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I. УВОД 
Адолесцентната епифизиолиза (Coxa vara adolescentium) е най-

честата локализирана аномалия на развитието и едно от най-важните 

заболявания на тазобедрената става през пубертета.  

Заболяването се дефинира като изместване на проксималната 

бедрена епифиза спрямо бедрената шийка през растежната зона (физа). 

В действителност настъпва изместване на бедрената шийка нагоре и 

напред, като епифизата остава фиксирана в ацетабулума надолу и назад 

и се получава варусна деформация в проксималната бедрена област с 

постеро-каудална епифизна дислокация. Деформацията е в три 

равнини, като дисталният фрагмент се локализира във варус в 

коронарната равнина, в екстензия в сагиталната равнина и във външна 

ротация в аксиалната равнина. (Фигура 1, Фигура 2) 

  

 
Фигура 1 Фигура 2 

 

Много рядко се получава изместване на бедрената шийка в задна 

посока, водещо до валгусна деформация с антеро-краниална, постеро-

краниална или краниална епифизна дислокация. 

При адолесцентната епифизиолиза, за разлика от травматичната, 

настъпва изместване през патологично променената зона на 

хипертрофия на физата, в непосредствена близост с осифициращата 
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зона, като герминативният слой остава към епифизата. Хистологично 

се наблюдава увеличаване дебелината на слоя на хипертрофиралите 

хрущялни клетки до 80% от зоната на растеж (при норма 15-30%), 

което е резултат на забавена хондроцитна матурация и енхондрална 

осификация. Описаните промени водят до намаляване на анатомичната 

стабилност на хрущялната плочка, а с това и на нейната резистентност 

към режещите сили, упражнявани върху епифизата, с последващ 

поетапен процес на плъзгане при интактен перихондриум. 

Ендокринният дисбаланс през пубертета се приема като основен 

етиологичен фактор за тези промени.  

Аваскуларната некроза на бедрената глава е най-сериозното 

усложнение при лечение на пациенти с адолесцентна епифизиолиза. Тя 

е описана за пръв път от Axhausen G. в 1922г..  Честотата на това 

усложнение е между 10-15% и в 96% от случаите се развива до една 

година след лечението. Етиологично се приема съдова травма на 

екстра- и интраосалната циркулация на епифизата. Според редица 

автори, ятрогенната травма на екстраосалните съдове, най-вече 

скъсените задно-латерални, е резултат на тяхното преопъване и 

облитерация при опит за закрита или открита репозиция на епифизата 

при нестабилни епифизиолизи, директна травма, както и при 

остеотомии на бедрената шийка.  Прекъсването на кръвоснабдяването 

на бедрената глава води до деваскуларизация на епифизата (цялата или 

част от нея) с последваща резорбция на некротичната кост. 

Състоянието се характеризира с малък възстановителен потенциал. 

При накои пациенти се развива прогресивен колапс на бедрената глава, 

като при голяма част от тях това се свързва с увеличение на болката, 

деформация и загуба на подвижност, налагащи последващи 

реконструктивни операци. Проучване на пациенти, претърпяли 

първично ендопротезиране на тазобедрена става, последващо 
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адолесцентна епифизиолиза на същата става, показава, че най-честата 

индикация за артропластика на тазобедрената става е аваскуларната 

некроза. 

Горепосочените фактори определят заболяването coxa vara 

adolescentium и авасуларната некроза на бедрената глава, развиваща се 

като негово усложнение, като един от сериозните медико-социални 

проблеми по време на пубертета, изискващ своевреманна диагноза и 

правилен избор на адекватен метод на лечение. 
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II. ЦЕЛ 
 

Целта на настоящото проучване е да идентифицира факторите, 

повлияващи развитието на асептична некроза при лечение на 

адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава и да се приложи 

получената информация за оптимизиране лечението на пациентите. 

 

III. ЗАДАЧИ: 
1. Да се анализират факторите, водещи до усложнението 

асептична некроза при пациенти, лекувани по повод на адолесцентна 

епифизиолиза. 

2. Да се анализират възможностите за оптимизиране на 

лечението на пациенти с адолесцентната епифизиолоза (cova vara 

adolescentum) с оглед избягване на усложнението аваскуларна некроза 

на бедрената глава. 

3. Да се прецизират индикациите относно метода на лечение 

на адолесцентна епифизиолиза – фиксация “in situ”. 

4. Да се създаде протокол за рехабилитация на пациенти с 

адолесцентна епифизиолиза. 

 



IV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Изследването е проведено в A. I. duPont Hospital for Children, 

Wilmington, DE, USA и Катедра по ортопедия и травматология, МУ – 

Пловдив, България за периода между 1965 и 2012 година. Направена е 

оценка по документи и рентгенографии на 365 пациенти (453 

тазобедрени стави), лекувани по повод адолесцентна епифизиолиза на 

бедрената глава. Всички пациенти са лекувани първично от хирурзи, 

работещи в двете горепосочени болници и състоянието им е 

проследено за не по-малко от 2 години.  

240 пациенти отговарят на критериите за включване в 

проучването. Възможно е някои вътрешни фактори да доведат до 

предразположение на пациента за развитие на аваскуларна некроза 

след адолесцентна епифизиолиза. Тези фактори биха засегнали и двете 

тазобедрени стави в случаи на двустранна адолесцентна епифизиолиза. 

За да се избегне каквото и да е потенциално засилване на влиянието на 

тези фактори, ние избрахме да проучваме само първата засегната става 

на пациенти с двустранно засягане.  125 от първоначално включените 

365 пациенти бяха изключени от проучването. (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Причини за изключване от проучването 

Причина за изключване Брой пациенти 

Недостатъчни данни 9 

Започване на лечението в друга институция 16 

Предхождаща радиационна терапия 2 

Сърповидно-клетъчна анемия 3 

Ендокринопатии 3 

Недостатъчен срок на проследяване 92 

 



За всеки включен в проучването пациент са събрани данни 

относно: 

• възраст  

• пол  

• тегло  

• страна на засягане  

• продължителност на клиничните симптоми  

• амбулаторен старус  

• стабилност на епифизиолизата  

• метод и време на лечението  

• наместване на приплъзването  

• продължителност на проследяването  

• усложнения  

• вторични ореративни интервенции  

• разлика в дължините на долните крайници.  

• Информация относно качеството на живот, болка при 

ежедневните дейности и упражнения, куцане и обем на 

движение беше получена от бележките при последния преглед 

на пациента.  

Като срок на проследяване беше определено времето между 

първичния и последния преглед на пациента. 

Затлъстяването при децата и юношите варира според възрастта и 

пола и не се определя като абсолютна цифра, а спрямо исторически 

нормална група, при която затлъстяването се определя като Индекс на 

телесната маса (ИТМ), който е по-висок от 95-ия персентил. 

Пациентите бяха разпределени в следните групи съобразно телесното 

тегло на всеки от тях като се използваха персентил-кривите на National 

Center for Health Statistics. (Таблица 2) 
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Таблица 2. Телесно тегло според персентил-кривите на National 

Center for Health Statistics  

Група,  
съобразно телесното тегло 

Индекс на телесна маса 

Затлъстяване По-голямо телесно тегло от 95-ия 
персентил според възрастта и пола 

Наднормено тегло Между 90-ия и 95-ия персентил според 
възрастта и пола 

Тегло над средното Между 50-ти и 89-ти персентил 
Тегло под средното Между 10-ия и 49-ия персентил 
Тегло под нормата По-малко от 10-ия персентил 

 

Адолесцентните епифизиолизи се класифицират като хронични ако 

симптомите са били налични за три или повече седмици и като остри ако 

симптомите са били налични за по-малко от три седмици (19). 

Стабилността на адолесцентната епифизиолиза е класифицирана 

според дефинициите на Loder et al.73: 

1. Епифизиолизата е класифицирана като нестабилна ако 

пациентът има толкова силна болка, която не му позволява да 

ходи дори с патерици, независимо от продължителността на 

симптомите.  

2. Епифизиолизата е касифицирана като стабилна ако ходенето и 

натоварването на крайника са все пак възможни с или без 

патерици. 

Резултатите от лечението са класифицирани според критериите на 

Heyman and Herndon: 

1. Отличен – при наличие на нормален обем на движения на 

тазобедрената става, без накуцване и болка 

2. Добър – пациентът няма накуцване и болка, но има ограничение 

във вътрешната ротация на тазобедрената става 
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3. Задоволителен – пациентът няма накуцване и болка, но има 

ограничение в абдукцията и вътрешната ротация на 

тазобедрената става  

4. Лош - пациентът има леко накуцване, болка след натоварване и 

ограничение в абдукцията, вътрешната ротация и флексията на 

тазобедрената става 

5. Много лош - пациентът има накуцване, болка при движение и 

значително ограничение на движенията, което е довело до 

реконструктивна процедура.  

 

Рентгенологична оценка: 

Диагностичните, предоперативни, интраоперативни, 

постоперативни и контролни рентгенографии на пациентите са 

анализирани от един и същ екип по стандартизиран протокол, за да се 

получат данни за: 

1. Степен на епифизиолизата  

1.1. Степента на епифизиолизата се изчислява по метод, описан 

от Southwick. Ъгълът на приплъзване се изчислява като 

разлика межу стойностите на латералния епифизно-

диафизарен ъгъл на тазобедрената става с епифизиолиза и на 

здравата тазобедрена става. (Фигура. 3, Фигура 4) 

 
Фигура 3. 
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Фигура 4. 

 

1.2. Степента на епифизиолизата се класифицира като лека, 

умерена и тежка по метода на Boyer и съавт. (Таблица 3, 

Фигура 5) 

 

Таблица 3.  Степен на епифизиолизата по метода на Boyer и съавт. 

Степен на приплъзване на 

епифизата 
Ъгъл на Southwick 

I  (леко) <300 

II (умерено) 300 до 500 

III (тежко) >500 
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Фигура 5. А – нормална епифиза; B – разширена и прозрачна епифизна 

линия; C – ощр по-голямо разширяване и прозрачност на епифизната 

линия; D – тежко приплъзване на епифизата 

 

2. Наличие и размер на редукция (преднамерена и неволна) 

Размерът на редукцията е дефиниран като разлика между ъгъла на 

първоначалното приплъзване и резидуалния постоперативен ъгъл на 

епифизиолизата. Не са правени специфични опити за стандартизиране 

на позицията на пациента при рентгенографиите. Southwick споделя, че 

неговият центраж “позволява точно сравняване на двете глави на 

бедрената кост на един филм. При тежки епифизиолизи дисталната 

част на диафизата на бедрената кост на засегнатата страна може да не 

изглежда в истинска профилна позиция поради ограничения обем на 
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движения на тазобедрената става. И въпреки това този центраж е най-

точен”. В случаи, когато “жабешката” профилна рентгенография на 

Southwick не е налична, позицията е измерена на фасови 

рентгенографии пред- и следоперативно. Поради липсата на 

възможност за ригидна стандартизация на позицията, 

постоперативната позиция е категоризирана като “липса на редукция”, 

“частична редукция”, “пълна (анатомична) редукция”. 

 

3. Позиция на винта или иглата или резултантна позиция при 

използване на повече от едно остеосинтезно средство 

Позицията на винта или иглата се измерва на постоперативните 

рентгенографии по метод, разработен от Mulholland and Gunn.  (Фигура 

6) 

Позицията при използване на един винт се пеценява по следния 

начин: 

Позиция 1 – централната ос на винта е на разстояние до равното на 

половината от неговия диаметър от централната линия на бедрената 

глава.  

Позиция 2 – централната ос на винта е на разстояние равно на 

половин до един диаметър на винта от централната линия на бедрената 

глава.  

Позиция 3 – централната ос на винта е на разстояние равно на над 

един диаметър на винта от централната линия на бедрената глава.  
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Фигура 6. Метод на Mulholland and Gunn 

 

Най-често използваното остеосинтезно средство в нашата серия е 

8-милиметров канюлиран винт от неръждаема стомана. В случаите, 

когато се използват по-малки игли, ние прилагаме модифициран от нас 

метод за измерване на позицията на остеосинтезното средство, като 

целта е да отчетем по-малкия размер на иглата и влиянието на този 

фактор върху измерването.  

Горепосочените измервания са направени на фасови и профилни 

рентгенографии по Southwick и сборът от двете стойности формира 

трето число, което се нарича резултантна позиция на винта (pin position 

score). 
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Фигура 7 Фигура 8 

  
Фигура 9 Фигура 10 

 

В случаите, когато е използвано повече от едно остеосинтезно 

тяло, резултантната позиция на винта се изчислява като средно 

аритметична от стойностите за различните игли или винтове. 

Пенетрация на остеосинтезно средство 

Рискът от пенетрация на остеосинтезно средство в ставата е 

оценен чрез измерване на разстоянието от върха на винта или иглата до 
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субхондралната кост. Това разстояние е измерено на две проекции, 

като е използвано по-малкото от двете числа. Прието е, че разстояние, 

по-малко от 5 мм на постоперативните рентгенографии, е индикативно 

за риск от пенетрация. Пенетрацията е определена като трайна или 

интраоперативно коригирана. 

 

   
Фигура 11 Фигура 12 

 

4. Постоперативна прогресия на епифизиолизата 

Направен е анализ на постоперативните рентгенографии на 

пациентите с цел да се установи наличие на редукция на 

епифизиолизата – преднамерена или неволна. Размерът на редукцията е 

дефиниран като разлика между ъгъла на первоначалното приплъзване и 

резидуалния постоперативен ъгъл на епифизиолизата. 
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Фигура 13 Фигура 14 

 

5. Наличие на аваскуларна некроза 

Аваскуларната некроза e дефинирана ретроспективно на базата на 

рентгенологични белези за склероза и последващ колапс на бедрената 

глава.  

Тежестта на дегенеративните промени се измерва по 

класификацията на Boyer. (Таблица 4) 

 

Таблица 4. Рентгенографска класификация на Boyer и съавтори 

Степен Характеристика 
0 Няма дегенеративни промени. 

I 
Няма повече от една дегенеративна киста или единичен 
остеофит, липсва остеосклероза, нормална ширина на 
вътреставното пространство. 

II 
Една или повече субхондрални кисти, както и остеофити, 
начална субхондрална склероза, леко стеснено ставно 
пространство. 

III 
Множествени субхондрални кисти и остеофити, изразена 
субхондрална склероза и умерено стеснено до 
нишковидно ставно пространство.    
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Статистическа обработка на данните: 

Анализът на данните е направен със статистически пакет SPSS- 

Statistical Package for Social Sciences. 

Използвани са различни методи за статистически анализ на 

данните от проучването.  

Наличието или отсъствието на аваскуларна некроза служи като 

независима променлива.  

Хи-квадрат анализи (с Пиърсънова поправка за непрекъснатост) sa 

използвани за измерените на номинално ниво зависими променливи 

(пол, раса, страна на засягане, анамнеза за травма, възможност за 

самостоятелно ходене при първия преглед, болка в областта на 

тазобедрената става при първия преглед, стабилност, болка в коляното 

при първия преглед, прилагане на тракция, посоперативна прогресия на 

епифизиолизата, пенетрация на игла или винт, използуване само на 

едно или на няколко остеосинтезни средства, вид остеосинтезно 

средство).  

Непараметричният U-тест на Mann-Whitney е използван за 

зависими променливи измервани на ординално ниво (телесно тегло, 

давност  на симптомите, степен на епифизиолизата, количество на 

редукция, резултантна позиция на иглите, клиничен резултат при 

последния преглед).  

Т-тест за независими извадки е приложен за зависими променливи 

измервани на интервално ниво (възраст и продължителност на 

проследяването).   
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ, 

ЛЕКУВАНИ ПО ПОВОД АДОЛЕСЦЕНТНА ЕПИФИЗИОЛИЗА 

(COXA VARA ADOLESCENTIUM) 

Обемът на движение на тазобедрената става е пряко свързан с 
пола, възрастта и деформациите в областта на същата, причинени от 
заболяване или травма. Жените имат по-голям общ обем на движение 
на тазобедрената става от мъжете като и при двата пола общият обем 
на движение намалява с напредване на възрастта. 

Намаление на обема на вътрешна ротация на тазобедрената става 
(външно-ротаторна контрактура) е често срещана клинична находка 
при пациенти с адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава.  

В острата фаза на адолесцентна епифизиолиза бедрото има 
тенденция да стои принудително във външна ротация при увеличаване 
на флексията на тазобедрената става. Ограничението на вътрешната 
ротация на тазобедрената става намалява след първоначалната фаза на 
заболяването, вероятно поради намаление на синовита на ставата и на 
болката след първите шест месеца.  

Рехабилитационният процес на пациентите се проведе в Alfred I 
DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA и в Клиника по 
ортопедия и травматология, УМБАЛ към „Св. Георги“, ЕАД, гр. 
Пловдив и е започнат след прецизно направена клинико-диагностична 
преценка, извършена съвместно от хирурга, извършил оперативната 
интервенция и специалист по физикална и рехабилитационна 
медицина, участвал в проучването. Последният, изписва подходящата 
рехабилитационна програма на всеки пациент, потвърдена с всички 
образно-диагностични и други методи и средства използвани в 
съвременната физикална и рехабилитационна медицина, съобразявайки 
се със специфичните клинични ограничения като тежест на травмата, 
използваната оперативна методика, очакваните клинико-терапевтични 
резултати и други, спазвайки строго приниципите на индивидулния 
подход.      
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Основните цели на приложеното физикално лечение на 
пациентите, лекувани по повод адолесцентна епифизиолиза на 
бедрената глава са: 

• увеличаване мускулна сила на долните крайници и най-вече на 
мускулите стабилизатори 

• обезболяване 
• възстановяване пълния обем на движение на тазобедрената става 
• възстановяване на нормална походка 
• подобряване координация на движенията 
• увеличаване толерантността на пациентите към продължителни 

и по-големи натоварвания при ходене и тичане 
• възстановяване на всички дейности от ежедневния живот  и 

подготовка на сърдечно-съдовата система на пациентите за 
завръщане към спортни мероприятия и игри 

• предотвратяване на усложнения като хондролиза и аваскуларна 
некроза 

Доказано е, че постоперативното физикално лечение на 
адолесцентна епифизиолиза е много ефективно и цели от една страна 
възможно най-бързото възстановяване на дейностите от ежедневния 
живот, а от друга предовратяване появата на различни компенсаторни 
усложнения засягащи гърба или долния крайник.  

Постоперативното физикално лечение на включените в настоящия 
дисертационен труд пациенти, целящо редуцирането на болката, е 
реализирано с помощта на най-подходящите физикални фактори и 
техники, като същевременно се цели и предотвратяване на мускулната 
атрофия и загубата на мускулна сила. В него са заложени 
криотерапевтични процедури, студени пакети, а в определени случай и 
топлинни парафинови апликации. След третия постоперативен ден, 
приложения физиотерапевтичен комплекс е обогатен с използването  
на ултразвукови и електролечебни процедури.                                            

Ултразвуковите процедури, под формата на ултрафонофореза с 
нестероидни противовъзпалителни гелове, са осъществени с апарата на 
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BTL 4710 Sono Professional. Последният притежава висока 
ергономичност и е лесен и удобен за работа. Апаратът е снабден с 
графичен дисплей, като в него са заложени различни терапевтични 
протоколи. Предоставя се възможност за едновременно включване на 
две ергономични ултразвукови глави, както и допълнителна визуална 
идентификация и индикатор за пациентите. Ултрафонофорезата с 
нестероидни противовъзпалителни гелове е осъществена при 
интензитет 0.6 W/cm2 (50% импулсен режим) при изходна честота 3 
MHz в продължение на 5 минути. 

Електролечебните процедури се осъществиха с 
мултифункционалния апарат Аries Star генериращ почти всички токови 
модалности като, интерферентни токове , токове на Коц, ТЕНС и др. 
Интерферентните токове представляват едни от най-често 
използваните модалности във физиотерапевтичната практика. 
Аналгетичният им ефект се обяснява с производството на ендогенни 
опиоиди като ендорфини и енкефалини. Апаратът Аries Star е 
изключително подходящ за постоперативната физикална програма на 
пациенти с адолесцентна епифизиолиза, тъй като е съвместим с 
приложението на ултразвук. Притежава висока ергономичност и 
малките му размери, както и ниското му тегло го правят удобен за 
работа и лесен за транспортиране до леглото на болния. Четирите 
електрода са разположени върху латералната част оперираното бедро, 
така че да кръстосват постоперативния цикатрикс. Избрана е 
обезболяващата честота 90-100 Hz, с интензитет 25-30 mA, като 
продължителността на процедурата е 10 минути при всеки пациент. 

Използването на помощни средства – патерици и избягването на 
всякакво натоварване на крайника е задължително условие след 
проведеното оперативно лечение. След петия постоперативен ден на 
пациентите са дадени указания за частично натоварване на оперирания 
крайник, при ставане от леглото и ходене, и е назначена 
кинезитерапевтична програма. Пациентите започват плавно и 
постепено натоварването, като до третата седмица са ограничени да 
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натоварват с тежест до 20 кг., но винаги под наблюдението на 
рехабилитаторите от съответната клиника и пряко от специалиста по 
физикална и рехабилитационна медицина. Рехабилитаторите от Alfred I 
DuPont Hospital for Children и КОТ към УМБАЛ  „Св. Георги“ ЕАД 
обучават пациентите в правилното и безопасното използване на 
помощните средства при изкачване и слизане по стълбите, като 
същевременно следят за спазването на ограниченията относно 
натоварването на оперирания крайник, поставени от  специалиста по 
физикална и рехабилитационна медицина. Едно от най-важните 
предизвикателства пред рехабилитаторите е обучението на пациентите 
в правилно ходене. На пациентите е препоръчано да продължават да 
използват едната или двете патерици докато не постигнат 
самостоятелна походка без накуцване. Известно е, че неправилната 
походка може да е причина за появата на множество и различни болки 
в колената, бедрата и гърба.  

В постоперативния кинезитерапевтичен комплекс са заложени 
пасивни скелетно мускулни упражнения за тазобедрената става с цел 
подобряване и увеличаване обема на движение. Със същата цел са 
изписани и различни мануално терапевтични техники като: 
мекотъканна мобилизация, ставна мобилизация и улеснен стречинг. 

Максималният обем на движение на ставата в отсъствие на болка и 
пълното натоварване на крайника са регистрирани след шестата 
седмица. Активните скелетно мускулни упражнения са изпълнявани от 
всички мускули на долните крайници и най-вече за увеличаване 
мускулната сила на абдукторите и екстензорите на бедрото. В 
предложения постоперативен кинезитерапевтичен комплекс са 
заложени и проприоцептивни упражнения и упражнения за 
координация. Целта на тези упражнения е възстановяването 
стабилността и пълния контрол на тазобедрената става, което 
многократно улеснява по-нататъшното изпълнение на упражненията за 
обем на движение и провеждането на подводната гимнастика. В 
относително малък брой случай (n=16) в кинезитерапевтичната 
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програма е заложено изпълнението на кожна тракция, което има за цел 
да се предотврати мускулния спазъм и да редуцира болката при 
преминаване през активния и пасивния обем на движение. Преодоляна 
е и раздразнителността на пациентите. 

Оценка на крайния клиничен резултат от лечението се дава според 
резултатите от последния преглед според критериите на Heyman и 
Herndon. (Таблица 5) 

 
Таблица 5: Клинични критерии на Heyman и Herndon  

Резултат Клинична критерии 
Отличен Нормален обем на движения на тазобедрената става 

Няма куцане 
Отсъствие на болка 

Добър Няма накуцване 
Отсъствие на болка  
Леко ограничение на вътрешната ротация на 
тазобедрената става, която все пак се запазва в обем над 
неутрално положение 

Задоволителен Няма куцане 
Отсъствие на болка  
Леко ограничение на абдукцията и вътрешната ротация на 
тазобедрената става 

Лош Умерено куцане 
Лека болка след усилени движения 
Леко ограничение на вътрешната ротация, абдукцията и 
флексията на тазобедрената става. 

Много лош Куцане 
Болка при движение 
Силно ограничение на обема на движение на 
тазобедрената става, налагащо реконструктивни 
оперативни интервенции или 
Демонстративни прогресивни рентгенологични промени в 
тазобедрената става. 
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V. РЕЗУЛТАТИ: 
Средната възраст на 240 пациенти, включени в проучването е 12 

години и 10 месеца при първия преглед. (Таблица 6) 

 

Таблица 6. Разпределение на пациентите по възраст 

Възраст в 
месеци при 

първи 
преглед 

Брой 
пациенти % 

 

Възраст в 
месеци при 

първи преглед 

Брой 
пациенти % 

96 1 0.4 159 1 0.4 
108 2 0.8 161 2 0.8 
117 1 0.4 162 5 2.1 
120 6 2.5 164 3 1.3 
121 1 0.4 167 1 0.4 
122 1 0.4 168 24 10.0 
126 3 1.3 169 2 0.8 
127 1 0.4 172 1 0.4 
129 1 0.4 173 1 0.4 
132 27 11.3 174 6 2.5 
133 2 0.8 175 2 0.8 
135 5 2.1 177 2 0.8 
136 2 0.8 178 1 0.4 
137 2 0.8 179 2 0.8 
140 1 0.4 180 14 5.8 
141 2 0.8 181 2 0.8 
142 2 0.8 183 1 0.4 
144 4 17.9 184 1 0.4 
145 1 0.4 186 1 0.4 
146 1 0.4 187 1 0.4 
148 1 0.4 192 5 2.1 
149 1 0.4 198 1 0.4 
150 5 2.1 199 1 0.4 
152 2 0.8 200 1 0.4 
153 3 1.3 202 1 0.4 
155 6 2.5 204 1 0.4 
156 3 12.5 210 1 0.4 
157 2 0.8 216 1 0.4 
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Средният срок на проследяване за цялата група е 54 месеца. 

(Таблица 7) 

 

Таблица 7. Разпределение на пациентите според срок на проследяване 

Срок на 

проследяване 

в месеци 

Брой 

пациенти 
% 

 Срок на 

проследяване 

в месеци 

Брой 

пациенти 
% 

24 68 28.3 84 10 4.2 

25 6 2.5 96 6 2.5 

26 3 1.3 108 1 0.4 

27 5 2.1 120 4 1.7 

28 3 1.3 122 1 0.4 

29 1 0.4 131 1 0.4 

31 1 0.4 132 3 1.3 

32 1 0.4 134 1 0.4 

35 1 0.4 138 1 0.4 

36 40 16.7 144 1 0.4 

38 1 0.4 156 3 1.3 

39 2 0.8 168 1 0.4 

48 30 12.5 180 1 0.4 

54 1 0.4 192 1 0.4 

60 22 9.2 204 2 0.8 

66 1 0.4 252 1 0.4 

72 12 5.0 276 1 0.4 

74 1 0.4 324 1 0.4 

75 1 0.4  
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При 21 (8.75%) пациенти има развитие на аваскуларна некроза на 

бедрената глава като усложнение. Тези пациенти са били проследени за 

среден срок от 66.7 месеца. (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Разпределение на пациентите, при които се е развила 
аваскуларна некроза според срока на проследяване. 

Срок на 

проследяване 

в месеци 

 

Брой 

пациенти 

 

% 

 Срок на 

проследяване 

в месеци 

 

Брой 

пациенти 

 

% 

24 3 14.3 84 2 9.5 

36 2 9.5 96 3 14.3 

48 5 23.8 132 2 9.5 

60 2 9.5 144 1 4.8 

75 1 4.8  

 

Разпределението на пациентите по пол е 92 момичета (38.33%) и 

148 момчета (61.67 %). От тях аваскуларна некроза са развили 10 

момичета (47.62%) и 11 момчета (52.38%). (Таблица 9) 

 

Таблица 9. Разпределение на пациентите според пола. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Пол 
Жена 92 38.33 10 47.62 82 37.44 

0.360 
Мъж 148 61.67 11 52.38 137 62.56 
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Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на аваскуларна некроза на бедрената глава след 

адолесцентна епифизиолиза и възрастта на пациента. 

Представители на Кавказката раса са 155 пациенти (64.58%), като 

при 17 (80.95%) от тях се е развила аваскуларна некроза на бедрената 

глава; 75 пациенти (31.25%) са представители на Афроамериканската 

раса, като при 3 от тях (14.29%) се е развила аваскуларна некроза; 8 

пациенти са представители на Испаноамериканската раса и при 1 

(4.76%) от тях се е развила аваскуларна некроза; 2 пациенти са 

представители на Азиатската раса като при нито един от тях (0.00%) не 

се е развила аваскуларна некроза на бедрената глава. (Таблица 10) 

 

Таблица 10. Разпределение на пациентите според раса. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Раса 

Кавказка раса 155 64.58 17 80.95 138 63.01 

0.333 

Афроамериканска 

раса 
75 31.25 3 14.29 72 32.88 

Испаноамериканска 

раса 
8 3.33 1 4.76 7 3.20 

Азиатска раса 2 0.84 0 0 2 0.91 

 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на остеонекроза след адолесцентна епифизиолиза на 

бедренета глава и расата на пациента. 

При 113 (47.08%) от пациентите е засегната дясната тазобедрена 

става, като при 8 от тях се е развила аваскуларна некроза на бедрената 
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глава (38.10%); При 127 пациенти е засегната лявата тазобедрена става, 

като при 13 от тях (61.90%) се е развила аваскуларна некроза на 

бедрената глава. (Таблица 11). 

 

Таблица 11. Разпределение на пациентите според страна на 
засягане. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Страна на 

засягане 

Дясно 113 47.08 8 38.10 105 47.95 
0.388 

Ляво 127 52.92 13 61.90 114 52.05 

 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на аваскулара некроза след адолесцентна епифизиолиза на 

бедренета глава и страната на засягане.  

При 162 (67.50%) от пациентите е установено затлъстяване , като 

при 15 (71.43%) се е развила аваскуларна некроза; при 22 пациента 

(9.17%) е установено наднормено тегло, като при нито един от тях 

(0.00%) не се е разеила аваскуларна некроза; при 42 пациента (17.50%) 

е установено над средното телесно тегло, като при 4 (19.05%) се е 

развила аваскуларна некроза; при 12 пациента ( 5.00%) е установено 

под средното телесно тегло, като при 2 от тях (9.52%) се е развила 

аваскуларна некроза на бедрената глава; при 2 пациента (0.83%) 

телесно тегло под нормата като при нито един от тях не се е развила 

аваскуларна некроза на бедрената глава (0.00%). (Таблица 12) 
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Таблица 12. Разпределение на пациентите според телесно тегло. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 
Телесно 

тегло при 
първи 

преглед 

Затлъстяване 162 67.50 15 71.43 147 67.12 

0.934 
Наднормено 22 9.17 0 0 22 10.05 
Над средното 42 17.50 4 19.05 38 17.35 
Под средното 12 5.00 2 9.52 10 4.57 
Под нормата 2 0.83 0 0 2 0.91 

 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на остеонекроза след адолесцентна епифизиолиза на 

бедренета глава и телесното тегло при първи преглед. 

При 57 от пациентите (23.75%) е установена остра адолесцентна 

епифизиолиза, като при 8 от тях (38.10%) се е развила аваскуларна 

некроза на бедрената глава. При 183 пациенти е установена хронична 

адолесцентна епифизиолиза, като при 13 (61.90%) от тях (61.90%) се е 

развила аваскуларна некроза на бедрената глава. (Таблица 13) 
 

Таблица 13. Разпределение на пациентите според давност на 
симптомите. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 
Давност на 
симптомите 

Остра 57 23.75 8 38.10 49 22.37 
0.107 

Хронична 183 76.25 13 61.90 170 77.63 
 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на остеонекроза след адолесцентна епифизиолиза на 

бедренета глава и давността на оплакванията. 

При 68 от 240 пациенти (28.33%) има анамнеза за травма, 

предхождаща клиничните симптоми и диагнозата адолесцентна 

епифизиолиза. При 3 от тях (14.29%) се е развила аваскуларна некроза 

на бедрената глава. При 172 пациенти (71.67%) липсва анамнеза за 
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предхождаща травма, като при 18 от тях (85.71%) се е развила 

аваскуларна некроза на бедрената глава. (Таблица 14) 
 

Таблица 14. Разпределение на пациентите според анамнеза за 
травма, предхождаща развитието на клиничната картина. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 
Анамнеза 
за травма 

Да 68 28.33 3 14.29 65 29.68 
0.135 

Не 172 71.67 18 85.71 154 70.32 
 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на остеонекроза след адолесцентна епифизиолиза на 

бедренета глава и анамнеза за травма. 

Болка в областта на засегнатата тазобедрена стява при първия 

преглед е наблюдавана при 230 от пациентите (95.83%). При 21 от тях 

(100%) се е развила в последствие аваскуларна некроза на бедрената 

глава. При нито един от 10 пациенти (4.17%), които са се представили 

без болка в засегнатата тазобедрена става при първи преглед не е 

наблюдавана в последствие аваскуларна некроза на бедрената глава 

(0.00%). (Таблица 15) 

 
Таблица 15. Разпределение на пациентите според наличието на болка 
в областта на засегнатата тазобедрена става при първи преглед. 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Болка в тазоб. 

става при първи 

преглед 

Да 230 95.83 21 100 209 95.43 

0.317 
Не 10 4.17 0 0 10 4.57 

 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на остеонекроза след адолесцентна епифизиолиза на 
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бедренета глава и наличието на болка в областта на тазобедрената 

става по време на първия преглед. 

При 57 (23.75%) от 240 пациенти има анамнеза за болка в областта 

на колянната става на засегнатия долен крайник. При 4 (19.05%) от тях 

е наблюдавано развитие на аваскуларна некроза на бедрената глава. 

При 183 пациенти (76.25%) не се съобщава за болка в областта на 

коляната става на засегнатия  долен крайник, като при 17 (76.25%) от 

тях е наблюдавано развитие на аваскуларна некроза. (Таблица 16) 

Таблица 16. Разпределение на пациентите според наличие на болка 
в областта на колянната става на засегнатия долен крайник по 
време на първия преглед. 
 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 
Болка в колянна 
става при първи 

преглед 

Да 57 23.75 4 19.05 53 24.20 
0.596 

Не 183 76.25 17 80.95 166 75.80 

 

Статистическият анализ показа липса на значима връзка между 

развитието на аваскуларна некроза след адолесцентна епифизиолиза на 

бедренета глава и наличието на болка в областта на колянната става на 

засегнатия крайник по време на първия преглед. 

При 137 пациенти (57.08%) е регистрирано куцане по време на 

първия преглед и при 67 (27.92%) походката е нормална, като при нито 

един от пациентите в двете групи (0.00%) не се наблюдава развитие на 

аваскуларна некроза 

При 36 пациенти (15.00%) е невъзможно ходенето при първи 

преглед. При 21 от тях (8.75% от всички включени в проучването 

пациенти) със среден срок на проследяване 68.7 месеца е установена 

аваскуларна некроза като усложнение и всички те са нестабилни по 
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дефиниция (невъзможност за натоварване на засегнатия долен крайник 

по време на първия преглед) (p<0.001). (Таблица 17) 

 

Таблица 17. Разпределение на пациентите според походката им по 
време на първи преглед 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Куцане при 

първи 

преглед 

Да 137 57.08 0 0 137 62.56 

0.001 Не 67 27.92 0 0 67 30.59 

Невъзможно ходене 36 15.00 21 100 15 6.85 

 

Аваскуларна некроза се е развила при 21 (58.33%) от 36 

нестабилни адолесцентни епифизиолизи и при нито една (0.00%) от 

204 стабилни епифизиолизи, независимо от степента на 

епифизиолизата (p<0.001). (Таблица 18) 
 

Таблица 18. Разпределение на пациентите според стабилност на 
епифизиолизата. 

Променливи Брой % Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Стабилност Стабилни 204 85.00 0 0 204 93.15 0.001 

Нестабилни 36 15.00 21 100 15 6.85 
 

При 133 пациенти (55.42%) е установена първа степен на 

епифизиолизата, като при един от тях (4.76%) е наблюдавано развитие 

на аваскуларна некроза на бедрената глава. При 80 пациенти (33.33%) е 

установена втора степен на епифизиолизата, като пр 14 (66.67%) от тях 

е наблюдавана аваскуларна некроза. При 27 пациенти (11.25%) е 

установена трета степен на епифизиолизата, като при 6 (28.57%) от тях 

е наблюдавана аваскуларна некроза на бедрената глава. (Таблица 19) 
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Таблица 19. Разпределение на пациентите според степента на 
епифизиолизата 
 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Степен 
1 133 55.42 1 4.76 132 60.27 

0.001 2 80 33.33 14 66.67 66 30.14 
3 27 11.25 6 28.57 21 9.59 

 

В групата на пациентите с нестабилна епифизиолиза рискът от 

развитие на аваскуларна некроза се увеличава с увеличаването на 

степента на епифизиолизата (p<0.001). 

Аваскуларна некроза се е развила при 1 (12.50%) от 8 тазобедрени 

стави с нестабилна епифизиолиза от I степен, при 14 (66.67%) от 21 

тазобедрени стави с нестабилна епифизиолиза от II степен и при 6 

(75.00%) от 8 тазобедрени стави с нестабилна епифизиолиза от III 

степен. 

При 101 пациенти (42.08%) е извършена остеосинтеза с игла, като 

при 18 (85.71%) от тях е наблюдавано развитие на аваскуларна некроза. 

При 133 (55.42%) пациенти е извършена остеосинтеза с един 

канюлиран винт и при 3 (14.29%) от тях е наблюдавано развитие на 

аваскуларна некроза. При 89 пациенти (37.08%) е извършена 

остеосинтеза с повече от един метален имплант, като при 5 (23.81%) от 

тях се наблюдава развитие на аваскуларна некроза на бедрената глава. 

При 145 пациенти (60.42%) е извършена остеосинтеза с един метален 

имплант и при 5 (23.81%) от тях се наблюдава развитие на аваскуларна 

некроза. Лечението при 6 (2.50%) от пациентите е извършено без 

използване на метална остеосинтеза. (Таблица 19) 
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Таблица 19. Разпределение на пациентите според вид и брой 
метални остеосинтезни средства 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Вид 

остеосинтеза 

Игла 101 42.08 18 85.71 83 37.90 0.001 

Канюлиран винт 133 55.42 3 14.29 130 59.36 

Без остеосинтеза 6 2.50 0 0 6 2.74 

Брой 

остеосинтезни 

средства 

Повече от един 

метален имплант 
89 37.08 16 76.19 73 33.33 

0.001 

Един метален 

имплант 
145 60.42 5 23.81 140 63.93 

Без остеосинтеза 6 2.50 0 0 6 2.74 

 
Развитието на аваскуларна некроза е по-вероятно при пациенти, 

лекувани с повече от един метални имплантати (p<0.001) в сравнение с 
тези, лекувани с един канюлиран винт (p<0.001).  

Пациентите, при които има развитие на аваскуларна некроза имат 
по-високо резултантно число за позицията на иглите (p<0.001) и по-
лоши резултати при последния преглед (p<0.001) в сравнение с 
пациентите, при които не наблюдаваме развитие на аваскуларна 
некроза. (Таблица 20) 

 

Таблица 20. Разпределение на пациентите според клиничния 
резултат при последен преглед 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 
Клиничен 
резултат 

при 
последен 
преглед 

Отличен 140 58.33 0 0 140 63.92 

0.001 
Добър 33 13.75 0 0 33 15.07 

Задоволителен 37 15.42 1 4.76 36 16.44 
Лош 26 10.83 16 76.19 10 4.57 

Много лош 4 1.67 4 19.05 0 0 
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При проследяване на интроперативните и постоперативни 
рентгенографии на пациентите е установено, че при 80 (33.33%) от 240 
пациенти е налична редукция на адолесцентната епифизиолиза, като 
при 13 от тях (5.42%) редукцията е пълна, а при 67 (27.91%) – 
частична. При 10 (47.62%) от пациентите с развитие на аваскуларна 
некроза е установена пълна редукция на епифизиолизата, а при 11 
(52.38%) – частична (p<0.001). (Таблица 21) 
 
Таблица 21. Разпределение на пациентите според степента на 
редукция на епифизиолизата. 
 

Променливи Брой % 
Аваскуларна некроза 

Да % Не % P< 

Редукция 
Пълна 13 5.42 10 47.62 3 1.37 0.001 

Без редукция 160 66.67 0 0 160 73.06 
Частична 67 27.91 11 52.38 56 25.57 

 

Наличието на редукцията на адолесцентната епифизиолиза, 

преднамерена или неволна се оказва статистически значим фактор за 

развитие на аваскуларна некроза в представената серия (p<0.001). 

При 44 пациенти със стабилна адолесцентна епифизиолиза на 

бедрената глава според критериите на Loder et al. е забелязана промяна 

в позицията на епифизата на постоперативните рентгенографии. При 

никоя от тези стабилни епифизиолизи няма развитие на остеонекроза. 

В настоящтото проучване всички епифизиолизи, при които се е развила 

остеонекроза са нестабилни и няма нито един случай на остеонекроза 

при нестабилни епифизиолизи, които не са били наместени 
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Протокол за рехабилитация на пациенти, оперирани по повод 

адолесцентна епифизиолиза (Coxa vara adolescentium) 

1. Постоперативното физикално лечение, целящо редуциране на 

болката 

• Криотерапевтични процедури -лед или студени пакети   

• Топлинни парафинови апликации в определени случаи  

2. Ултразвукови процедури-ултрафонофореза с нестероидни 

противовъзпалителни гелове 

3. Електролечебните процедури-интерферентни токове 

4. Постоперативен кинезитерапевтичен комплекс 

• Пасивни скелетно-мускулни упражнения- 

• Мануална терапия-мекотъканна мобилизация, ставна 

мобилизация и улеснен стречинг 

• Активни скелетно-мускулни упражнения 

• Програма за натоварване на крайника и реобучение за 

правилно ходене с и без помощни средства 
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VI. ОБСЪЖДАНЕ 
Адолесцентната епифизиолиза и възможността за развитие на 

аваскуларна некроза на бедрената глава имат потенциално променящи 

начина на живот последици за пациентите. Аваскуларната некроза на 

бедрената глава е най-честата причина за лоши резултати от лечението 

на пациенти с адолесцентна епифизиолиза. Основната цел при 

лечението на тези пациенти е да се намали ранната и късна 

морбидност.  

Систематичният и критичен анализ на Moriarity и съавт.  върху 

нивото на доказателственост на публикациите относно лечението на 

заболяването и последващите усложнения цели улесняване на 

взимането на лечебни решения и мотивира нуждата от нови 

проучвания върху проблемите. Резултатите  показват нуждата от 

акумулиране на знания по тази важна и предизвикателна тема. 

Boyer и съавт. докладват голяма серия пациенти, лекувани по 

повод адолесцентна епифизиолиза на бедрената шийка межди 1915 и 

1925 г. Резултатите от лечението са оценени като по-неблагоприятни 

при пациентите, лекувани с открита хирургична корекция в сравнение с 

пациентите, лекувани чрез фиксация в ненаместена позиция. Трябва да 

се наблегне на факта, че 93% от пациентите, лекувани с коригираща 

хирургична процедура имат умерена или тежка епифизиолиза, докато 

61% от адолесцентните епифизиолизи, лекувани с остеосинтеза in situ 

имат лека епифизиолиза. Най-лоши резултати са получени при 

пациенти, при които корекцията е била постигната чрез манипулативно 

наместване на епифизата. 

Crawford съобщава, че при всички серии традиционно 

класифицирани като преепифизиолиза, остра, остро-хронична и 

хронична епифизиолизи е докладвана по-голяма честота на развитие на 

аваскуларна некроза след остра епифизиолиза.  
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Настоящото проучване не показа връзка между остротата на 

епифизиолизата и наличието на аваскуларна некроза.  

Loder и съавт. публикуват серия от 55 адолесцентни епифизиолизи 

като съобщават, че аваскуларна некроза се е развила при 14 от тях, 

всички с нестабилна епифизиолиза. Те считат, че аваскуларната 

некроза е по-тясно свързана с нестабилността на епифизиолозата, 

отколкото с нейната острота.  

В настоящото проучване всички 21 пациенти, при които е 

отбелязано развитие на аваскуларна некроза, са с нестабилна 

адолесцентна епифизиолиза.  

При 44 пациенти, които са можели да ходят (с болка) е отбелязана 

промяна в позицията на приплъзнатата епифиза при сравняване на 

предоперативните и постоперативните рентгенографии. Подобни 

наблюдения споделят  и други автори.  Интересното е, че при нито 

един от тези 44 пациенти, които са можели да ходят (с болка), не се е 

развила аваскуларна некроза, докато при 21 (58%) от 36-те пациенти, 

които се представят с болезнена нестабилна тазобедрена става и които 

не могат да ходят, са е развила аваскуларна некроза на бедрената глава.  

Класификацията на Loder е може би донякъде ориентировъчна и 

субективна. Нашите резултати, че при четиридесет и четири стабилни 

тазобедрени стави е имало инцидентна промяна на позицията на 

епифизата, показват, че тези тазобедрени стави не са били 

“анатомично” или “механично” стабилни. Въпреки това тези 

тазобедрени стави са били “физиологично” стабилни, тъй като при 

нито една от тях не се е развила аваскуларна некроза. По този начин 

нашите резултати подкрепят употребата на класификацията на Loder в 

клинични условия на добрата ежедневна медицинска практика. 
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В литературата се съобщава за наличие на връзка между честотата 

на развитие на аваскуларна некроза и тежестта на адолесцентната 

епифизиолиза.  

Nectoux и съавт. доказват, че функционалната прогноза при 

нестабилни епифизиолизи зависи от степента на първоначалното 

приплъзване.  

Escott и съавт. докладват 64 пациенти, лекувани по повод на 

адолесцентна епифизиолиза с дълъг срок на проследяване. Тяхното 

заключение, че няма връзка между по-тежка степен на епифизиолизата  

и развитието на аваскуларна некроза и остеоартроза на тазобедрената 

става, вероятно се дължи на факта, че пациентите са намалили 

ежедневната си активност, маскирайки функционален дефицит или 

болка. Това пороучване подчертава добрите краткосрочни резултати от 

лечението чрез остеосинтеза in situ на леко- и средностепенни 

адолесцентни епифизиолизи. 

В мултицентрово проучване на 60 пациенти Kohno  и съавт. 

доказват, че честотата на аваскуларна некроза при пациенти, лекувани 

по повод адолесцентна епифизиолиза е значимо по-голяма в случаите, 

лекувани чрез закрито наместване и заигляне (35%) в сравнвние с тези, 

лекувани с остеосинтеза in situ (5.9%). 

 Настоящото проучване ясно демонстрира, че степента на 

адолесцентната епифизиолиза е важен фактор за определяне на 

вероятността за развитие на аваскуларна некроза, но само в групата на 

пациентите с нестабилни епифизиолизи. При никоя от двеста и четири 

тазобедрени стави със стабилна адолесцентна епифизиолиза, 

независимо от степента на епифизиолизата, не се наблюдава разбитие 

на аваскуларна некроза. В  допълнение на това, не са наблюдавани 

случаи на аваскуларна некроза при нестабилни адолесцентни 

епифизиолизи, които не са били наместени. Честотата на аваскуларната 
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некроза се увеличава сред нестабилните адолесцентни епифизиолизи, 

които са частично или напълно наместени.  

Много автори са наблюдавали връзка между честотата на развитие 

на аваскуларна некроза и по-големия брой игли или винтове, които са 

използвани за стабилизация на адолесцентната епифизиолиза.  

Позицията на остеосинтезното средство и пенетрацията също са 

дискутирани като рискови фактори за развитие на аваскуларна некроза.  

Riley и съавтори докладват развитие на аваскуларна некроза като 

усложнение при 26% от пациентите, лекувани с вътрешна фиксация по 

повод адолесцентна епифизиолиза, като при 18% от тях се е наложила 

последваща хирургична интервенция.  

Morissy цитира Бродетти, който е провел опити с инжектиране на 

бедрената глава, показващи, че една игла, поставена в горната част на 

бедрената глава може да е причина за развитие на аваскуларна некроза.  

Swiontkowski докладва 7% честота на аваскуларна некроза, като 

всички случаи са се равили при остри епифизиолизи.  

Herman и съавтори, Aronson and Carlson и Stevens и съавт. 

докладват подобни резултати като повечето случаи на асептична 

некроза са отбелязани при остри и вероятно нестабилни адолесцентни 

епифизиолизи.  

Krahn и съавт. докладват пациенти с дълъг срок на проследяване 

(средно 31 години), които са развили аваскуалрна некроза след лечение 

по повод адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава. При 37% от 

тях се е наложила реконструктивна хирургична интервенция, но всички 

пациенти са имали рентгенологични белези за дегенеративно ставно 

заболяване. 

В много публикации се твърди, че пенетрацията на остеосинтезно 

средство през ставния хрущял увеличава риска от развитие на 

аваскуларна некроза.  
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В литературата се докладва за честота на пенетрация на 

остеосинтезно средство в тазобедрената става между 15% и 61%. 

Недобро качество на интраоперативното рентгеново изображение се 

посочва като най-честата причина за пропусната интраоперативна 

пенетрация на остеосинтезно средство в ставата.  

Walters и Simon предполагат, че дори когато се направят фасова, 

профилна и “жабешка” рентгенова проекция на ставата, част от 

бедрената глава, която те наричат рентгенологично-сляпа точка, не се 

визуализира адекватно. Според тях тази сляпа точка е може би мястото 

на пенетрация на металните тела в ставата, която остава незабелязана 

по време на операцията. 

Kонвенционалната рентгенография във фасова и профилна 

проекция е най-често използваният метод за диагностика при 

адолесцентна епифизиолиза у нас.Възниква въпроса защо, тогава се 

забавя точната диагноза на заболяването?  Отговора се крие в непълно 

или неправилно изпълнение на рентгенографското изследване. 

За постигане на фасова проекция приемаме центража предложен 

от Southwick. Полученият образ е действителен и дава възможност за 

сравнение при едностранно засягане на тазобедрените стави. От друга 

страна обаче, само рентгенография във фасова проекция не е 

достатъчна за поставяне на диагнозата.  

По отношение на профилната проекция основно изискване е 

полученият рентгенографски образ да е действителен и да дава 

възможност за точна ъглометрия. Не всички техники предложени за 

получаване на профилна позиция дават тази възможност. 

В България при профилна рентгенография на тазобедрената става 

най-често се използва медио-латералната проекция. Образът получен 

при нея е действителен, като рентгеновият лъч е перпендикулярен на 

главната ос на бедрената шийка. Tози метод е труден за приложение 
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при болни с адолесцентна епифизиолиза, поради позицията и 

невъзможността на пациента да задържи тази позиция. Това до голяма 

степен се затруднява и от често пикничния хабитус на болните. Върху 

получения образ на проксималната бедрена кост се наслагва и образът 

на костите на таза. Това от своя страна прави по-трудно построяването 

на измерваните параметри. 

При билатералната “жабешка” – frog-leg lateral–позиция 

рентгеновите лъчи са вертикални. Ъгълът, образуван между тях и 

бедрената шийка е зависим от възможността на пациента за абдукция в 

тазобедрените стави. Техниката e лесно поносима от пациента, дава 

добър рентгенографски образ, така че и морфометричната й стойност е 

достатъчна за преценка на епифизиолизата в условия на спешност. 

КАТ е един точен и действителен метод за оценка на задното 

изместване. Особена позиция не е необходима и полученият образ не 

се влияе от ротацията на крайника. КАТ обаче отразява само степента 

на изместване на епифизата в сагиталната равнина. Диагностицирането 

на плъзгането във фронталната равнина изисква фасова АР-проекция. 

Финансовата стойност на КАТ, по-голямата експозиция на облъчване, 

както и по-трудната достъпност в нашите условия също имат своето 

значение. Ето защо, ние считаме, че засега конвенционалната 

рентгенография в точна АР-проекция и билатералната “жабешка” - 

frog-leg lateral–позиция е задължителна и достатъчно точна за 

диагнозата, оценката на тежестта на адолесцентната епифизиолиза и 

изработване на терапевтична програма при това заболяване. 

Длъжни сме да отбележим преимущества на in situ фиксацията с 

канюлиран винт: 

1. За постигане на стабилна механична фиксация на епифизата, 

спираща бъдещото плъзгане е необходим само един канюлиран 

винт. Тези наши наблюдения съответстват на становището на 

редица автори. 
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2. След такава фиксация не настъпва ранно затваряне на физата и 

се осигурява нормално развитие на тазобедрената става. 

3. Методиката дава възможност за перкутанно приложение. За 

разлика, при перкутанна in situ фиксация с Киршнерови спици 

съществува вероятност за механично дразнене на подкожната 

мастна тъкан с вторични възпалителни промени. 

4. По-малка е вероятността за ставна пенетрация на 

остеосинтезния материал, не само поради единичния брой, но и 

поради по-голямата механична стабилност.  

5. Оперативната травма е незначителна и е намален  до минимум 

рискът от интраоперативно ятрогенно усложнение, като 

счупване на остеосинтезния материал, което сме наблюдавали 

при използване на Киршнерова синтеза. 

6. Времето на рентгеноскопски контрол е по-късо, в сравнение с 

това при Киршнерова фиксация. По-малка е експозицията  на 

облъчване на персонала и пациента. 

В нашата серия свързваме повишения риск за развитие на 

аваскуларна некроза с голям брой фактори – наличие на нестабилна 

адолесцентна епифизиолиза, която е частично или напълно наместена, 

пенетрация на остеосинтезно средство, по-висока степен на 

адолесцентна епифизиолиза и по-високо число на позицията на иглата. 

Пациенти, лекувани с повече игли са с по-висок риск за развитие на 

аваскуларна некроза на бедрената глава в сравнение с тези, които са 

лекувани с един канюлиран винт. 
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VII. ИЗВОДИ 

 

1. Аваскуларната некроза като усложнение след лечение 

адолесцентна епифизиолиза (coxa vara adolescentium) е по-честа 

при нестабилни епифизиолизи, които са напълно или частично 

наместени.  

2. Аваскуларната некроза е по-честа при използуване на повече от 

един метален имплантат в сравнение с използуване на един 

канюлиран винт 

3. Няма риск от развитие на аваскуларна некроза при стабилнии 

епифизиолизи, остеосинтезирани in situ.  

4. Рискът от развитие на аваскуларна некроза намалява при 

нестабилни епифизиолизи, остеосинтезирани in situ.  

5. Рискът от развитие на аваскуларна некроза е по-голям при 

нестабилни епифизиолизи от по-висока степен и при пълна или 

частична редукция на нестабилна епифизиолиза.  

6. Фиксацията in situ с един канюлиран винт е метод на избор при 

лечението на адолесцентна епифизиолиза на бедрената глава, 

независимо дали тя е стабилна или нестабилна. 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Историята на Coxa vara adolescentium е прекрасен образец на 

постепеното набиране на знание чрез работа и анализ на много 

отдадени учени, водещо до разбиране и разрешаване на проблемите, 

свързани със заболяването. 

Нашите резултати показват, че фиксацията in situ се очертава като 

безопасен и предвидим метод на лечение както при стабилните, така и 

при нестабилните епифизиолизи, независимо от степента на 

разместване. 
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IX. ПРИНОСИ 

1. За първи път в България е извършено систематизиране и 

многостранен анализ на факторите, водещи до развитие на 

аваскуларна некроза на пациенти, лекувани по повод 

адолесцентна епифизиолиза (Coxa vara adolescentium).  

2. Установено е, че фиксацията in situ с един канюлиран винт е 

метод на избор при лечението на адолесцентна епифизиолиза 

на бедрената глава, независимо дали тя е стабилна или 

нестабилна. 

3. Прецизирани са възможноси за оптимизиране на хирургичната 

техника и избора на остеосинтезно средство, водещо до 

намаляване на процента на пациенти, при които се развива 

аваскуларна некроза  

4. Създаден е протокол за рехабилитация на пациенти при 

лечение на адолесцентна епифизиолиза (Coxa vara 

adolescentium) 

Горепосочените приноси са с научно-приложен характер. 
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