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Актуальность: Актуальность проблемы оптимизации хирургической 

тактики при различных заболеваниях и повреждениях пателлофеморального 

сочленения определяется не только общим ростом заболеваемости, но и 

высокой социальной значимостью проблемы, обусловленной тем 

обстоятельством, что такая патология, по данным различных исследователей, 

чаще всего выявляется у лиц активного трудоспособного возраста - от 33 до 

37% пациентов [Гиршин С.Г., 1993, Fulkerson J.P., 1997, Орлецкий А.К., 2001, 

Дейкало В.П., 2007, Котельников Г.П., 2012]. Исследования последних лет 

убедительно свидетельствуют о том, что создание современных комплексных 

методов оперативного и функционально-восстановительного лечения 

пациентов, страдающих патологическими изменениями пателло-феморального 

сочленения, имеет важное научно-практическое значение [Орлецкий А.К., 2001, 

Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011, Walker T. et al., 2012]. 

Пателлофеморальный остеоартроз (ПФОА) является относительно 

распространенным заболеванием, поражающим до 24% женщин и 11% мужчин 

в возрасте старше 50 лет и обусловлен патологическим процессом или 

травмами суставных хрящей мыщелков бедра и надколенника [Walker T. et al., 

2012]. Изолированный ПФОА встречается у 9% пациентов старше 40 лет 

[Lüring C. et al., 2011]. Умеренный изолированный ПФОА ассоциируется с 

симптомами боли, скованности и функционального ограничения [Duncan R. et 

al., 2009]. Клинически ведущим симптомом при данном заболевании является 

боль и ограничение свободы движений - пателлофеморальный болевой синдром 

(ПФБС) [Орлецкий А.К., 2001, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011, 

Walker T. et al., 2012].  

Варианты лечения разнообразны и недостаточно обоснованы литературой 

[Becker R. et al., 2008, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011]. При 

изолированном ПФОА облегчение боли может быть достигнуто 

консервативным лечением, процедурами без артропластики и артропластикой 

(пателлофеморальная артропластика, patellofemoral arthroplasty (PFA) и полная 

артропластика коленного сустава (total knee arthroplasty,TKA)) [Hutt J. et al., 

2013]. Однако результаты предложенных методов лечения были переменными 

и противоречивыми [Sarda P. et al., 2011]. Общепринятые методы лечения редко 

приводят к долгосрочному эффекту и надежному устранению болевого 

синдрома. Риск рецидива высок и колеблется между 15% и 44% [Fulkerson J.P., 

1997]. 

Целью хирургического лечения заболеваний суставной поверхности 

надколенника является снятие боли и сохранение механического преимущества 

надколенника для нормальной функции колена. Пателэктомия была одной из 



первых хирургических процедур, выполненных для ПФОА. Однако осознание 

важности биомеханической роли надколенника привело к разработке 

альтернативных хирургических процедур. Частичная боковая фасетэктомия 

(PLFE) была первоначально предложена Martens и De Rycke [Martens M. et al, 

1990] для лечения ПФОА и ранее была показана как относительно простая и 

эффективная методика его лечения [Martens M. et al, 1990, Becker R. et al., 2008, 

Paulos L. et al., 2008, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011]. Некоторые 

авторы использовали эту технику самостоятельно [Yercan H. et al., 2005, Paulos 

L. et al., 2008, Wetzels T. et al., 2012] или в сочетании с медиализацией бугорка 

большеберцовой кости [Becker R. et al., 2008], с процедурой перестройки Insall 

[Montserrat F. et al., 2013]. 

Появление диагностических и хирургических технологий с 

использованием артроскопических инструментов открыло новые возможности 

для улучшения диагностики и лечения поражений коленного сустава [Saleh K. 

et al., 2005, Aaron R. et al., 2006, Paulos L. et al., 2008, Ferrari M. et al., 2017]. 

Внедрение в клиническую практику хирургической артроскопии в качестве 

малоинвазивного метода коррекции внутрисуставных поражений, а также для 

лечения последствий дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного 

сустава сохраняет свою актуальность [Орлецкий А.К., 2001, Saleh K. et al., 2005, 

Aaron R. et al., 2006, Зуби Ю.Х., и соавт., 2015, Ferrari M. et al., 2017].  

Поэтому разработка и совершенствование наиболее эффективных и 

патогенетически оправданных технологий лечения с использованием 

инновационных оперативных методик при синдроме пателлофеморальной 

боли, сопровождающем пателлофеморальный остеоартрит/остеоартроз 

коленного сустава в комплексе совершенствования оказания 

травматологической помощи определяет актуальность нашего исследования.  

Цель работы: Улучшение результатов хирургического лечения взрослых 

пациентов с пателло-феморальным болевым синдромом путем оптимизации 

существующих и разработки новых малоинвазивных методов. 

Задачи тсследования:  

1. Оценить распространенность синдрома пателлофеморальной боли в 

общей популяции среди населения г.Павлодара с использованием анкеты 

SNAPPS. 

2. Разработать новый метод оперативного лечения при синдроме 

пателлофеморальной боли с применением артроскопической хирургической 

техники. 

3. Провести сравнительный анализ клинической эффективности 

оперативного лечения при синдроме пателлофеморальной боли «открытым» 

методом и артроскопическим методом. 

Предмет исследования: синдром пателлофеморальной боли среди 

населения, пателлофеморальный остеоатроз/остеоартрит, методы 

хирургического лечения. 

Объект исследования: показатели клинико-функционального состояния 

пациентов с  пателлофеморальным болевым синдромом. 

Материал и методы исследования. Исследование одобрено Этическим 



Комитетом ГМУ г. Семей. Все пациенты дали информированное согласие на 

участие в исследовании. 

С целью оценки распространенности ПФБС нами проводилось 

исследование частоты и распространенности пателлофеморальной боли среди 

населения Павлодара с использованием анкеты SNAPPS (Survey instrument for 

Natural history, Aetiology and Prevalence of Patellofemoral pain Studies) (Dey и 

соавт., 2016). Дизайн исследования - поперечное исследование. 365 человек 

опрошено, в анализ включены 357 анкет. 

Настоящая работа основана на анализе лечения 52 пациентов с 

пателлофеморальным остеоартрозом. Все пациенты проходили лечение в 

отделениях ортопедии и травматологии, политравмы Городской больницы № 1, 

Павлодар, Казахстан в период с 2016 по 2018 гг. 

Дизайн исследования. Проспективное экспериментальное исследование. 

Нерандомизированное контролируемое клиническое испытание. Уровень IV 

[Levels of Evidence For Primary Research Question 

https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEv

idence.pdf]. 

С целью изучения отдаленных результатов проведенного хирургического 

лечения и проведения статистического анализа, в зависимости от способа 

проводившегося хирургического лечения, были разделены 2 группы 

исследования пациентов, распределившихся следующим образом:  

1 группа исследования – больные, которым проводилось оперативное 

лечение при синдроме пателлофеморальной боли, ПФОА с применением 

разработанного нами нового метода минимально инвазивной оперативной 

техники с применением артроскопической методики, количество пациентов 27;  

2 группа сравнения – больные, которым проводилось оперативное лечение 

при синдроме пателлофеморальной боли, ПФОА с применением артротомии с 

последующей латеральной фасетэктомией и резекцией толщины надколенника, 

количество пациентов 25. 

Методы исследования. Для решения задач, поставленных в работе, 

использовались основные методы исследования: анкетирование, клинический, 

рентгенологический, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, проводились радиологические измерения (углов, индексов, 

ширины, толщины надколенника и др.), клинико-функциональная оценка с 

помощью шкалы WOMAC, визуальной аналоговой шкалы (VAS), шкалы 

общества колена (KSS), статистические методы (SPSS, 21). 

Научная новизна. Разработан новый минимально инвазивный метод 

оперативного лечения при синдроме пателлофеморальной боли. Получен 

патент Республики Казахстан на изобретение «Способ лечения 

пателлофеморального артроза коленного сустава» (Патент на изобретение 

Республики Казахстан № 33047). 

Изучены особенности и дана клиническая оценка предложенному 

хирургическому методу, применяемому при лечении пателлофеморального 

остеоартоза/остеоартрита коленного сустава с применением функциональных 

шкал и радиографических измерений. 

https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf
https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf


Впервые оценена распространенность пателлофеморального болевого 

синдрома и боли в колене среди населения г. Павлодара с использованием 

анкеты SNAPPS. 

Практическая значимость:    
Клинически обоснован новый метод оперативного лечения при синдроме 

пателлофеморальной боли, показавший высокую клиническую эффективность. 

При изучении результатов хорошие и удовлетворительные функциональные 

результаты лечения были достигнуты у 95,8% обследованных больных, что 

свидетельствует о высокой эффективности предложенной тактики лечения. 

Разработанный малоинвазивный способ оперативного лечения 

пателлофеморального осетоартрита, синдрома пателлофеморальной боли 

сокращает время оперативного вмешательства, позволяет отложить тотальное 

эндопротезирование коленного сустава на 3  и более лет. 

Новый способ лечения пателлофеморального артроза коленного сустава 

обеспечивает уменьшение болевого синдрома и предупреждение 

прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений. 

Впервые оценена распространенность пателлофеморального болевого 

синдрома и боли в колене среди населения г. Павлодара с использованием 

анкеты SNAPPS. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 В общей популяции городского населения отмечается широкая 

распространенность пателлофеморального болевого синдрома и боли в колене 

независимо от пола, возраста и индекса массы тела.  

2 Разработанный новый минимально инвазивный метод оперативного 

лечения ПФОА способен улучшить функциональные результаты лечения и 

уменьшить пателлофеморальный болевой синдром. 

3 Использование новых хирургических подходов в лечении ПФОА с 

применением артроскопии и артротомии позволяет добиться снижения тяжести 

клинических проявлений заболевания у пациентов с изолированным 

остеоартрозом пателлофеморального сустава и у пациентов с ПФОА в 

сочетании с остеоартрозом коленного сустава на фоне отсутствия 

прогрессирования заболевания у большинства больных. 

Внедрение результатов исследования:  

Методы лечения пателлофеморального остеоартрита с 

пателлофеморальным болевым синдромом, а именно малоинвазивная 

хирургическая методика лечения пателлофеморального остеоартрита, 

основанная на частичной резекции латеральной фасетки и уменьшения 

толщины надколенника с использованием спиц Киршнера, канюлированных 

сверел и артроскопии, также частичная фасетэктомия и резекция толщины 

надколенника с применением артротомии, внедрены на базе 

травматологического отделения и отделения политравмы ГБ №1 г. Павлодара, 

травматологического отделения Областной больницы г. Павлодар.  

Основные результаты диссертации используются в учебном процессе 

кафедре общей хирургии Павлодарского филиала НАО МУС г. Семей. Акты 

внедрения представлены в Приложениях к диссертационной работе. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 работа. В том числе, 

13 работ в материалах международных научно-практических конференций, 1 

статья в международном журнале «Journal of Orthopaedic Surgery (Hong Kong), 

2019 May-Aug; 27(2): doi: 10.1177/2309499019859441 с импакт-фактором 0,957, 

Q4, по базе данных Web of Science, индексированном в базе данных Scopus 

(процентиль 40%), 5 статей и 2 тезиса в научных изданиях, рекомендованных 

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. 

Получен патент Республики Казахстан на изобретение (Государственный 

реестр изобретений РК № 33047, от 06.08.2018; заявка №2017/0102.1 от 

08.02.2017). Выпущена монография, международное издательство LAP 

LAMBERT Academic Publishing. OmniScriptum GmbH Co.KG, Germany, ISBN 

978-3-659-81354-2 – 2015. - 104 c. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на конгрессах, симпозиумах и конференциях: 

20th Congress of the Asia Pacific Orthopeadic Association (APOA) April 10-14, 

2018, Antalya, Turkey; 

«Aкановские чтения: Актуальные вопросы Медицины и Здравоохранения», 

IХ международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

общественного здравоохранения», V международной научно-практической 

конференции студентов и Молодых ученых «Наука и медицина: современный 

взгляд Молодежи», Алматы, 2018; 

the 3rd International conference «Personalized Medicine and Global Health» 

Theme: Paving the way of Personalized medicine in Kazakhstan in the era of 

innovative technologies, September 15, 2017, Astana, Republic of Kazakhstan;  

Международная конференция молодых ученых «Мир науки и молодежь: 

тенденции и новые горизонты», 12 апреля 2017 года, Караганды, Казахстан; 

Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, 

студентов и школьников «XVII Сатпаевские чтения», Павлодар 2017; 

XIII Международная научно-практическая конференция «Экология. 

Радиация. Здоровье», имени академика Б. Атчабарова, 28 - 29 августа 2017 г. 

2nd International Conference “Personalized Medicine and Global Health”, 

Astana, May 13-14, 2015;  

the 4th International Scientific Conference “Regenerative Medicine & Healthy 

Aging”, May 11-12, 2016, Astana, Kazakhstan;  

XIV Международная научно-практическая конференция "Экология. 

Радиация. Здоровье» Семей, 28-29 августа 2019. 

Выводы. 

1. Оценка распространенности синдрома пателлофеморальной боли в 

общей популяции среди населения г. Павлодара впервые с использованием 

анкеты SNAPPS показала, что в целом распространенность ПФБС и боли в 

колене составила 20,7 и 35,6% соответственно. Пол, возраст и ИМТ не были 

связаны с распространенностью ПФБС в общей группе населения.  

2. Применение разработанного нового минимально инвазивного метода 

оперативного лечения ПФОА улучшило функциональные результаты лечения у 

77,8% пациентов, и уменьшило пателлофеморальный болевой синдром, 



подтвержденный функциональными индексами VAS, WOMAC, KSS. Средняя 

клиническая оценка коленного сустава с использованием KSS улучшилась с 

53,5±7,2 балла до операции до 74,3±11,8 балла после операции, p<0,001; тогда 

как средний функциональный балл увеличился с 70,4±10,5 балла до операции 

до 82,6±13,6 баллов после операции, p<0,001. 

3. Анализ результатов лечения пациентов с пателлофеморальным 

остеоартрозом разработанным малоинвазивным способом оперативного 

вмешательства обеспечивает 95,8% хороших и удовлетворительных 

результатов в отдаленные сроки послеоперационного наблюдения до 3 лет, что 

свидетельствует о высокой эффективности предложенной тактики лечения и 

позволяет отложить эндопротезирование на срок от 3-х и более лет. 

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с пателлофеморальным 

осетоартрозом показал высокую эффективность разработанного 

малоинвазивного артроскопически ассистируемого метода латеральной 

фасетэктомии, что позволило более чем в 2,5 раза увеличить долю хороших 

результатов и в 5,4 раза снизить неудовлетворительные исходы лечения по 

сравнению с пациентами перенесшими открытую латеральную фасетэктомию. 

Практические рекомендации 

1. Необходимо выделять пателлофеморальный остеоартроз/остеоартрит 

при постановке диагноза деформирующего артроза коленного сустава, как 

изолированно, так и в сочетании с артрозом тибиофеморального сустава. 

2. Для диагностики патологии в пателлофеморальном суставе 

целесообразно проводить тщательные измерения индексов, размеров и углов 

нижней конечности, пателлофеморального сустава при радиологическом 

исследовании. 

3. Для оценки клинико-функционального статуса пациентов с 

пателлофеморальным остеоартрозом в динамике рекомендуется широкое 

применение фнукциональных шкал VAS, WOMAC, KSS. 

4. При изолированном остеоартрозе пателлофеморального сустава, 

синдроме пателлофеморальной боли  у лиц, ведущих активный образ жизни, 

показано применение малоинвазивного метода хирургического лечения, 

заключающегося в проведении латеральной фасетэктомии и резекции толщины 

надколенника с формированием нового контура с использованием спиц 

Киршнера и артроскопии. 

5. При поражении пателлофеморального сочленения с наличием стойкого 

болевого синдрома следует выполнять комбинированное вмешательство, 

включающее артротомию, с резекцией латеральной фасетки надколенника и 

толщины надколенника. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 138 страницах и состоит из введения, 

литературного обзора, материалов и методов исследования, разделов 

собственных исследований, заключения, списка использованных источников и 

7 приложений. Диссертация содержит 18 таблиц, 20 рисунков. Список 

использованной литературы включает 256 источников, из которых 28 на 

русском, 228 на иностранном языках.  
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АННОТАЦИЯСЫ 
  

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Пателлофеморалды буындалудың әр 

түрлі  аурулары мен зақымданулары кезінде хирургиялық әдісті оңтайландыру 

мәселесінің өзектілігі ауру көрсеткіштерінің жалпы жоғарылауымен ғана емес, 

сонымен қатар бұл патология әр түрлі зерттеушілердің мәліметтері бойынша 

белсенді еңбекке жарамды жастағы тұлғаларда (33-37% науқастарда) жиі 

кездесу жағдайына негізделген  мәселенің әлеуметтік маңыздылығы жоғары 

болуымен анықталады [Гиршин С.Г., 1993, Fulkerson J.P., 1997, Орлецкий А.К., 

2001, Дейкало В.П., 2007, Котельников Г.П., 2012]. Соңғы жылдардағы 

зерттеулер пателлофеморалды буындалудағы патологиялық өзгерістерден азап 

шегетін науқастарды функционалдық-қалпына келтіру және жедел емдеудің 

заманауи жүйелік әдістерін әзірлеудің маңызды ғылыми-практикалық 

мағынасы бар екенін дәлелдейді [Орлецкий А.К., 2001, Duncan R. et al., 2009, 

Lüring C. et al., 2011, Walker T. et al., 2012].  

Пателлофеморалды остеоартроз (ПФОА) айтарлықтай таралған ауру 

болып табылады. 50 жастан жоғары әйелдердің 24% және ерлердің 11% 

арасында кездеседі, патологиялық үрдіске немесе сан айдаршықтарының буын 

шеміршектері мен тізе тобығының жарақаттарына негізделген [Walker T. et al., 

2012]. Оқшауланған ПФОА 40 жастан жоғары науқастардың 9% кездеседі 

[Lüring C. et al., 2011]. Біркелкі оқшауланған ПФОА қимылдамай қалушылық, 

функционалдық шектеулілік және қақсау симптомдарымен ассоциацияланған 

[Duncan R. et al., 2009]. Аталған ауру кезіндегі клиникалық жетекші симптом 

қақсау мен еркін қозғалуды шектеу - пателлофеморалды ауырсыну синдромы 

(ПФАС) болып табылады [Орлецкий А.К., 2001, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. 

et al., 2011, Walker T. et al., 2012].  

Емдеу түрлері әр түрлі және әдебиетке жеткіліксіз негізделген [Becker R. et 

al., 2008, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011]. Оқшауланған ПФОА 

кезінде ауруды жеңілдетуге консервативті емдеу, артропластикасыз немесе 

артропластика (пателлофеморалды артропластика, patellofemoral arthroplasty 

(PFA) үрдістерімен немесе тізе буынының толық артропластикасымен (total 

knee arthroplasty,TKA)) қол жеткізуге болады [Hutt J. et al., 2013]. Бірақ, 

ұсынылған емдеу әдістерінің нәтижелері ауыспалы және қарама-қайшы [Sarda 

P. et al., 2011]. Әдеттегі емдеу әдістері ұзақ мерзімді нәтижеге және қақсау 

синдромын сенімді жоюға сирек әкеледі. Рецидив қауіпі жоғары және 15%-44% 

арасында ауытқиды [Fulkerson J.P., 1997]. 

Тізе тобығының буындық беті ауруларын хирургиялық емдеудің мақсаты 

ауырсынуды жою және тізенің қалыпты қызметі үшін тізе тобығының 

механикалық басымдылығын сақтау болып табылады. Пателэктомия ПФОА 



кезінде орындалатын алғашқы хирургиялық үрдістердің бірі. Бірақ, тізе 

тобығының биомеханикалық рөлінің маңыздылығын түсіну альтернативті 

хирургиялық үрдістерді әзірлеуге әкелді. Жартылай бүйірлік фасетэктомияны 

(PLFE) алғаш рет Martens және De Rycke [Martens M. et al, 1990] ПФОА емдеуге 

ұсынды, оны емдеудің қарапайым және тиімді әдісі екені көрсетілді Martens M. 

et al, 1990, Becker R. et al., 2008, Paulos L. et al., 2008, Duncan R. et al., 2009, 

Lüring C. et al., 2011]. Кейбір авторлар бұл әдісті жеке [Yercan H. et al., 2005, 

Paulos L. et al., 2008, Wetzels T. et al., 2012] немесе асықты жілік бұдырмағының 

медиализациясымен[Becker R. et al., 2008], Insall қайта құрылу үрдісімен бірге 

пайдаланды [Montserrat F. et al., 2013]. 

Артроскопиялық құралдарды қолдану көмегімен пайда болған 

диагностикалық және хирургиялық технологиялар тізе буынының 

зақымдануларын диагностикалау мен емдеуді жақсартуға арналған жаңа 

мүмкіндіктерді ашты  [Saleh K. et al., 2005, Aaron R. et al., 2006, Paulos L. et al., 

2008, Ferrari M. et al., 2017]. 

Хирургиялық артроскопияны буынішілік зақымдануларды түзетудің 

азинвазиялық әдісі ретінде, сонымен қатар тізе буынының дегенеративті-

дистрофиялық ауруларының салдарын емдеуде клиникалық практикаға ендіру 

өзінің өзектілігін клиникалық практикаға ендірген уақыттан бастап сақтайды 

[Орлецкий А.К., 2001, Saleh K. et al., 2005, Aaron R. et al., 2006, Зуби Ю.Х., и 

соавт., 2015, Ferrari M. et al., 2017]. 

Сондықтан тізе буынының пателлофеморалды 

остеоартрит/остеоартрозымен қосалқы жүретін пателлофеморалды қақсау 

синдромы кезінде инновациялық оталық әдістемелерді травматологиялық 

көмек көрсетуді жетілдірумен бірге қолдану көмегімен ең тиімді және 

патогенетикалық ақталған емдеу технологияларын жетілдіру және әзірлеу 

біздің зерттеулеріміздің өзектілігін анықтайды.  

Зерттеу мақсаты: пателлофеморалды қақсау синдромы бар ересек 

науқастарды хирургиялық емдеудің нәтижелерін қолданыстағы әдістерді 

оңтайландыру және жаңа азинвазивті әдістерді әзірлеу жолымен жақсарту.    

Зерттеу міндеттері:  

1. SNAPPS сауалнамасы көмегімен Павлодар қаласының тұрғындары 

арасында жалпы популяциядағы пателлофеморалды қақсау синдромының 

таралуын бағалау. 

2. Артроскопиялық хирургиялық әдісті қолдана отырып 

пателлофеморалды қақсау синдромы кезінде оталық емдеудің жаңа әдісін 

әзірлеу. 

3. Пателлофеморалды қақсау синдромы кезінде «ашық» және  

артроскопиялық әдістер мен оталық емдеудің клиникалық тиімділігінің 

салыстырмалы анализін өткізу. 

Зерттеу субъектісі: тұрғындар арасындағы пателлофеморалды қақсау 

синдромы, пателлофеморалды остеоатроз/остеоартрит, хирургиялық емдеу 

әдістері. 

Зерттеу нысаны: пателлофеморалды қақсау синдромы бар науқастардың 

клиникалық-функционалдық жағдайының көрсеткіштері. 



Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу Семей мемлекеттік 

медицина университетінің этика комитетімен мақұлданды. Барлық пациенттер 

зерттеуге қатысуға келісім берді. 

ПФАС-нің таралуын бағалау үшін біз SNAPPS (Survey instrument for 

Natural history, Aetiology and Prevalence of Patellofemoral pain Studies - Табиғи 

тарих, этиология және пателлофеморальды ауыруды зерттеуге арналған зерттеу 

құралы) сауалнамасын қолдана отырып, Павлодар қаласының тұрғындары 

арасында пателлофеморальды ауырсынудың жиілігі мен таралуын зерттедік 

(Dey және басқалар, 2016). Зерттеу дизайны - көлденең зерттеу. 365 адамнан 

сауалнама жауап алынды, 357 сауалнама талдауға енгізілді. 

Бұл жұмыс пателофеморальді остеоартрозға шалдыққан 52 науқасты емдеу 

жолдарын оңтайландыру және онық нәтижелерін талдауға негізделген. Барлық 

науқастар ортопедия және травматология, №1 қалалық аурухананың 

политравма бөлімдерінде емделді, Павлодар, Қазақстан, 2016 - 2018 жж 

аралығында. Зерттеу дизайны. Эксперименттік зерттеу. Рандомизацияланбаған 

бақыланатын клиникалық сынақ. IV деңгей [Алғашқы зерттеу сұрақтары үшін 

дәлелдер деңгейлері https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ 

ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf]. 

Хирургиялық емдеу мен статистикалық талдаудың ұзақ мерзімді 

нәтижелерін зерттеу мақсатында хирургиялық емдеу әдісіне байланысты 

науқастар 2 топқа бөлінді, олар келесідей бөлінді: 

1-ші зерттеу тобы - артроскопиялық әдістерді қолдана отырып, біз жасаған 

жаңа минималды инвазивті хирургиялық әдісті қолдана отырып, 

пателлофеморальды ауырсыну синдромы, ПФҚС хирургиялық емделуден өткен 

науқастар саны - 27; 

Салыстыру 2-топ - пателлофеморальды ауырсыну синдромына 

хирургиялық емделген, артротомияны қолдана отырып PFOA, содан кейін 

бүйір фасецэктомиясы және пателланың қалыңдығы резекциясы, пациенттер 

саны - 25 адам. 

Зерттеу әдістері. Жұмыста туындаған мәселелерді шешу үшін зерттеудің 

негізгі әдістері қолданылды: сауалнама, клиникалық, радиологиялық, 

компьютерлік томография, магнитті-резонанстық томография, радиологиялық 

өлшеулер (бұрыштар, көрсеткіштер, ені, тізе тобығының қалыңдығы және т.б.), 

клиникалық және функционалдық бағалау қолданылды WOMAC таразылары, 

көрнекі аналогтық таразылар (VAS), тізе қоғамы таразысы (KSS), 

статистикалық әдістер (SPSS, 21). 

Зерттеудің ғылыми жаңалылығы. Пателлофеморалды ауырсыну 

синдромы кезінде оталық емдеудің жаңа минималды инвазивті әдісі әзірленді. 

«Тізе буынының пателлофеморалды артрозын емдеу әдісі» өнертабысына 

Қазақстан Республикасының патенті алынды (Қазақстан Республикасының 

өнертабысқа патенті № 33047). 

Функционалдық шкала мен радиографикалық өлшеулерді пайдалана 

отырып, тізе буынының пателлофеморалды остеоартозын/остеоартритін емдеу 

кезінде қолданылатын ұсынылған хирургиялық әдістің ерекшеліктері зерттелді 

және клиникалық бағасы берілді.  

https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/%20ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf
https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/%20ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf


SNAPPS сауалнамасы көмегімен алғаш рет Павлодар қаласының 

тұрғындары арасында пателлофеморалды ауырсыну синдромы мен тізедегі 

ауырсынулардың таралуы бағаланды.  

Диссертациялық зерттеудің ғылыми-тәжирибелік маңыздылығы:    
       Жоғары клиникалық тиімділікті көрсеткен пателлофеморалды ауырсыну 

синдромын оталық емдеудің жаңа әдісі клиникалық негізделді. Нәтижелерді 

зерттеу кезінде емдеудің жақсы және қанағаттандырарлық функционалдық 

нәтижелері 95,8% тексерілген науқастарда алынды, бұл ұсынылған емдеу 

тәсілінің жоғары тиімділігін айғақтайды. 

Пателлофеморалды ауырсыну синдромын, пателлофеморалды 

осетоартритті оталық емдеудің әзірленген азинвазивті әдісі оталық араласудың 

уақытын қысқартады, тізе буынының толықтай эндопротездеуін 3 және одан 

көп жылға кейінге қалтыруға мүмкіндік береді. 

Тізе буынының пателлофеморалды артрозын емдеудің жаңа әдісі қақсау 

синдромын төмендетуді және дегенеративті-дистрофиялық өзгерістердің 

асқынуын алдын алуды қамтамасыз етеді.  

SNAPPS сауалнамасы көмегімен алғаш рет Павлодар қаласының 

тұрғындары арасында пателлофеморалды ауырсыну синдромы мен тізедегі 

ауырсынулардың таралуы бағаланды. 

Қорғауға шығарылатын негізгі қағидалар: 

1 Қала тұрғындарының жалпы популяциясында пателлофеморалды ауырсыну 

синдромы мен тізедегі ауырсынулардың кең таралуы жынысы, жасы мен 

дене массасының индексіне тәуелді емес.  

2 ПФОА оталық емдеудің әзірленген жаңа минималды инвазивті әдісі 

емдеудің функционалдық нәтижелерін жақсартуға және пателлофеморалды 

қақсау синдромын төмендетуге қабілетті.  

3 ПФОА емдеуде артроскопия мен артротомияны қолданатын жаңа 

хирургиялық әдістерді пайдалану пателлофеморалды буынның оқшауланған 

остеоартрозы бар науқастарда және көптеген науқастарда аурудың асқынбауы 

аясында тізе буынының остеоартрозы бірге тіркелген ПФОА науқастарында 

аурудың ауыр клиникалық белгілерін төмендетуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу нәтижелерін енгізу:  

Пателлофеморалды ауырсыну синдромы бар пателлофеморалды 

остеоартритті емдеу әдістері, атап айтканда Киршнер бізі, канюлирленген 

бұрғы мен артроскопиялар көмегімен латералды фасетканың бөлшектей 

резекциясы және тізе тобығының жуандығын төмендетуге негізделген 

пателлофеморалды остеоартритті емдеудің азинвазивті хирургиялық әдістемесі, 

сонымен қатар бөлшектік фасетэктомия мен артротомияны пайдаланатын тізе 

тобығы жуандығының резекциясы Павлодар қаласының №1 қалалық 

ауруханасының травматологиялық бөлімшесі мен политравмалар бөлімшесі, 

Павлодар қаласындағы Облыстық аурухананың травматологиялық бөлімшесі 

базаларында ендірілді.  

Диссертацияның негізгі нәтижелері Семей медициналық университетінің 

Павлодар қаласындағы филиалының жалпы хирургия кафедрасының оқыту 

үрдісінде пайдаланылуда. Енгізу актілері Қосымшада көрсетілген.  



Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша 21 жұмыс 

жарияланды. Соның ішінде, 13 жұмыс халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциялар материалдарында, 1 мақала Scopus мәліметтер базасында 

индекстелген (процентиль 40%), Web of Science мәліметтер базасы бойынша 

импакт-факторы 0,957, Q4 «Journal of Orthopaedic Surgery (Hong Kong), 2019 

May-Aug; 27(2): doi: 10.1177/2309499019859441 халықаралық журналында, 5 

мақала және 2 тезис ҚР БҒМ Білім және ғылым саласын бақылау комитетімен 

ұсынылған ғылыми басылымдарда жарық көрді. Өнертабысқа Қазақстан 

Республикасының патенті алынды (06.08.2018 күнінен ҚР Мемлекеттік 

өнертабыс реестрі №33047; 08.02.2017 күнінен №2017/0102.1 өтінім). 

Монография шығарылды, LAP LAMBERT Academic Publishing халықаралық 

баспасы. OmniScriptum GmbH Co.KG, Germany, ISBN 978-3-659-81354-2 – 2015. 

- 104 б. 

Диссертация апробациясы. Диссертацияның негізгі нәтижелері 

конгресстер, симпозиумдар мен конференцияларда баяндалды және 

талқыланды: 

20th Congress of the Asia Pacific Orthopeadic Association (APOA) April 10-14, 

2018, Antalya, Turkey; 

       «Аканов оқулары: медицина мен денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері», 

«Қоғамдық денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері» атты IХ халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы, «Ғылым және медицина: жастардың 

заманауи көзқарасы» атты студенттер мен жас ғалымдардың V халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы, Алматы, 2018; 

the 3rd International conference «Personalized Medicine and Global Health» 

Theme: Paving the way of Personalized medicine in Kazakhstan in the era of 

innovative technologies, September 15, 2017, Astana, Republic of Kazakhstan;  

«Ғылым әлемі және жастар: тенденциялар мен жаңа мүмкіндіктер» атты 

жас ғалымдардың халықаралық конференциясы, 12 сәуір 2017 жыл, Карағанды, 

Қазақстан; 

«XVII Сатпаев оқулары» атты жас ғалымдар, магистранттар, студенттер 

мен оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясы, Павлодар 2017; 

«Экология. Радиация. Денсаулық» атты академик Б. Атчабаров атындағы 

XIII халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 28-29 тамыз 2017 ж. 

2nd International Conference “Personalized Medicine and Global Health”, 

Astana, May 13-14, 2015;  

the 4th International Scientific Conference “Regenerative Medicine & Healthy 

Aging”, May 11-12, 2016, Astana, Kazakhstan;  

«Экология. Радиация. Денсаулық» атты XIV халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясы, Семей, 28-29 тамыз 2019. 

Нәтижелері. 

1. SNAPPS сауалнамасы көмегімен алғаш рет Павлодар қаласының 

тұрғындарының арасындағы жалпы популяцияда пателлофеморалды қақсау 

синдромының таралуын бағалау ПФҚБ және тізедегі ауырсынулардың жалпы 

таралуы сәйкесінше 20,7 және 35,6% құрағанын көрсетті. 

2. ПФОА оталық емдеудің әзірленген жаңа минималды инвазивті әдісін 



қолдану 77,8% науқастарды емдеудің функционалдық нәтижелерін жақсартты 

және VAS, WOMAC, KSS функционалдық индекстерімен расталған 

пателлофеморалды қақсау синдромын төмендетті. KSS көмегімен тізе 

буынының орташа клиникалық бағасы отаға дейін 53,5±7,2 баллдан отадан 

кейін 74,3±11,8 дейін жақсарды, p<0,001; орташа функционалдық балл отаға 

дейін 70,4±10,5 баллдан отадан кейін 82,6±13,6 баллға дейін көбейді, p<0,001. 

3. Пателлофеморальды остеоартрозы бар науқастарды әзірленген 

азинвазивті оталық араласу әдісімен емдеу нәтижелерінің анализі 95,8%  жақсы 

және қанағаттандыратын нәтижелерді отадан кейін 3 жылға дейін байқауға 

мүмкіндік береді, бұл ұсынылған емдеу тәсілінің жоғары тиімділіген 

айғақтайды және тізе буынының эндопротездеуін 3 және одан көп жылға 

кейінге қалтыруға мүмкіндік береді. Пателлофеморальды остеоартрозы бар 

науқастарды емдеу нәтижелерінің салыстырмалы анализі латералды 

фасетэктомияның әзірленген азинвазивті артроскопиялық көмекші әдісінің 

жоғары тиімділігін көрсетті, бұл ашық латералды фасетэктомиядан кейінгі 

науқастармен салыстырғанда жақсы нәтижелер үлесін 2,5 есе арттыруға және 

емдеудің қанағаттандырылмаған нәтижелерін 5,4 есе төмендетуге мүмкіндік 

берді. 

Тәжірибелік ұсыныстар 

1. Тізе буынының деформацияланатын артрозының диагнозын жасау 

кезінде пателофеморальды остеоартрит / остеоартритті оқшаулау кезінде де, 

тибиофеморальды буынның артрозымен қатар жүргізу қажет. 

2. Пателлофеморальді буындағы патологияны диагностикалау үшін 

рентгенологиялық тексеру кезінде индекстерді, төменгі аяқтың өлшемдері мен 

бұрыштарын, пателофеморальды буындарды мұқият өлшеуді жүргізу керек. 

3. Динамикадағы пателофеморальды остеоартрозы бар пациенттердің 

клиникалық және функционалдық жағдайын бағалау үшін VAS, WOMAC, KSS 

функционалды шкалаларын кеңінен қолдану ұсынылады. 

4. Белсенді өмір салтын жүргізетін адамдарда пателло-феморальды 

буынның, пателлофеморальды ауырсыну синдромының оқшауланған 

отреоартриті кезінде Киршнер бізі, канюлирленген бұрғы мен артроскопия 

көмегімен латералды фасетканың бөлшектей резекциясы және тізе тобығының 

жуандығын төмендетуге негізделген хирургиялық емдеудің минималды 

инвазивті әдісін қолдануы көрсетілген. 

5. Пателлофеморальды буынға тұрақты ауырсыну зақымданған жағдайда, 

артротомиямен бірге, тізе тобығының бүйір фасеткамен қалыңдығының 

резекциясы бар аралас араласу жасалуы керек. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 

Диссертация 138 беттен тұрады, кіріспеден, әдебиетке шолу, зерттеу 

материалдары мен әдістерінен, өзіндік зерттеу бөлімдерінен, қорытындыдан, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және 7 қосымшадан тұрады. 

Диссертацияда 18 кесте, 20 сурет бар. Пайдаланылған әдебиеттер тізіміне 256 

дереккөз кіреді, оның 28-і орыс тілінде, 228-і шет тілінде. 
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"Optimization of surgical treatment for the syndrome of 

patellofemoral pain " 

 

Relevance: The relevance of the problem of optimizing surgical tactics for 

various diseases and injuries of the patellofemoral joint is determined not only by the 

general increase in the incidence, but also by the high social significance of the 

problem, due to the fact that such a pathology, according to various researchers, is 

most often detected in people of active working age - from 33 to 37% of patients  

[Гиршин С.Г., 1993, Fulkerson J.P., 1997, Орлецкий А.К., 2001, Дейкало В.П., 

2007, Котельников Г.П., 2012]. Recent studies have convincingly shown that the 

creation of modern integrated methods for surgical and functional recovery treatment 

of patients suffering from pathological changes in the patellofemoral joint is of great 

scientific and practical importance [Орлецкий А.К., 2001, Duncan R. et al., 2009, 

Lüring C. et al., 2011, Walker T. et al., 2012]. 

Patellofemoral osteoarthritis (PFOA) is a relatively common disease that affects 

up to 24% of women and 11% of men over the age of 50 and is caused by a 

pathological process or injuries of the articular cartilage of the condyles of the thigh 

and patella [Walker T. et al., 2012]. Isolated PFOA occurs in 9% of patients over 40 

years of age [Lüring C. et al., 2011]. Moderate, isolated PFOA is associated with 

symptoms of pain, stiffness, and functional limitation [Duncan R. et al., 2009].  

Clinically, the leading symptom in this disease is pain and restriction of freedom of 

movement - patellofemoral pain syndrome (PFBS) [Орлецкий А.К., 2001, Duncan 

R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011, Walker T. et al., 2012].  

Treatment options are varied and not sufficiently justified by literature [Becker 

R. et al., 2008, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011]. In isolated PFOA, 

relief of pain can be achieved by conservative treatment, non-arthroplasty procedures 

and arthroplasty (patellofemoral arthroplasty (PFA) and total knee arthroplasty 

(TKA)) treatment [Hutt J. et al., 2013]. However, the results of the proposed 

treatment methods have been variable and contradictory [Sarda P. et al., 2011]. 

Conventional methods of treatment rarely lead to a long-term effect and reliable 

elimination of pain. The risk of relapse is high and ranges between 15% and 44% 

[Fulkerson J.P., 1997]. 

The aim of the surgical treatment of patellofemoral joint disease is to relieve 

pain and preserve the mechanical advantage of the patella for normal knee function. 

Patelectomy was one of the first surgical procedures performed for PFOA. However, 

awareness of the importance of the biomechanical role of the patella led to the 

development of alternative surgical procedures. Partial lateral facetectomy (PLFE) 

was initially proposed by Martens and De Rycke [Martens M. et al, 1990] for the 

treatment of PFOA and has previously been shown to be a relatively simple and 

effective technique [Martens M. et al, 1990, Becker R. et al., 2008, Paulos L. et al., 

2008, Duncan R. et al., 2009, Lüring C. et al., 2011]. Some authors used this 



technique alone [Yercan H. et al., 2005, Paulos L. et al., 2008, Wetzels T. et al., 

2012] or in combination with medialization of the tibial tubercle [Becker R. et al., 

2008], or with proximal soft-tissue realignment - the Insall’s procedure [Montserrat 

F. et al., 2013]. 

The advent of diagnostic and surgical technologies using arthroscopic 

instruments has opened up new possibilities for improving the diagnosis and 

treatment of lesions of the knee joint [Saleh K. et al., 2005, Aaron R. et al., 2006, 

Paulos L. et al., 2008, Ferrari M. et al., 2017]. 

The introduction into clinical practice of surgical arthroscopy as a minimally 

invasive method for the correction of intraarticular lesions, as well as for treating the 

consequences of degenerative-dystrophic diseases of the knee joint, remains relevant 

from the moment it was introduced into clinical practice [Орлецкий А.К., 2001, 

Saleh K. et al., 2005, Aaron R. et al., 2006, Зуби Ю.Х., и соавт., 2015, Ferrari M. et 

al., 2017].  

Therefore, the development and improvement of the most effective and 

pathogenetically justified treatment technologies using innovative surgical techniques 

for patellofemoral pain syndrome accompanying patellofemoral 

osteoarthrosis/osteoarthritis of the knee joint in the complex of improving the 

provision of trauma care determines the relevance of our study. 

Purpose of research: To improve the results of surgical treatment of adult 

patients with patellofemoral pain syndrome by optimizing existing and developing 

new minimally invasive methods. 

Tasks: 

1. To assess the prevalence of patellofemoral pain syndrome in the general 

population among the population of Pavlodar city using the SNAPPS questionnaire. 

2. To develop a new method of surgical treatment for patellofemoral pain 

syndrome using arthroscopic surgical techniques. 

3. To conduct a comparative analysis of the clinical effectiveness of surgical 

treatment for patellofemoral pain syndrome using the "open" method and 

arthroscopic method. 

Research hypothesis. 

The developed new minimally invasive method of surgical treatment for 

patellofemoral pain syndrome is able to improve the functional results of treatment 

and reduce patellofemoral pain syndrome. 

Subject of study: patellofemoral pain syndrome among the population, 

patellofemoral osteoarthrosis / osteoarthritis, methods of surgical treatment. 

Object of study: indicators of the clinical and functional status of patients with 

patellofemoral pain syndrome. 

Material and research methods. The study was approved by the Ethics 

Committee of Semey State Medical University. All patients gave informed consent to 

participate in the study. 

In order to assess the prevalence of PFBS, we studied the frequency and 

prevalence of patellofemoral pain among the population of Pavlodar using the 

SNAPPS (Survey instrument for Natural history, Aetiology and Prevalence of 

Patellofemoral pain Studies) questionnaire (Dey et al., 2016). Study design is a cross-



sectional study. 365 people were interviewed, 357 questionnaires were included in 

the analysis. 

This work is based on an analysis of the treatment of 52 patients with 

patellofemoral osteoarthrosis. All patients underwent treatment in the departments of 

orthopedics and traumatology, polytrauma of the City Hospital No. 1, Pavlodar, 

Kazakhstan from 2016 to 2018. 

Study design. A prospective experimental study. Non-randomized controlled 

clinical trial. Level IV [Levels of Evidence For Primary Research Question 

https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEv

idence.pdf]. 

In order to study the long-term results of surgical treatment and statistical 

analysis, depending on the method of surgical treatment, 2 groups of patients were 

divided, distributed as follows: 

Study group 1 - patients who underwent surgical treatment for patellofemoral 

pain syndrome, PFOA using the new minimally invasive surgical technique 

developed by us using arthroscopic techniques, the number of patients is 27; 

Comparison group 2 - patients who underwent surgical treatment for 

patellofemoral pain syndrome, PFOA using arthrotomy followed by lateral 

facetectomy and resection of the patella thickness, the number of patients 25. 

Research Methods. To solve the problems posed in the work, the main research 

methods were used: questioning, clinical, radiological, computed tomography, 

magnetic resonance imaging, radiological measurements (angles, indices, width, 

thickness of the patella, etc.) were performed, clinical and functional assessment 

using WOMAC scales, visual analogue scales (VAS), knee society scales (KSS), 

statistical methods (SPSS, 21). 

Scientific novelty. A new minimally invasive surgical treatment for 

patellofemoral pain syndrome has been developed. A patent of the Republic of 

Kazakhstan for the invention “A method for the treatment of patellofemoral arthrosis 

of the knee joint” was obtained (Patent for the invention of the Republic of 

Kazakhstan No. 33047). A clinical assessment of the proposed surgical methods used 

in the treatment of patellofemoral osteoarthrosis / osteoarthritis of the knee joint was 

given using functional scales and radiographic measurements. 

The prevalence of patellofemoral pain and knee pain among the population of 

Pavlodar was estimated using the SNAPPS questionnaire for the first time. 

Practical significance: 

A new method of surgical treatment for patellofemoral pain syndrome, which 

has shown high clinical efficacy have been justified in clinical series of patients with 

patellofemoral osteoarthritis. Analysis of obtained results shows that good and 

satisfactory functional results of treatment were achieved in 95.8% of the examined 

patients, which indicates the high effectiveness of the proposed treatment tactics. The 

developed minimally invasive method for surgical treatment of patellofemoral 

osteoarthritis, patellofemoral pain syndrome reduces the time of surgical intervention; 

allow us to postpone total knee replacement for 3 years or more. A new method of 

treatment of patellofemoral osteoarthrosis of the knee provides a reduction in pain 

and a prevention of the progression of degenerative-dystrophic changes. The 



prevalence of patellofemoral pain and knee pain among the population of Pavlodar 

was estimated using the SNAPPS questionnaire for the first time. 

The main provisions to be defended: 

1 In the general population of the urban population there is a wide prevalence of 

patellofemoral pain syndrome and knee pain regardless of gender, age and body mass 

index. 

2 The developed new minimally invasive method of surgical treatment of PFOA 

is able to improve the functional results of treatment and reduce patellofemoral pain 

syndrome. 

3 Using new surgical approaches in the treatment of PFOA using arthroscopy 

and arthrotomy can reduce the severity of the clinical manifestations of the disease in 

patients with isolated osteoarthritis of the patellofemoral joint and in patients with 

PFOA in combination with osteoarthritis of the knee joint in the absence of disease 

progression in most patients. 

Implementation of research results: 

Methods of treatment of patellofemoral osteoarthritis with patellofemoral pain 

syndrome, namely a minimally invasive surgical technique for treating patellofemoral 

osteoarthritis, based on partial resection of the lateral facet and reduction of the 

patella thickness using Kirchner knitting needles, cannulated reconciliation and 

arthroscopy, and partial facetectomy and reduction of patella thickness using 

arthrotomy were implemented into clinical practice of the trauma department and the 

department of polytrauma at City hospital No. 1 of Pavlodar, the trauma department 

at the Regional Hospital of Pavlodar. 

The main results of the dissertation are used in the educational process at the 

Department of General Surgery of the Pavlodar branch of the NAS MUS, Semey. 

Acts of implementation are presented in the Appendix. 

Publications. On the topic of the dissertation 21 works were published. They 

include 13 works in the materials of international scientific and practical conferences, 

1 article in the international journal “Journal of Orthopedic Surgery” (Hong Kong), 

2019 May-Aug; 27 (2): doi: 10.1177 / 2309499019859441 with impact factor 0.957, 

Q4, the Web of Science database and indexed in the Scopus database (40% 

percentile), 5 articles and 2 abstracts in scientific publications recommended by the 

Committee of Quality Assurance in the field of education and science of the Ministry 

of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. A patent of the Republic of 

Kazakhstan for an invention was obtained (State Register of Inventions of the 

Republic of Kazakhstan No. 33047, dated 06/08/2018; Application No. 2017/0102.1 

of 08/08/2017). A monograph was published by the international publishing house 

LAP LAMBERT Academic Publishing. OmniScriptum GmbH Co.KG, Germany, 

ISBN 978-3-659-81354-2 - 2015 .-- 104 p.  

Approbation of the dissertation. The main provisions of the dissertation were 

presented and discussed at congresses, symposia and conferences: 

20th Congress of the Asia Pacific Orthopeadic Association (APOA) April 10-

14, 2018, Antalya, Turkey; 

“Akanov readings: Actual issues of Medicine and Health Care”, IX international 

scientific and practical conference “Actual issues of public health”, V international 



scientific and practical conference of students and Young scientists “Science and 

medicine: a modern view of Youth”, Almaty, 2018; 

The 3rd International conference "Personalized Medicine and Global Health" 

Theme: Paving the way of Personalized medicine in Kazakhstan in the era of 

innovative technologies, September 15, 2017, Astana, Republic of Kazakhstan; 

International Conference of Young Scientists “World of Science and Youth: 

Trends and New Horizons”, April 12, 2017, Karaganda, Kazakhstan; 

International scientific conference of young scientists, undergraduates, students 

and schoolchildren "XVII Satpayev readings", Pavlodar 2017; 

XIII International Scientific and Practical Conference “Ecology. Radiation. 

Health”, named after Academician B. Atchabarov, August 28 - 29, 2017 

2nd International Conference “Personalized Medicine and Global Health”, 

Astana, May 13-14, 2015; 

The 4th International Scientific Conference “Regenerative Medicine & Healthy 

Aging”, May 11-12, 2016, Astana, Kazakhstan; 

XIV International Scientific and Practical Conference "Ecology. Radiation. 

Health" Semey, August 28-29, 2019. 

Conclusions. 

1. An assessment of the prevalence of patellofemoral pain syndrome in the 

general population among the population of Pavlodar for the first time using the 

SNAPPS questionnaire showed that in general the prevalence of PFPS and knee pain 

was 20.7 and 35.6%, respectively. Gender, age, and BMI were not associated with the 

prevalence of PFPS in the general population. 

2. The use of the developed new minimally invasive method of surgical 

treatment of PFOA improved the functional results of treatment in 77.8% of patients 

and reduced the patellofemoral pain syndrome, confirmed by the functional indices 

VAS, WOMAC, KSS. The average clinical score for the knee joint using KSS 

improved from 53.5 ± 7.2 points before surgery to 74.3 ± 11.8 points after surgery, 

p<0.001; whereas the average functional score increased from 70.4 ± 10.5 points 

before surgery to 82.6 ± 13.6 points after surgery, p<0.001. 

3. An analysis of the results of treatment of patients with patellofemoral 

osteoarthrosis with a developed minimally invasive method of surgical intervention 

provides 95.8% of good and satisfactory results in the long term postoperative 

follow-up up to 3 years, which indicates the high effectiveness of the proposed 

treatment tactics and allows to postpone endoprosthetics (total knee arthroplasty) for 

a period of 3 and more years. A comparative analysis of the results of treatment of 

patients with patellofemoral osetoarthrosis showed the high efficiency of the 

developed minimally invasive arthroscopically assisted method of lateral 

facetectomy, which made it possible to increase the share of good results by more 

than 2.5 times and reduce unsatisfactory treatment outcomes compared to patients 

who underwent open lateral facetectomy. 

Practical recommendations 

1. It is necessary to distinguish patellofemoral osteoarthritis / osteoarthritis when 

making a diagnosis of deforming arthrosis of the knee joint, both in isolation and in 

combination with arthrosis of the tibiofemoral joint. 



2. For the diagnosis of pathology in the patellofemoral joint, it is advisable to 

conduct thorough measurements of indices, sizes and angles of the lower limb, 

patellofemoral joint during radiological examination. 

3. To assess the clinical and functional status of patients with patellofemoral 

osteoarthrosis in dynamics, the widespread use of functional scales and scores VAS, 

WOMAC, KSS is recommended. 

4. In case of isolated osteoarthritis of the patellofemoral joint, patellofemoral 

pain syndrome in people leading an active lifestyle, the use of a minimally invasive 

method of surgical treatment consisting in lateral facetectomy and resection of the 

patella thickness with the formation of a new contour using Kirchner needles and 

arthroscopy is indicated. 

5. In case of patellofemoral ostheoarthritis with persistent pain, a combined 

intervention should be performed, including arthrotomy, with resection of the lateral 

facet of the patella and the thickness of the patella. 

Volume and structure of the dissertation 

The dissertation is presented on 138 pages and consists of introduction, literature 

review, research materials and methods, sections of own research, conclusion, list of 

references and 7 annexes. The dissertation contains 18 tables, 20 figures. The list of 

references includes 256 sources, of which 28 are in Russian, 228 in foreign 

languages. 

 


