът предизвиква мастен 

черен дроб и в крайна сметка - циро-

за. Наблюдава се увеличена синтеза 

на мазнини в черния дроб (алкохолна 

стеатоза), намалено окисление на 

висши мастни киселини и намален 

интензитет на цитратния цикъл. 

Образуваният NАDН в излишък се 

конкурира с други субстрати за ди-

хателните вериги, потискайки тях-

ното окисление. Eпизоди на delirium 

tremense значително повишават 

плазмените нива на аминотранс-

феразите и гама-глутамил трансфе-

разната активност.

Алкохолен хепатит се получава 

при многогодишна злоупотреба и 

лабораторните тестове показват 

анемия, обикновено с левкоцитоза 

и постоянно високи стойности на 

аминотрансферазите. Важно е да 

се отбележи, че стойностите на 

АСАТ са над 10 пъти над нормата, 

докато тези на АЛАТ са обикновено 

ниски. В резултат съотношението 

АСАТ:АЛАТ е повече от 2 и стойно-

сти, по-ниски от тези при болни с 

хепатит, говорят в полза на неалко-

холния му произход /6/.

Алкохолът причинява хипер-

триглицеридемия в чувствителни 

индивиди. Това се дължи, от една 

страна, на увеличената им синтеза, 

а от друга, на затрудненото отде-

ляне на липопротеини с много ниска 

плътност (VLDL). В тежки случаи 

това може да доведе до хиломикро-

немия, която да причини остър пан-

креатит.

Комбинацията от барбитурати 

(специфични инхибитори за първо 

енергетично-спрягащо място в ди-

хателната верига) и етанол е смър-

тоносна за алкохолици, тъй като 

етанолът усилва депресиращия 

ефект на барбитуратите върху 

централната нервна система. При 

алкохолици тиаминовата недоста-

тъчност се усилва и от това, че 

алкохолът инхибира транспорта на 

тиамин през клетките на чревната 

мукоза /5/.

Епидемиологични изследвания 

показват, че умерената консумация 

на алкохол (1-2 единици дневно) е 

свързана с по-ниска смъртност, от-

колкото свръхконсумацията на алко-

хол или пълното въздържание. Това 

се обяснява с факта, че умерената 

консумация увеличава HDL-C, който 

има антиатеросклеротичен ефект 

/5/.

Обикновено алкохолът снабдя-

ва организма на възрастните с по-

малко от 5% от общата доставена 

енергия. Трябва да се отбележи, че 

индивидуалните разлики могат да 

бъдат големи.

Молекулните механизми на 

адаптационните възможности на 

мускулите при тренировка, особе-

ностите на обмяната на глюкоза в 

мускулите, моторната инервация 

на скелетните мускули и др. се про-

учват интензивно /7-9/. Относно 

влиянието на алкохола върху тези 

процеси обаче знанията са твърде 

ограничени. Консумацията на алко-

хол при спортисти е въпрос на ли-

чен избор. В някои спортове като 

дартс и билярд консумацията на 

алкохол е доста популярна, като се 

смята, че увеличава спортните по-

стижения, но това по-скоро отразя-

ва хотелската обстановка, в която 

се провеждат състезанията. Алко-

холът намалява чувствителността 

към болка, стимулира сърдечносъдо-

вата система, намалява тремора, 

Фиг. 3

Алтернативно 
разграждане на 
етанола от MEOS.
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както и индуцираната от стрес 

емоционална възбуда в спортове, 

свързани с фин двигателен контрол, 

като стрелба и фехтовка.

Особено популярен е запоят при 

спортисти от колективните спор-

тове след пореден кръг от първен-

ството. Кръвните проби при 40 

футболисти от 41 изследвани в 9 ч 

сутрин на първа тренировка след 

пореден мач предишния ден се оказ-

ват положителни за алкохол, като 

в 4 от тях надвишават лимита от 

0,5 промила за шофиране /1/. При 

всички случаи запоите водят до 

поредица от нежелателни ефекти, 

компрометиращи спортните по-

стижения - намаляват концентра-

цията, зрителното възприятие, 

времето за реагиране и координаци-

ята, точността и прецизността, 

баланса. Засяга се така също поло-

жението на тялото - несигурност 

и атаксия, както и усвояването на 

комплекс задачи за умение.

Алкохолът възпрепятства въз-

становяването на организма на 

спортистите след поредния кръг 

от първенството. Големите дози 

твърд алкохол възпрепятстват 

правилната хидратация на организ-

ма след интензивни физически на-

товарвания, когато са необходими 

големи количества течности, съ-

държащи соли и въглехидрати. При 

експеримент спортисти, загубили 

течности около 2% от телесната 

си маса, са третирани с течности 

в обем 150% от техния дефицит 

и с алкохолно съдържание 0%, 1%, 

2% или 4% в рамките на 90 мину-

ти след физическото натоварване. 

Само при приелите течности с 4% 

съдържание на алкохол се наблюда-

ва с около 500 мл по-големи загуби 

на урината, въпреки поемането на 

1,5 пъти по голям обем течности в 

сравнение със загубите. Това изслед-

ване демонстрира, че поемането 

на значителни количества алкохол 

възпрепятства рехидратацията. 

Бирата не е препоръчителна за ре-

хидратация даже при ниско съдър-

жание на алкохол поради ниското си 

съдържание на електролити, в част-

ност натрий. Следователно питие-

та с по-висока концентрация на ал-

кохол в комбинация с по-малък течен 

обем намаляват ефикасността на 

рехидратацията. При агресивна ре-

хидратация трябва да се използват 

течности, съдържащи натрий, или 

течности с храни с високо съдържа-

ние на натрий.

Консумацията на алкохол, особе-

но на фона на общо недохранване 

или след тежко физическо натовар-

ване, може да предизвика хипогли-

кемия. Това е резултат от инхи-

биращия ефект на етанола върху 

чернодробната глюконеогенеза в 

условията на изчерпани гликогенови 

запаси. Алкохолът може да възпре-

пятства възстановяването на за-

пасите от гликоген. При отсъствие 

на въглехидратен прием алкохолът 

инхибира чернодробната глюконео-

генеза и увеличава чернодробната 

гликогенолиза, възпрепятства и по-

пълването на запасите от муску-

лен гликоген след изчерпването им 

вследствие на физическо натовар-

ване или гладуване. Следователно 

след физически натоварвания тряб-

ва задължително да се избягва кон-

сумацията на алкохол в отсъствие 

на въглехидрати, защото това ще 

доведе до значително намаляване 

на възстановяването на депата от 

гликоген /5, 9/.

Алкохолът е мощен вазодилата-

тор на кожните кръвоносни съдове 

и това може да доведе до редица 

нежелателни ефекти. Много видове 

спорт са свързани с леки мускулни 

и/или тъканни увреди. Стандарт-

ният подход в лечението им е при-

лагането на вазоконструктивни 

техники като напр. лед. Алкохолът 

може да причини подуване около 

увредените места именно поради 

вазодилататорните си свойства и 

задължително трябва да се избягва 

поне в бързата възстановителна 

фаза (напр. до 24 часа след трав-

мата). Друг нежелателен ефект на 

кожната вазодилатация е загубата 

на топлина, която в съчетание с 

хипогликемията може да предизви-

ка проблеми в терморегулацията 

при атлети, консумирали големи 

количества алкохол. Така че същест-

вува увеличен риск от хипотермия 

при физическа активност (туризъм, 

ски) в студено време след употреба 

на алкохол /10/.

Ефектът на махмурлука (alcohol 

hangover) e широко дискутиран, но 

слабо изследван. Препиването (при-

близително 8 стандартни напит-

ки) не повлиява мощта и силата, 

но възпрепятства способността 

за високоинтензивно натоварване 

при колоездачи. Интоксикираните 

атлети не предприемат адекватни 

оздравителни мерки срещу трав-

ми или подценяват подходящото 

облекло или убежище при студени 

условия. Най-важният ефект при ин-

токсикирани атлети е намалената 

способност за правилна преценка, 

което води до високорисково по-

ведение, съответно с нарастващ 

риск от травми и инциденти - път-

ни инциденти, удавяне, гръбначни 

травми, разпри и кавги - домашни и 

публични.

Тъй като индивидуалната по-

носимост към алкохола е различна, 

трудно е да се даде дефиниция за 

тежък алкохолен прием или алкохо-

лен запой. Най-общо еднократната 

консумация около 80-100 грама се 

счита за тежък прием за повечето 

хора.

В заключение може да се обобщи, 

че независимо от индивидуалната 

поносимост към алкохола честата 

му употреба особено в по-големи 

количества ще доведе до поредица 

от нежелателни ефекти, свързани 

със спортните постижения, възста-

новяването, диетичния режим и со-

циалната интеграция.
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INTRODUCTION:

Per-operative finding for bone anomaly of 

the trochlea in patellar instability was discovered 

early in the XIX century. Richerand was cited 

by Isermeyer that in 1802 he first discovered 

the anomaly of the external femoral condyl in 

recurrent patella luxations.  The first surgical 

corrections of dysplastic trochlea originated 

from the beginning of the XX century by ALBE 

(1915) (1), who indicated trochleoplastiе by 

elevation the lateral condyl. 

BRATTSTORM (2), 1964, is the first author 

who gave the classification of the trochlear 

dysplasia using axial X-rays of the knees under 

the flexion of 30 degrees. 

MALDAGUE and MALGHEM (10) are the 

first ones who used profile X-rays in 1985 in 

order to find out trochlear insufficiency and 

lateral patella placement. The upper part of the 

trochlea is fundamental for investigation since 

it articulates with the patella at the beginning 

of the flexion. Even per-operative observations 

ascertain the existence of this anomaly in more 

of the patients: the articulating surface is flat. 

In 1990, H. Dejour (3, 4, 5, and 18) gave 

the first classification of the trochlear dysplasia 

based on the level of the trochlear line 

crossing with the lines of the two codyls, seen 

on a profile X-ray. The level of the intersection 

sign is the base for determining the grade of 

dysplasia.  (Figure no 1.)

This classification was upgraded in the later 

period by identification and quantification of 

the bump, as well as trochlea depth expressed 

in mm.  (Figure no 2.)

This classification was upgraded by DAVID 

DEJOUR (8), who used the profile X-ray and 

computed tomography, and compared it with 

the per-operative findings. (Table 1 ) (Figure 

3, 4)

MATERIALS AND METHODS

Echo sonography was accomplished in 200 

newborns at the age of 1, 3 and 12 months. A 

7 MgHz probe was used placing it tangentially 

when the flextion of the knee was 30 to 60 

degrees in order to determine the degree of 

the trochlear dysplasia. Figure 5 shows a series 

of echo sonographies in children at the age of 

1 to 12 months. (Figure no 5, 6, 7)

We made cadaveric investigations at 

the Mechanical Laboratory at the Istitute 

of Eartquake Engineering and Engineering 

Seismology (IEEES) in Skopje and we 

SUMMARY

The aim of this presentation is to show the appearance of trochlear dysplasia 
as one of the most difficult pathologic findings in patellar instability. This article 
shows the real cause for developing of trochlear dysplasia.
Materials and methods: An echo sonography  has been performed on 200 
todders with knee flexion from 30 to 60 degrees in order to determine the 
degree of trochlear dysplasia with toddlers. A 7megaHz-probe has been used, 
which was tangentially placed with the reference to the FP joint. 
Results: A flat trochlea has been registered with all of the toddlers from 3, 6 
and 9 months, during the echo sonography of the patelofemoral joint with 30 
and 60 degrees flexion and a tangentially placed probe. This high percentage of 
dysplastic trochlea does not correspond to the results of the actual orthopedic 
practice and the frequency of the trochlear dysplasia outbreak. 
Conclusion: The occurrence of the trochlear dysplasia in the patelofemoral joint 
is due to the influence of the DELPECH law as the only possible mechanical 
theory of the appearance of the trochlear dysplasia in the later stage of the 
childhood. Consequently, the trochlear dysplasia is not a congenital anomaly 
but an anomaly developed as a result of the lowered pressure in trochlear 
groove.

РЕЗЮМЕ

Спортист с обективна пателарна нестабилност с феморална трох-

леарна дисплазия – болест на развитието или...

Целта на настоящата презентация е да покаже как изглежда трохле-
арната дисплазия като една от най-трудните патологични находки 
при пателарна нестабилност. Тази статия показва истинската при-
чина за развитие на трохлеарна дисплазия.
Материали и методи: Извършена е ехосонография на 200 деца със 
сгъване на коляното от 30 до 60 градуса, за да се определи граду-
сът на трохлеарна дисплазия. Използвано е изследване с честота 7 
megaHz, което е тангенциално поставено в FP.
Резултати: Регистрирана е плоска трохлея при всички деца на въз-
раст 3, 6 и 9 месеца, по време на ехосонографията на пателофемо-
ралната става с 30 и 60 градусa сгъване и тангенциално предста-
вено. Този висок процент на трохлеарна дисплазия не отговаря на 
резултатите на актуалната ортопедична практика и честотата на 
проявата на трохлеарна дисплазия.
Заключение: Появата на трохлеарна дисплазия в пателофеморалната 
става се дължи на влиянието на закона на Делпеч като единствена-
та възможна механична теория за появата на трохлеарна дисплазия 
в по-късното детство. Следователно трохлеарната дисплазия не е 
вродена аномалия, а се развива като последица oт намаленото наля-
гане в трохлеарната вдлъбнатина.

KEY WORDS: trochlea, dysplasia, congenital
КЛЮЧОВИ ДУМИ: трохлеа, дисплазия, вроден 
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determined the pressure in the FP joint in the 

small children's knees by increasing the flexion 

and loading.

The flexion went from 30 to 90 and 120 

degrees, and the loadings from 2 to 5 kg. The 

results of the attained pressure in the FP joint 

showed from 310 N for flexion of 30 degrees 

and loading of 2 kg, up to 850 N of the same 

flexion and greater loading od 5 kg. The 

pressure approximated 1050 N by increasing 

the flexion of 120 degrees and loading of 2 kg, 

and 1800 N by loading of 5 kg. Figure no 8. 

RESULTS
 

Out of 200 echo sonographic analyses 

of the femoral-patellar joint having flexion 

of 30 and 60 degrees, in more than 95% of 

the investigated children's knees the trochlea 

was flat. With the cadaveric investigations we 

proved that the pressure in the femoral-patellar 

joint is high, and it grows by increasing the 

flexion and the degree of joint loading. (Figure 

no 9.)

 This increased pressure has been 

expected in adult patients with dysplastic 

trochlea. Actually this, explain the reason for 

the high percentage of osteochondral fracture 

in an unstable patella with recurrent luxations 

of 28.1% in TEMELKOVSKI'S series (16), especially 

in dysplasia of the type III. (Figure no 10. )

DISCUSSION

Nove –Joserand L., in 1995 (13) and 

Temelkovski Z., in 1999 (15) proved, by their  

investigations and statistical analyses that 

the excessive lateralization of TT in relation 

to trochlear bump leads to development of 

dysplastic trochlea. 

The results of our laboratory investigations 

showed that the biomechanical theory has 

also its role in the appearance of trochlear 

dysplasia.

In the science there is always for and 

against.

Some authors, as H. Dejour (5, 6, and 7) 

considered that trochlear dysplasia is genetically 

determined.

The basic postulate that biomechanics in 

the FP joint is responsible for the appearance 

of dysplastic trochlea, is the DELPECH law, 

Conventional radiography Computed tomography

Grade A - Crossing sign - Trochlear morphology prevented (fairly shallow 

trochlea)

Grade B -Crossing sign

-Supratrochlear spur

Flat or convex trochlea

Grade C -Crossing sign

-Double contour

- Asymmetry of trochlear facets: Lateral facet 

convex, medial facet hypoplastic

Grade D -Crossing sign

-Supratrochlear spur

-Double contour

- Asymmetry of trochlear facets, vertical join 

(cliff pattern)

Тbl. 1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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which decidedly says: 

When the cartilage of diarthrodial joints 

transfers decreased pressure, the neighbouring 

growth cartilage is in reversing proportional 

hyperactivity.

This law completely explains the flat 

trochlea in more than 95% of the newborns 

because in the period from their birth to 9 

months the children do not suffer any greater 
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Fig. 8

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10

Fig. 9

weightbearing in this joint, such as walking and 

kneeling, which means for itself that there are 

very low values of pressure in the FP joint.

In TEMELKOVSKI'S series (16, 17) it has 

been shown that the mechanical theory of 

trochlear dysplasia appearance is present 

especially when it appears unilaterally and 

is followed by greater lateralisation of 

tuberositas tibiae.

Postoperative results in a patient with 

greater lateralisation of TT at the age of 17 

ascertain this (3, 13). (Figure no 11, 12.)

SUMMARY

Excessive lateralization of TT in respect 

to trochlear bump leads to dysplasia of the 

trochlea.

Biomechanical theory of the trochlear 

dysplasia development is explained by the 

increased pressure in femoral-patellar joint, as 

a result of anti-Maquet effect (11), which in the 

early childhood leads to insufficiency of the 

lateral condyl and successive filling-growth of 

the trochlear groove.

In respect to the therapeutic protocol in 

patients with patellar instability, the existent 

trochlear dysplasia is always indicated for early 

soft tissue operative procedure (MPFL, INSALL) 

or INSAL modification, Temelkovski (17).

THE AIM OF THIS EARLY OPERATIVE 

INTERVENTION IS IN ORDER TO ACHIEVE:

 centralisation of the patella

 congruency in the FP joint 

 adequate pressure in the FP joint, which 

will provide a spontaneous correction of 

the trochlear dysplasia

Respecting the biomechanical theory in 

relation to trochlear dysplasia appearance, 

good results in the treatment of patellar 

instability will be quaranteed in future, and the 

development of early osteoarthritis in the FP 

joint will be avoided. 

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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