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Б ИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Проф. д-р Ваньо Митев

Ролята на калция
в мускулното
съкращение

РЕЗЮМЕ
Съществуват два главни механизма за регулация на мускулното
съкращение: актин - базиран, и миозин - базиран. Първият механизъм действа в скелетната мускулатура и миокарда, а последният
в гладката мускулатура. Във всички системи Са2+ играе централна регулаторна роля. Между скелетната мускулатура, миокарда
и гладката мускулатура съществуват редица различия. В скелетната мускулатура разпределението на Са2+ към саркомерите
се регулира от саркоплазмения ретикулум, докато в миокарда и
гладката мускулатура от главно значение е проникването на Са2+
през Са2+ канали в сарколемата. В скелетната мускулатура и миокарда Са2+ играе ключова роля в инициирането на мускулното
съкращение чрез свързване с тропонин С. За разлика от скелетната мускулатура и миокарда, гладката мускулатура не съдържа
тропонинова система. В последната контракцията се инициира от
фосфорилирането на р-леката верига на миозина. Гладкомускулната
саркоплазма съдържа Са2+-зависима киназа на леката верига на
миозина. Активирането й изисква свързване с калмодулин-4Са2+.

SUMMARY
The role of calcium in muscle contraction
There are two general mechanisme of regulation of muscle contraction.:
actin-based and myosin-based. The former operates in skeletal and
cardiac muscle, the latter in smooth muscle. In all systems Са2+ plays
a central regulatory role. A number of differences exist between skeletal,
cardiac and smooth muscle. In skeletal muscle, the sarcoplasmic
reticulum regulates distribution of Са2+ to the sarcomers, whereas
inflow of Са2+ via Са2+ channels in the sarcolemma is of major
importance in cardiac and smooth muscle. In skeletal and cardiac
muscle Са2+ plays a key role in the initiation of muscle contraction by
binding to troponin C.
Smooth muscle, unlike skeletal and cardiac muscle, does not contain
the troponin system; instead, phosphorylation of myosin p-light chains
initiates contraction. Smooth muscle sarcoplasm contains a myosin light
chain kinase that is Са2+–dependent. The Са2+ activation of that
kinase requires binding of calmodulin-4Са2+ to its kinase subunit.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: калций, мускулно съкращение, протеин киназа С.
KEY WORDS: calcium, muscle contraction, protein kinase C.

Н

ормално концентрацията на
свободния цитоплазмен Са2+
е под 0,1 mmol/l с главни калциеви
депа ЕПР и митохондриите. На фиг.
1 са показани механизмите, регулиращи вътреклетъчните концентрации и разпределението на Са2+.
Съществува значителен трансмембранен градиент в нивата на екстрацелуларно разположения Са2+ (1,3
mmol/l) и вътреклетъчния, който
е в концентрации около 4 порядъка
по-ниски (10-7mmol/l).
Плазмената мембрана притежава два енергетичнозависими механизма за изпомпване на Са2+ вън от
клетката. Калмодулинрегулираната
(Са2+ + Мg2+) -АТФ-аза реагира на малки промени в концентрациите на
вътреклетъчния Са2+ и активността на калмодулина (К0,5 за Са2+ ~ 0,1
mmol/l), изпомпвайки катионите
4 
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през плазмената мембрана. Nа+/
Са2+ обменник (двупосочна йонообменна помпа) също реагира на Са2+,
но е зависим от трансмембранния
Nа+ градиент (който се поддържа
главно от Nа+/К+-АТФ-аза). Три Nа+
се обменят за един Са2+. В повечето невъзбуждащи се клетки (Са2++
Мg2+)-АТФ-аза е доминиращият изпомпващ механизъм. Са2+ прониква
вътре в клетката по концентрационния градиент чрез бавна дифузия
(вероятно не се регулира от метаболити) и чрез различни регулирани
Са2+ канали.
Мембраните на ендоплазматичния и саркоплазматичния ретикулум съдържат (Са2++ Мg2+)-АТФ-аза,
която е причина за изпомпването
на вътреклетъчния Са2+ в интравезикуларното пространство,
където той се свързва с белтъка

калсеквестрин, който има нисък
афинитет и висок капацитет. Тази
АТФ-аза е структурно и функционално различна от плазмено мембранната (например тя не е чувствителна на калмодулин). Отделянето
на Са2+ от тези органели става
чрез канали, регулирани от ИФ3, в
резултат на промените в мембранния потенциал. От тези три
регулаторни фактора с най-голямо
значение е вторичният посредник
инозитол-3фосфат (ИФ3).
Преносът на Са2+ вътре в митохондриите е енергетичнозависим
процес, осъществяван от еднопосочен преносител (еднопосочна йонна
помпа). Този процес (за разлика от
ЕПР) не играе важна роля във фината регулация на цитоплазмения Са2+.
Отделянето на Са2+ от митохондриите става чрез Nа+/Са2+ обмен-

Фиг. 1

Регулация на концентрацията на в Са2+ клетката

ник, различен от този в плазмената
мембрана и липсващ в някои митохондрии, като например в хепатоцитите. Някои митохондрии притежават Са2+ /Н+ обменна система
за отделяне на Са2+ (фиг. 1).
От казаното дотук става ясно,
че Са2+ е неравномерно разпределен в клетката с помощта на
мощни енергетичнозависими процеси. Освен това в мембраните и
цитозола се намират редица Са2+,
свързващи белтъци с висок или нисък афинитет, които буферират
промените в свободния Са2+. Следователно промени на свободния
Са2+ в микрообласти на цитозола
могат да медиират вътреклетъчни метаболитни процеси и в отсъствието на промени на общото
цитоплазмено количество на свободния Са2+ /1/.
В клетката има две основни Са2+
регулирани метаболитни системи:
калмодулинът е главен Са2+-рецепторен белтък. Тази молекула е широко разпространена, има мол. маса
17 kDа и притежава 4 свързващи

места за Са2+. Са2+-калмодулиновият
комплекс активира зависими от калмодулина протеинкинази и регулира
чрез тях около 30 ензима и процеси
(Са2+ хомеостаза, метаболизма на
гликогена и липидите, цАМФ и др.);
другата регулирана от Са2+ система е тази на протеинкиназа С (ПКС).
Tази киназа се влияе от Са2+ и фосфолипиди, играе важна метаболитна
роля, а така също взeма участие и
в клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза /2/.
Съществуват два главни механизма на регулация на мускулното
съкращение: актин-базиран, и миозин-базиран. Първият механизъм е
характерен за скелетните и сърдечените мускули, а вторият - за гладката мускулатура. Калцият играе
централна роля в регулацията на
мускулното съкращение във всички
системи.
Напречнонабраздената
мускулатура е в покой при Са2+ концентрации 10-8mmol/l до 10-7mmol/l.
Тази концентрация се осигурява от
действието на активната тран-

спортна система Са2+-АТФ-аза, която изпомпва Са2+ в саркоплазмения
ретикулум, където той се свързва с
белтъка калцеквестрин. Нервната
система играе важна роля в регулацията на мускулното съкращение
/3,4/. Освобождаването на Са2+ от
саркоплазмения ретикулум става
чрез деполаризация на съответния
нерв, което води до деполаризация
на сарколемата с последващо активиране на дихидропиридиновия
рецептор, представляващ електрозависим бавен К тип Са2+ канал,
разположен в Т тубулната система.
В близост до дихидропиридиновия
рецептор е разположен рианодинов рецептор, който се намира на
саркоплазмената мембрана и представлява Са2+ отделящ канал. Рианидиновият рецептор е хомотетрамер, съставен от 4 субединици с
молекулна маса 565 kDa. Рианодинът
е растителен алкалоид, който се
свързва за рианодиновия рецептор,
имащ две изоформи - RYR1 и RYR2
и променя тяхната активност.
Дихидропиридиновият рецептор
Медицина и Спорт 
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Фиг. 2

Регулация на мускулното съкращение в скелетната мускулатура
Нервномускулната деполаризация
активира дихидропиридиновия рецептор, който по съседство активира рианидиновия рецептор. Са2+
напуска саркоплазмата и се свързва
с тропонин С и d-субединицата на
киназата на фосфорилазата, които са идентични с Са2+ свързващия
белтък калмодулин. По такъв начин
Са2+ премахва инхибиращия ефект
на тропонина върху мускулното
съкращение и едновременно с това
активира гликогенолизата.

активира рианидиновия рецептор, Са2+ напуска саркоплазмения
ретикулум и неговата концентрация в саркоплазмата нараства до
10-5mmol/l. Последва свързване на
Са2+ с тропонин С, който е идентичен с Са2+- свързващия белтък калмодулин. По този начин се премахва
инхибиращият ефект на тропонина
върху мускулното съкращение и то
става възможно. Успоредно с това
Са2+ се свързва и с d-субединицата
на киназата на фосфорилазата, която също е идентична с калмодулин.
Това води до активиране на фосфорилазата и масивно разграждане на
гликоген, което осигурява глюкоза
за получаване на АТФ от анаеробна
гликолиза (фиг. 2). По такъв начин
Са2+, от една страна, премахва инхибиращия ефект на тропонина и
същевременно осигурява достатъчно количество АТФ за мускулното
съкращение /5/.
Съкращението на миокарда
прилича на това на скелетните мускули, но показва някои особености. В
миокарда Т-тубулната система е по
развита, докато саркоплазменият
ретикулум по-слабо, което намалява ролята на вътреклетъчния Са2+
за мускулното съкращение. Основна
роля в миокарда играе извънклетъчният Са2+. Ако изолиран сърдечен
мускул се лиши от Са2+, той престава да се съкращава в рамките на 1
минута, докато скелетният може
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да се съкращава и без присъствие на
извънклетъчен Са2+. Са2+ йони проникват в миоцита посредством
Са2+ канали. Главният канал е L-тип
или бавен Са2+ канал. Той се активира по време на деполаризацията
на миоцита и се затваря, когато
акционният потенциал спадне.
Еквивалентен е на дихидропиридиновия рецептор в скелетната
мускулатура. Бавните Са2+ канали
се стимулират от цАМФ-зависимите протеин кинази и се инхибират
от цГМФ-протеин киназите, както
и от т. нар. блокери на Са2+ канали
като verapamil. Бързите или така
наречени Т - транзитни Са2+ канали присъстват също в плазмалемата, но са в много по-малък брой. Те
допринасят за началните фази на
увеличение на миоплазмения Са2+. В
резултат на нахлуването на извънклетъчен Са2+ се активират така
наречените Са2+-индуцирани Са2+
отделящи канали в саркоплазмения
ретикулум. Смята се, че около 10%
от необходимия за съкращението
Са2+ се осигурява извънклетъчно и
90% от саркоплазмения ретикулум.
Тези 10% извънклетъчен Са2+ обаче са
твърде важни, понеже именно те
водят до освобождаването на саркоплазмения Са2+ /6/.
Друга важна особеност е, че миокардът притежава вътрешна възбудимост и отделните миоцити
взаимодействат помежду си пора-

ди синцитиалната си природа. Освен това цАМФ играе по-важна роля
в миокарда, отколкото в скелетната мускулатура. Освен модулиране
на нивата на вътреклетъчния Са2+
цАМФ-ПКА каскадата фосфорилират редица транспортни белтъци
в сарколемата и саркоплазмения
ретикулум. Съществува тясна корелация между фосфорилирането
на тропонин I и увеличената контракция на миокарда, индуцирани
от катехоламините. Това обяснява
инотропните ефекти на b-адренергичните стимулатори върху сърцето.
По-съществени са разликите
в гладката мускулатура, където
Са2+ играе също главна роля в мускулното съкращение. Главна особеност на гладката мускулатура е,
че при тях липсва тропонинова
система и леките вериги на миозина се различават от тези на миозина в набраздената мускулатура.
На фиг. 3 е показана схема на хормон-стимулирано активиране на
съкращение на гладката мускулатура. Следствие генерирането на
вторичния посредник инозитол-3ф
се освобождава Са2+ от гладкомускулната саркоплазма. 4 Са2+ йони
се свързват с калмодулин, който
активира киназата на леката верига на миозина. Тя от своя страна
фосфорилира р-леката верига на
миозина и това прави възможно F-

актинът да активира миозиновата АТФаза. При концентрации на
Са2+ под 10-7mmol/l настъпва релаксация. В гладката мускулатура
съществува специфичен регулаторен 87 kDа белтък, наречен калдезмон. При ниски Са2+ концентрации
той е свързан за тропомиозина
и актина, поддържайки гладката
мускулатура в състояние на покой. При високи концентрации на
Са2+/калмодулиновия комплекс той
се свързва с калдезмона, който се
отделя от актина. Последният е
свободен и може да се свърже с миозина - протича контракция. Калдезмонът е обект и на фосфорилиране /дефосфорилиране. Когато е
фосфорилиран, той не може да се
свърже с актина и контракцията
е възможна /1,2/.
Активираната от цАМФ протеин киназа (ПКА) може да фосфорилира киназата на леката верига на миозина. Афинитетът на последната
към Са2+/калмодулиновият комплекс
намалява значително, което води
до ниска активност. Това обяснява
релаксиращия ефект на b-адренергичните стимулатори върху гладката мускулатура. На таблица 1 са сумирани главните различия в трите
вида мускули.

Фиг. 3

Регулация на мускулното съкращение в гладката мускулатура
В гладката мускулатура хормони и растежни фактори могат
да активират фосфолипаза С (ФЛС), която хидролизира фосфатидилинозитол-бисфосфата (ФИФ2). Получават се вторичните посредници инозитол-3Ф (ИФ3) и диацилглицерол (ДАГ).
ИФ3 се свързва с рецептор на ендоплазмения ретикулум (ЕПР),
последва увеличение на Са2+ концентрации в цитозола, където
той се свързва с Са2+-свързващия белтък калмодулин. Са2+-калмодулиновият комплекс активира киназата на леката верига
на миозина, която фосфорилира леката верига на миозина и
прави възможно гладкомускулното съкращение. Са2+ се свързва
и с протеин киназа С (ПКС), която се транслокира до плазмената мембрана и се свързва с ДАГ. Това води до нейното активиране и фосфорилиране на редица ендогенни субстрати.

Табл. 1 По-важни особености в съкратителните механизми на различните
мускули
Скелетни мускули

Миокард

Гладки мускули

Набраздени

Набраздени

Не

Малки Т тубули

Широки Т тубули

Рудиментни Т тубули

Добре развит саркоплазмен Има саркоплазмен
ретикулум
ретикулум
Бързодействащи Са2+помпи

Рудиментарен саркоплазмен
ретикулум

Относително
Бавнодействащи Са2+помпи
бързодействащи Са2+помпи

Плазмалемата съдържа
Липса на много хормонални различни хормонални
рецептори в плазмалемата рецептори
(a- и b-адренергични )

Плазмалемата съдържа
различни хормонални
рецептори (a- и bадренергични )

Контракцията се инициира
от нервен импулс

Контракцията се инициира
от нервен импулс, хормони,
растежни фактори и т. н.

Притежава вътрешна
ритмичност

Извънклетъчният Са2+ не Извънклетъчният Са2+ е
е важен за съкращението
важен за съкращението

Извънклетъчният Са2+ е
важен за съкращението

Има тропонинова система

Има тропонинова система

Няма тропонинова система

Няма калдезмон

Няма калдезмон

Има калдезмон

Много бърз съкратителен
цикъл

Относително бърз
съкратителен цикъл

Бавен съкратителен цикъл
с ниско използване на АТФ
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Проф. д-р Владимир Овчаров

Моторна инервация
на скелетните
мускули

РЕЗЮМЕ
Моторната инервация на скелетните мускули е разгледана в светлината на новите данни, получени в резултат на развитието на
невронауката, молекулярната биология и спортната тренировка.
Различията в организацията на моторните единици и възможностите за повлияването им в резултат на тренировъчния процес
са от интерес на някои специалисти. Начинът на фукциониране на
тези единици е различен при редица видове спорт. В резултат на
различни видове тренировка настъпват промени в структурата
на невромускулната връзка. Процесът на синапсна трансмисия
в невромускулната връзка е разгледан в светлината на новата
информация, получена с методите на молекулярната биология.
Разледани са възможностите за блокиране на тази трансмисия.
Трансмисията през невромускулната връзка участва в процеса на
умората при състезателна и тренировъчна дейност.

SUMMARY
Motor innervation of the skeletal muscles
The motor innervation of skeletal muscles is described in the light of the
new data obtained as a result of the development of the neuroscience,
molecular biology and sports practices. The differences in the organization
of the motor units and the possibilities of their influencing as a result of
the training process are interesting for some specialists. The way of
function of these units is different in a number of sports. Change come in
the structure of the neuromuscular junction as a result of different types
of training. The synaptic transmission in the neuromuscular junction is
described in the light of the new information obtained by means of methods
of the molecular biology. Possibilities of blocking that transmission are
considered. The transmission through the neuromuscular junction takes
part in the fatigue with the competitive and training activities.1

КЛЮЧОВИ ДУМИ: мотоневрони, моторна единица, невромускулна връзка, ацетилхолин.
KEY WORDS: motor neurons, motor units, neuromuscular junction, achetycholine.

С

келетните мускули се инервират от моторни неврони,
разположени в предните рога на
гръбначния мозък и в моторните
ядра на някои черепномозъчни нерви. Аксоните на мотоневроните
влизат в състава на гръбначномозъчните нерви и някои черепномозъчни нерви. В гръбначния мозък
моторните неврони са групирани
в съответните сегменти. Като
пример може да се спомене, че
мускулите на горния крайник, които са повече от 50, се инервират
от моторни неврони, разположени в сегменти С3-Th1 на гръбначния мозък.
В предния рог на гръбначния
мозък има два вида мотоневрони
- алфа и гама. Алфа-мотоневроните инервират екстрафузалните
мускулни влакна или клетки, които генерират силата на мускула.
Един алфа-мотоневрон инервира
много мускулни влакна и заедно
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формират моторната единица.
Всички алфа-мотоневрони, които инервират един мускул, напр.
m. biceps brachii, образуват съответния мотоневронен пул. Гамамотоневроните инервират специалните интрафузулни мускулни
влакна, които влизат в състава на
мускулните вретена. Последните
представляват
проприорецептори, които дават информация
за положението и движението на
тялото.
Алфа-мотоневроните осъществяват степенуван контрол върху мускулната контракция. При
съответно движение трябва да
се прилага точно необходимата
сила. Прилагането на по-голяма
сила от необходимото води до
загуба на метаболитна енергия.
Това може да доведе до загуба
при реално спечелено състезание.
При едни движения се използват
слаби мускулни съкращения - писа-

не, говорене, ходене, при други е
необходимо по-силно мускулно съкращение - леко бягане, повдигане
на малки тежести, при трети е
необходимо максимално мускулно
съкращение - спринт, вдигане на
големи тежести. Нервната система има различни механизми, за да
контролира степента на мускулна
контракция. Едната възможност
ЦНС да контролира мускулните
контракции - промяна в броя на
изпращаните нервни импулси от
мотоневроните. Втората възможност на ЦНС да осъществява
контрол е да включи в мускулната
контракция допълнителни синергични моторни единици. В тези
случаи от значение е броят на
мускулните влакна, влизащи в моторната единица. Приема се, че
скелетните мускули на човека са
изградени от около 250 милиона
мускулни влакна, които се инервират от около 420 000 мотоневро-
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ни (7). Получава се съотношение
1:600, т. е. един мотоневрон трябва да инервира 600 мускулни влакна. Разбира се, има големи различия
в броя на мускулните влакна, участващи в една моторна единица. В
големите мускули, които не извършват по-еднообразни движения,
един мотоневрон инервира 2000
- 3000 мускулни влакна. В някои от
мускулите на долните крайници в
тези единици може да има повече
от 1000 мускулни влакна. При мускулите, които извършват много
фини движения - външни очни мускули и мускулите, движещи пръстите на ръцете, броят на мускулните влакна, участващи в една
моторна единица, е под 10, като
долната граница е три мускулни
влакна в моторна единица. Повече
от скелетните мускули имат моторни единици с различен размер,
като при мускулно съкращение се
включват по принцип първо помалките и след това по-големите
моторни единици.
При щангисти и други силови
атлети има синхронизирано възбуждане на много моторни единици, докато при бегачите на дълги
разстояния възбуждането на моторните единици е асинхронно,
т. е. едни се съкращават, а други
се релаксират (7). Съставът на
мускулите по отношение на спецификата на моторните единици е
характерна за различните видове
спорт и атлетически дисциплини.
Бързите моторни единици са
изградени от белите бързо уморяващи се, но бързо съкращаващи се
мускулни влакна, докато бавните
моторни единици съдържат червени бавно уморяващи се влакна.
При експерименти с промяна на
вида инервиращ алфа-мотоневрон, чрез реимплантация, настъпва промяна на мускулния фенотип
- белите влакна стават червени и
обратното. При новия вид инервация се променя експресията на
съответните протеини и мускулните влакна добиват нова характеристика (1).
Аксонът на всеки алфа-мотоневрон, навлизайки в скелетните
мускули, отделя множество клончета (колатерали), които достигат
до всички мускулни влакна (клетки)
на моторната единица. Всяко едно
от тези колатерали, достигайки
до съответното мускулно влакно,
се дели многократно и образува
10 
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Фиг. 1

разширения (аксонални окончания),
които образуват невромускулни
синапси или невромускулни връзки,
като тези окончания осъществяват контакти в някои случаи на
няколко стотици места на една
единствена мускулна клетка (фиг.
1). Тази обширна контактна зона
се нарича крайна плочка. В аксоналните окончания на всеки невромускулен синапс има милион и повече
синапсни мехурчета (везикули),
всяко едно от които съдържа 1000
– 10 000 молекули ацетилхолин. По
пресинапсната мембрана на аксоналните окончания има голям
брой активни зони, около които
се групират синпасните везикули. Постсинапсната мембрана на
мускулното влакно образува множество гънки, които увеличават
силно повърхността й. Тези гънки
са почти успоредно ориентирани
на активните зони на пресинапсната мембрана. Невромускулната
връзка представлява най-големият
синапс в човешкото тяло.
Физическата тренировка води
до промяна в структурата на невромускулната връзка. При тренировки за издържливост при плъхове се подобрява съотношението
на площта на нервното окончание
и площта на мускулната контактна зона вследствие намаляване
диаметъра на мускулните влакна и
липсата на промяна на размера на

нервното влакно. При изследвания
на спортисти се установява, че
ефектите на високоинтензивна и
нискоинтензивна тренировка се
различават при въздействието си
върху размера на невромускулната
връзка. Високоинтензивните тренировки водят до голяма дисперсия
на синапсите - по-голямо разстояние между тях, докато нискоинтензивните тренировки имат за
резултат разширяване площта на
невромускулния синапс (7).
При процеса на настъпващата умора, освен метаболитните
промени, настъпващи в мускулите (2), участие в този процес
взема и невромускулната връзка,
в резултат на невъзможност акционният потенциал от аксона на
мотоневрона да достигне до мускулното влакно. Точният механизъм на този вид „нервна умора” е
все още неизвестен. Възможното
обяснение, че е невъзможно да се
осъществи нервната и невромускулната трансмисия.
В мотоневроните трансмитерът ацетилхолин се синтезира от
ацетилСоА, освобождаващ се от
митохондриите, и холин, който
се поема от екстрацелуларното
пространство с помощта на ензима холин ацетилтрансфераза.
Синапсните везикули поемат ацетилхолина от цитозола на клетката срещу концентрационния

градиент с помощта на H+/ацетилхолин антипортер във везикулната мембрана. В резултат на
деполяризацията на клетъчната
мембрана на мотоневроните нервният импулс достига до областта на мембрана на аксоналното
окончание, където се намират
волтаж-зависими Са2+ канали (3).
Последните се отварят и Ca2+
йони навлизат в цитоплазмата и
спомагат мемебраната на синапсните везикули да се слее с пресинпасната мембрана по принципа на
екзоцитозата. Синпсните везикули освобождават своето съдържание - ацетилхолиновите молекули
в синапсната цепка - това е пространството между пресинапсната мембрана на аксоналното окончание и постсинапсната мембрана
на мускулното влакно.
Отровата на паяка „черната
вдовица” се свъзва с протеините
на пресинапсната мембрана, образува мембранни пори, което води
до деполяризиране на мембраната.
В резултат на тази деполяризация
Са2+ йони навлизат в окончанието, което води до тотална деплеция на ацетилхолина и блокиране
на синапсната трансмисия (4).
Сливането на синапсните везикули с пресинапсната мембрана се осъществява с помощта на
редица протеини. Едни от тях се
намират в мембраната на синапсните везикули - v-SNARE (VAMP) и
Rab, други се намират в пресинпасната мембрана - t-SNARE (syntaxin)
и SNAP-25. Прикрепването на везикула се осъществява посредством
свързването на Rab от везикулната
мембрана с Rab ефектора на пресинапсната мембрана. При следващата стъпка v-SNARE от везикулната
мембрана и t-SNARE и SNAP-25 от
пресинпасната мембрана се свързват и образуват SNARE комплекс.
Настъпва сливане на везикулната
с пресинапсната мембрана и освобождаване на трансмитера - молекулите ацетилхолин (6).
Clostridium botulinum произвежда ботулиновия токсин, който
е изграден от две полипетидни
вериги. Едната верига се свързва
с мембраната на пресинапсното
окончание, като дава възможност
другата полипептидна верига,
която е една протеаза, да навлезе в цитоплазмата на окончанието. Този протеолитичен ензим

разгражда v-SNARE (VAMP), като
по този начин става невъзможно
формирането на SNARE комплекса
и сливането на везикулната и пресинапсната мембрана, т. е. екзоцитозата на ацетилхолина. Това има
за резултат парализа на мускулните влакна, в крайна сметка на мускулите, а оттам до летален изход
в някои случаи. Инжектирането на
ботокс (ботулинов токсин) в козметичната практика води до временна парализа на съответните
мимически мускули.
След освобождаването на ацетилхолина в синпасната цепка,
под действието на два цитоплазмени протеина NSF и алфа-SNAP
SNARE комплексът се деасамблира
и синапсният везикул се освобождава от пресинапсната мембрана.
Свободният вече везикул може отново да бъде „зареден” с ацетилхолинови молекули и отново да бъде
използван.
По постсинапсната мембрана на невромускулната връзка се
намират голям брой никотинови
ацетилхолинови рецептори - около 20 000 на кв. мкм, като има и
малък брой такива рецептори
извън тази част на мембраната
на мускулното влакно. Всеки един
рецептор представлява лигандно-свързан канал, пропускащ Na+ и
K+ и е изграден от 5 субединици.
Каналът се отваря за няколко милисекунди, след като две молекули
ацетилхолин се свържат с две от
субединиците. Отвореният канал
позволява през него да преминат
15 000 – 30 000 Na+ и K+ йона за
една милисекунда. Това води до
деполяризация на мембраната на
мускулното влакно, отваряне на
волтаж-зависимите Са2+ канали и
до неговата контракция.
Една от съставките на отровата на тайванската кобра е протеин, който се нарича алфа-бунгаротоксин. Той се свързва здраво с
никотиновите
ацетилхолинови
рецептори по постсинапсната
мембрана и са нуждни дни да ги освободи. Това блокира синапсната
трансмисия, води до парализа на
мускулите, включително дихателните, и пострадалият умира от
задушаване. Подобно е действието на отровата кураре, използвана от южноамериканските индианци. Съставката й тубокураринът
се свъзва също с гореспоменатите

рецептори и блокира по същия
принцип синапсната трансмия,
имащо за резултат парализа.
Прекратяване активацията на
никотиновите
ацетилхолинови
рецептори се осъществява под
действието на ензима ацетилхолинестераза (8). Той разгражда ацетилхолина до холин и оцетна киселина (ацетат), които с помощта
на съответните транспортери
в пресинапсната мембрана навлизат в цитозола на аксоналното
окончание (5). Ацетилхолинестеразата разгражда напълно свободния
ацетилхолин в синапсната цепка
за няколко милисекунди и след дисоциирането на рецептора той
се затваря, като постсинапсната
мембрана се реполяризира. Мускулното влакно се релаксира. Свободните рецептори могат отново да
свържат ацетилхолин.
Някои от инсектицидите, като
паратион, са органофосфатни съединения. Те са необратими инхибитори на ацетилхолинестеразата, по този начин препятстват
разграждането на ацетилхолина
и оттам се десензитират никотиновите ацетилхолинови рецептори, което води до смъртта на
жертвата.
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Спорт и
оксидативен стрес
Д-р Ивана Михайлова

Видове реактивни форми на кислорода, начини и източници
за генерирането им при спортуване
Първа част

РЕЗЮМЕ
Ние живеем в аеробна среда. Кислородът, генерираните от него
реактивни форми и техните биохимични реакции са част от основните процеси на нормалния метаболизъм. Оксидативният стрес е
състояние, при което антиоксидантните системи не могат да неутрализират излишъка от свободни радикали в организма. Съществуват няколко реактивни форми на кислорода и начини за генерирането им. Активното спортуване води до увеличена продукция
на свободни радикали. Източници са митохондриалната електронна
транспортна верига, реакциите, катализирани от ксантин оксидазата, както и имунният отговор, медииран от неутрофилите.

SUMMARY
Sport and oxisdative stress
We live in an oxygen rich environment. Oxygen, ROS, and their
chemical reactions are part of the basic chemical processes of normal
metabolism. Under the condition of oxidative stress, the antioxidant
systems of the body cannot scavenge the excess of free radicals. Several
ROS and pathways for their generation exist. Active exercises increase
the production of free radicals. The sources are: mitochondrial electron
chain; reactions, catalyzed by xanthine oxidase; inflammatory immune
response, mediated by neutrophils.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Оксидативен стрес, реактивни форми на кислорода, митохондриална електронна транспортна верига, ксантин оксидаза,
възпаление.
KEY WORDS: Oxidative stress, ROS, mitochondrial electron transport chain, xanthine oxidase, inflammation.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Кислородът е универсален акцептор на електрони, което позволява
на аеробните организми да използват енергията, натрупана в храната. Общоприето и експериментално доказано е, че този катаболитен
процес генерира свободни радикали
и други реактивни форми на кислорода (ROS) като супероксид (O2.−),
хидроксилен радикал (.OH), водороден пероксид (H2O2), пероксинитрит
(ONOO-). При нормални физиологични условия продукцията на ROS е
част от нормалния метаболизъм на
клетката. При други условия обаче
се генерира излишък от свободни радикали, които антиоксидантните
системи на организма не могат да
неутрализират. Тези свободни радикали са изключително агресивни. За
да се стабилизират, те отнемат
електрон от други молекули и по такъв начин увреждат жизнено важни
12 
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компоненти на клетката. Когато
балансът между оксиданти и антиоксиданти е нарушен и защитните
системи на организма не могат да

Вит. С, вит. Е
Флавоноиди
Глутатион
В-каротин
Антиоксидантни ензими
(SOD, CAT, GPX)
Антиоксидантeн
капацитет

неутрализират излишъка от свободни радикали, организмът се намира
в състояние на оксидативен стрес
(фиг.1).

O2
H2O2
.OH
ONOO
Синтез на ROS

Фиг. 1
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2. ROS И НАЧИНИ ЗА
ГЕНЕРИРАНЕТО ИМ
2.1. Супероксиден радикал
(O 2.- )
Формира се, когато кислородът отнеме един електрон
и като “отечка” при електронната верига в митохондриите.
Цитозолният ензим ксантин оксидаза, който се намира в почти
всички тъкани, генерира супероксидни радикали от хипоксантин
и кислород и е предполагаем първоизточник на съдовата патология. Супероксидният радикал
има ограничена реактивност по
отношение на липидите, но при
взаимодействието му с азотен
окис се получава най-токсичният му продукт - пероксинитрит
(ONOO -).
2.2. Водороден пероксид
(H 2O 2)
Той се продуцира главно при
ензимни реакции, локализирани в
микрозомите, пероксизомите и
митохондриите. Даже при нормоксия продукцията на водороден пероксид е значителна, като
концентрацията му в клетките
е между 10 -9 и 10 -7 М. В животинските клетки супероксиддизмутазата катализира превръщането
на супероксидния радикал във водороден пероксид, който от своя
страна се разгражда от каталазата. Двата ензима осъществяват ефективна антиоксидантна
защита на клетката.
2.3. Хидроксилен радикал
(.OH)
В присъствието на Fe 2+ , H 2 O 2
продуцира изключително агресивния хидроксилен радикал
чрез реакция на Fenton (описана
1894):
Fe 2+ + H 2O 2 ---> Fe 3+ + -OH + OH Полученият хидроксилен радикал дава началото на различни
липидни пероксиди. Трябва да се
отбележи, че значителна част
от хидроксилните радикали се
получава при разпадането на пероксинитрита. Друга реакция,
включваща миелопероксидазата
и хлорния анион, представлява
важна част от продуцирането
на хидроксилния радикал в неутрофилите по време на фагоцитозата.
14 
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Фиг. 2

2.4. Азотен оксид (.NO)
Азотният оксид се продуцира в различни типове клетки.
Тази форма не е много активна
като оксидант, дори има антиоксидантни качества при физиологични концентрации (до 100
nМ). Бързата реакция на супероксидния радикал с .NO продуцира изключително токсичния и
силно реактивен пероксинитрит
(ONOO -), който медиира реакции
на оксидиране, нитрозиране и
нитриране като получаването
на нитротирозин, който се счита за лабораторен индикатор на
клетъчни увреждания и възпаление (фиг.2).
3. СПОРТ И ROS
През изминалото десетилетие се натрупаха доказателства,че усиленият метаболизъм при
спортуване може значително да
увеличи консумацията на кислород в сърцето и двигателните
мускули, както и в други тъкани,
което нарушава баланса между
реактивните форми на кислорода и антиоксидантната защита
и създава оксидативен стрес в
организма.
През 1978-ма Dillard et al (1)
установяват връзка между физически упражнения и оксидативни увреждания на тъканите при
хора. Те докладват, че умерени
физически упражнения увеличават съдържанието на пентан
(страничен продукт на липидната пероксидация) в издишания въздух. През 1982-ра Davies
et al. (2), използвайки метода
на електронния парамагнитен
резонанс (метод, с който кратко живеещите свободни радикали могат да бъдат измерени),
установяват, че след изтощи-

нитротирозин

телни физически натоварвания
свободните радикали нарастват 2-3 пъти в хомеогенати от
скелетни мускули и черен дроб
на плъхове.
Многобройни проучвания се
опитват да отговорят на въпроса, дали съкращаването на
скелетните мускули и свързаната с него повишена консумация
на кислород усилва генерирането на ROS, използвайки мускулни
модели. Diaz et al (3) откриват,
че хидроксилни радикали се генерират при изтощителни мускулни съкращения. Reid et al (4,5)
установяват, че супероксидните
радикали се продуцират в мускулните клетки, след което се
освобождават в междуклетъчното пространство. Водородният
пероксид, продуциран в съкращаващия се мускул, лесно преминава през клетъчната мембрана,
достига междуклетъчното пространство, където допринася за
формирането на хидроксилен радикал. По този начин относително по-малко опасните ROS като
супероксид и водороден пероксид
се освобождават от клетката,
за да образуват изключително
опасните хидроксилни радикали.
Barclay и Hansel (6) показват, че
супероксидните радикали влошават функциите и усилват умората на съкращаващия се мускул.
Други изследвания сочат, че изтощителни физически натоварвания увеличават оксидативния
стрес и могат да увредят биологични компоненти като липиди,
протеини и генетичен материал (7,8,9). Механизмите, които
имат отношение към оксидативния стрес, генериран при активни спортни дейности, както и
средствата за защита са обект
на сериозни изследвания (10).

Недостигът на витамин Е сам
по себе си или в комбинация със
спортни занимания също усилва
продукцията на свободни радикали, съпроводена с множество
клетъчни нарушения. Kumur et al.
(11) установяват, че продължителните изтощителни физически натоварвания усилват генерирането на свободни радикали
в хомогент от сърце на плъх.
Bejma и Ji (12) демонстрират,
че продукцията на ROS е значително увеличена в хомогенат от
vastus lateralis на млади и стари
плъхове след изтощителни натоварвания. Генерирането на ROS в
миокарда също се увеличава, но
само при стари плъхове.
Чрез електрично стимулиран
мускулен модел Jackson et al. (13)
установяват 70% увеличение на
електронния парамагнитен резонанс в работещи спрямо почиващи мускули.. Reid et al. (14), използвайки изолирана диафрагма,
показват, че ROS се увеличават
при съкращаване на мускула. Използвайки модел in situ, O’Neill et
al. (15) докладват за увеличено
генериране на хидроксилни радикали в съкращаващ се котешки
трицепс.
Цитираните изследвания дават основание да се смята, че
интензивните физически натоварвания наистина усилват генерирането на свободни радикали
в скелетните мускули и сърцето.
Все още обаче методите за изследване са доста ограничени и
трябва да се отговори на някои
въпроси.
- Генерирането на ROS се определя в тъканен хомогенат, приготвен веднага след натоварването, докато действителното
количество на свободните радикали по време на натоварването
все още не е ясно.
- Установeно е, че продукцията на ROS намалява бързо през
първите 1-2 минути след преустановяване на мускулното съкращение (15). От това следва, че
тези изследвания като че ли отчитат по-ниски нива на оксидантна продукция от реалната.
- При всички споменати експерименти участието на антиоксидантната система на организма не е изследвано. Възможно е
резултатите да са съществено

Фиг. 3

повлияни от промени в антиоксидантната защита.
Познанията ни за източниците на свободни радикали, както
и за тяхната специфика по време
на интензивни физически натоварвания все още са ограничени.
4. ИЗТОЧНИЦИ НА ROS ПРИ
СПОРТУВАНЕ
4.1 Митохондриална
транспортна електронна
верига
Комплекс I и комплекс III от
електронната митохондриална
транспортна верига са местата, за които е добре известно,
че генерират O 2.− и H 2O 2.
Преките доказателства, че
продукцията на O2.- в митохондриите нараства по време на
физически упражнения, са недостатъчни. Предположението, че
активното спортуване води до
митохондриална свръхпродукция
на супероксидни радикали се базира основно на добре известния
факт, че потреблението на кислород от тъканите и цялото тяло
нараства значително по време на
физически натоварвания. В условията на максимално натоварване
консумацията на кислород от тялото (VO2) нараства до 20 пъти, а
VO2 в мускулите - до 100 пъти(16).
Хипотезата е, че процентът на
O2, който се превръща в O2.- , остава същият. От това следва, че
продукцията на ROS ще нарасне
пропорционално.
Хипотезата, че митохондриите са първичният източник за

генериране на ROS в процеса на
активно физическо натоварване
се подкрепя от изследвания, показващи митохондриални оксидативни увреждания. Фаза 4 на
дишането се усилва в мускулните и чернодробни митохондрии
(2) и сърдечни митохондрии (17)
след изтощително натоварване. Липидното пероксидиране в
митохондриите е усилено след
упражнения, съпроводено със
загуба на тиолови протеини и
инактивиране на антиоксидантни ензими. Както митохондриите на скелетните мускули, така
и тези на сърцето при животни,
подложени на тежки физически
натоварвания, показват намален
редокс потенциал на глутатиона
(18, 19).
Теорията, че продукцията на
ROS по време на спортуване протича в митохондриите, се подкрепя индиректно от адаптивното повишаване на активността
на митохондриалните антиоксидантни ензими като Мn супероксиддизмутаза и глутатион пероксидаза при тренировка (20, 21).
4.2 Ксантин оксидаза
Реакциите,
катализирани
от ксантин оксидазата (КО), са
един от главните източници на
свободни радикали при исхемия и
реперфузия на сърцето (22) В състояние на исхеми, АТФ се разпада
на А ДФ и АМФ поради енергийните нужди на миокарда. Ако кислородът е недостатъчен, АМФ се
превръща в хипоксантин, който
от своя страна при реакция, каМедицина и Спорт 
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тализирана от КО, се превръща
в ксантин и пикочна киселина,
като при това се генерира O 2.-.
За активиране на този метаболитен път в тъканите трябва
да има достатъчни количества
хипоксантин и ксантин. КО се получава от редуцираната си форма ксантин дехидрогеназа (КД)
с участието на интрацелуларна
протеаза. Също така O 2 трябва
да е налице като акцептор на
електрони (фиг.4).
Интензивните спортни натоварвания създават среда, благоприятстваща активирането на
метаболитния път на КО (23).
Хипоксантинът се акумулира
след интензивни мускулни съкращения, а концентрацията на
пикочната киселина нараства
както в съкращаващ се мускул,
така и в плазмата, което предполага активиране на КО (24,25).
Концентрацията на ксантин и
хипоксантин в кръвта на хора
след интензивни тренировки нараства значително (26) . Активността на КО нараства 10 пъти
в плазмата на плъхове след повтарящо се бягане до изтощение
(27) . Предполага се, че източник
на ензима са ендотелните клетки на съкращаващия се мускул.
Rasanen et al. (28) доказват, че
изтощителни физически натоварвания увеличават концентрацията на пероксидните радикали
и активността на КО в плазма на
коне. Концентрацията на пикочна киселина нараства експоненциално на натоварването, показвайки бърз разпад на пуринови
продукти. Hellsten et al.(29) докладват за нарастване на КО-имунореактивни клетки, предимно
ендотелни клетки на капилярите и левкоцити при хора след 7 дневни интензивни тренировки.
Авторите предполагат, че това
може да е свързано с оксидативни увреждания на мускулите по
време на тренировки.
Дали КО играе, или не значителна роля при продукцията
на свободни радикали по време
на тренировки все още не е напълно изяснено. В аеробни условия наличието на достатъчно
кислород осигурява синтезата
на АТФ главно чрез митохондриалното окислително фосфорилиране, а ксантинът/хипоксан16 
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тинът се разгражда до пикочна
киселина повече чрез КД, отколкото чрез КО. Освен това скелетните мускули имат ниска активност на КО. Независимо от
това метаболитният път на
КО е важен, когато скелетните
мускули изпитват дефицит на
аденинови нуклеотиди. Това вероятно се случва при исхемично
мускулно съкращение, изометрични упражнения, трениране в
хипоксична среда и тренировка
при нарушено кръвоснабдяване,
дължащо се на сърдечно-съдови
заболявания.
4. 3 Неутрофили и
възпалителен отговор
Полиморфоядрените левкоцити играят важна роля в защитата от вируси и бактерии. Активирането им обикновено започва
с нараняване на меки тъкани или
мускули, причинено или от ROS индуциран оксидативен процес,
или от механично увреждане. В
острата фаза на отговора левкоцитите мигрират до мястото на нараняването, привлечени
от хемотаксисни субстанции,
продуцирани от наранените
клетки. В първата фаза на фагоцитозата те отделят лизозими
и O 2.- . Лизозимите улесняват
разграждането на увредените
протеини и клетъчното дебри,
докато O 2.- се продуцира чрез
миелопероксидазата и NADPH оксидазата (30). Цитоплазмената
супероксид дизмутаза превръща
O 2.- в H 2O 2, който по-нататък
се метаболизира до .OH с учас-

тието на метални йони или до
хипохлорна киселина (HOCl). Въпреки че описаният възпалителен
отговор цели отстраняването
на повредените протеини и
предотвратяване на бактериална и вирусна инвазия ROS и другите оксиданти, продуцирани
от неутрофилите, причиняват
вторични увреждания (липидна
пероксидация (31). В този случай
имунната система на организма
отговаря на интензивни физически упражнения по начин, наподобяващ отговора при сепсис
(двата отговора имат един и
същи медиатор - ROS) (32).
Изтощителните тренировки могат да предизвикат мускулни наранявания, съпроводени
с възпалителен отговор, характеризиращ се с нарастване на
активността на протеазите и
лизозимните ензими в работещите мускули. Освен това повишената активност на биомаркерите на възпалителния отговор
често съвпада с повишаване активността на антиоксидантни
ензими като каталаза и глутатион пероксидаза (33).
Hack et al.(34) доказват, че
изтощителни спортни натоварвания при хора водят до значително увеличаване общия брой
на левкоцитите (неутрофили и
лимфоцити). Изследвания на фагоцитната активност сочат, че
фагоцитният индекс нараства
непосредствено след натоварване и остава висок до 24 часа след
това, докато значително нарастване на продукцията на O 2.- се

наблюдава само на 24 -ия час след
тренировка. Smith et al.(35) докладват, че едночасово умерено
натоварване увеличава генерирането на H 2O 2 от неутрофилити
3 пъти. Best et al. (36) показват,
че в заешки мускулен модел in situ
уврежданията, причинени от
максимално изотонично съкращение, са свързани със значително
увеличаване на продукцията на
ROS 24 часа след третирането.
При нараняване на мускулите на
крак на заек се констатира акумулиране на полиморфоядрени
левкоцити, както и повишаване
на активността на глутатиона,
глутатион пероксидазата и глутатион редуктазата (36).

Посочените изследвания обаче не са достатъчни за пълното
изясняване на ролята на неутрофилите за увеличената продукция на ROS по време на физически
натоварвания. Доколкото инфилтрацията на неутрофили изисква
време, този път вероятно не е
първичен източник на свободни
радикали при краткотрайни тренировки. Той обаче може да бъде
важен вторичен източник на ROS
по време на възстановителния
период след тежки натоварвания. В добавка, този механизъм
вероятно допринася за оксидативните увреждания на тъканите по време на свръхпродължителни натоварвания ( маратон).
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Анатомична
реконструкция на
предна кръстна връзкa
Д-р Христо Мазнейков

РЕЗЮМЕ
Редица анатомични и биомеханични проучвания доказват, че ПКВ
се състои от две анатомично и функционално обособени снопчета – антеромедиално (АМ) и постеролатерално (ПЛ), които имат
различно поведение по време на движение на коляното - от пълна
флексия до пълна екстензия. Въз основа на нашия дългогодишен
опит и съществуващите в литературата данни ние смятаме,
че класическите “single bundle” техники за реконструкция на ПКВ
не възстановяват нормалната колянна кинематика. За периода 1.
2005 – 2. 2007-ма са оперирани 37 ПКВ-дефицитни колене по описаната “double bundle” техника. Оперирани са 8 души с изолирани увреди на ПЛ снопче и двама - с изолирана увреда на АМ снопче, като
е реконструирана само увредената част от ПКВ. Извършени са и 8
ревизии на “single bundle” реконструкция с остатъчна ротационна
нестабилност, където е трансплантирано само ПЛ снопче.
Анатомичната “double bundle” реконструкция възстановява по
- добре антеро–постериорната и ротационната стабилност на
колянната става.

SUMMARY
Anatomic reconstruction of ACL
A number of anatomic and biomechanical studies show that the ACL
consists of two anatomically and functionally independent bundles
– anteromedial (AM) and posterolateral (PL) bundle, which behave in a
different pattern through out ROM of the knee from full extension to deep
flexion. The literature data available and our long-lasting experience
make us consider that the classic “single bundle” ACL reconstruction
techniques fail to restore the normal knee kinematics. From 01.2005
to 02.2007, 37 ACL-defficient knees were operated according to the
described “double bundle” technique. 8 of the patients presented with an
isolated PL tear and two had an isolated AM tear. Only the injured part
of the ACL was reconstructed. In 8 revisional case we performed an
augmentation procedure whereby the intact AM bundle graft remains in
situ and only the PL bundle was reconstructed.
The anatomic “double bundle” reconstruction provides a better restoration
of antero-posterior and rotational stability of the knee joint.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: анатомична реконструкция, „double-bundle”, ротационна нестабилност, предна кръстна връзка.
KEY WORDS: anatomic reconstruction, “double-bundle” reconstruction, rotational instability, anterior cruciate ligament

Исторически колянната нестабилност, проявяваща се след
руптура на предна кръстна
връзка /ПКВ/, е била обект на
различни методи на хирургично
лечение.
Нашият дългогодишен опит
и внимателният преглед на
данните от литературата
показват, че клиничните резултати след класическата “single
bundle” ПКВ реконструкция са
противоречиви. В значителна
степен е възстановена предно
- задната стабилност на коляното, проблемна остава стабилността му при комбинирани
ротаторни натоварвания.
Значителен брой от пациентите показват абнормен
18 
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Lysholm и IKDC score след ПКВ
реконструкция. Голяма част от
пациентите не се връщат към
предишното си ниво на спортна активност. Дискутабилно е
и твърдението, че ПКВ реконструкцията превентира развитието на дегенеративен остеоартрит.
Изхождайки от анатомичната анизометричност на ПКВ и
постулата на Muller, че трябва
да се възстановява точно това,
което е увредено, ви представяме нашия опит с анатомичната “double bundle” реконструкция.
Нашето скромно, но твърдо
мнение е, че пълното анатомично и функционално възстановя-

ване на колянната става изисква реконструкцията на двата
интегрални компонента на ПКВ
- антеромедиално/АМ/ и постеролатерално/ПЛ/ снопче.
Всички знаем анатомията и
биомеханиката на ПКВ още от
студентските години, но пристъпвайки към хирургичната й
реконструкция, сякаш забравяме или неглижираме сложността на нативната ПКВ, използвайки различните “single bundle”
техники.
Това дава основание на някои
автори да твърдят, че класическата “single bundle” ПКВ ре-

конструкция създава всъщност
един нов изкуствен централен
лигамент, възстановяващ донякъде стабилността на колянната става, но твърде далеч от
анатомичната и функционална
характеристика на нативната
ПКВ.
Двете анатомично и функционално обособяващи се снопчета на ПКВ имат различно поведение по време на движение
на коляното:
 Постеролатералното се отпуска при флексия и се натяга
при екстензия и ротация.
 Антеромедиалното е поизометрично при флексия
и екстензия и достига максималната си обтегнатост
между 60 и 90 градуса флексия.
Това реципрочно по дължина
и обтегнатост поведение на

АМ и ПЛ снопче е от огромно
клинично значение, защото при
всяка позиция на коляното част
от ПКВ е под напрежение, осигурявайки необходимата ста-

ралният тунел за ПЛ снопче
посредством
стандартната
транстибиална техника, използвана при “single bundle” ПКВ реконструкцията.

билност на коляното по време
на движение. Неслучайно някои
автори наричат ПКВ - “double
crossed” лигамент.
Двете снопчета са с различна дължина и ширина:
АМ - дължина 38.5/+/_3/ и
ширина 7.0 мм.
ПЛ - дължина 19.7/+/_2/ и ширина 6.4 мм и различна позиция
едно спрямо друго и спрямо тибиалното плато при движение
на колянната става.

При необходимост за феморалния тунел се ползва допълнителен антеромедиален достъп,
а артроскопът се поставя през
стандартния антеромедиален
портал, визуализирайки максимално добре медиалната част
на латералния бедрен кондил.
Като трансплантанти използваме сухожилията на mm.
gracilis и semitendinosus. Първо
се прекарва трансплантантът
за АМ снопче, който обикновено фиксираме със системата
“Rigidfix” на Mitek Johnson &
Johnson и по-рядко с резорбируем интерферентен винт.
След това се поставя и
трансплантатът за ПЛ снопче,
фиксиран обикновено с резорбируем интерферентен винт. За
тибиалната фиксация на трансплантантите използваме резорбируеми
интерферентни
винтове.

Описани са различни техники
за “double bundle” реконструкция. Ние предпочитаме анатомичното възстановяване на АМ
и ПЛ снопче, изискващо два тибиални и два феморални костни
тунела.
Първо се пробиват тунелите за АМ снопче, спазвайки анатомичните му особености.
Последен се пробива фемо-
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Постоперативната рехабилитация е по стандартния протокол след “single bundle” ПКВ
реконструкция.
Концепцията за анатомичната ПКВ реконструкция може
да се приложи и при случаите
с изолирана руптура на АМ или
ПЛ снопче, както и в ревизионните случаи на класическа
“single bundle” реконструкция с
остатъчна ротационна нестабилност - обикновено изискваща
пластика само на ПЛ снопче.

торически данни за пациенти с
класическа “single bundle” реконструкция, показващи по-добра
АП стабилност, отчетена с коленен артрометър.
Необходими са обаче попрецизни методи за оценка на
ротационната стабилност и
колянната кинематика in vivo,
позволяващи по-пълна и точна
съпоставка между анатомичната “double bundle” реконструкция и класическата “single
bundle” техника.
ДИСКУСИЯ

добро възстановяване на ротационната стабилност и негативиране на pivot shift след “double bundle”
реконструкция.
DOUBLE BUNDLE ИЛИ DOUBLE
TROUBLE?
Анатомичната “double bundle”
реконструкция възстановява анатомията на ПКВ и колянната кинематика, но поставя и редица проблеми:
 Прецизиране на индикациите.
 Предотваратяване на вътреставния импиджмънт .
 Трудност при ревизия.
 Все още няма данни за дългосроч-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 1. 2005 - 2. 2007
са оперирани 37 ПКВ-дефицитни колене по описаната “double
bundle” техника.
Оперирани са 8 души с изолирани увреди на ПЛ снопче и 2-ма
с изолирана увреда на АМ снопче, като е реконструирана само
увредената част от ПКВ.
Извършени са и 8 ревизии на
“single bundle” реконструкция с
остатъчна ротационна нестабилност, където е трансплантирано само ПЛ снопче.
РЕЗУЛТАТИ
Оценяваме нашите резултати като окуражаващи. Анатомичната “double bundle” реконструкция възстановява по-добре
антеро-постериорната и ротационната стабилност на колянната става.
Данните за дългосрочни резултати от литературата са
оскъдни:
Yasuda представя серия от
54 пациенти с “double bundle”
реконструкция, сравнени с ис20 
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Представями ви мнението на
един от световно признатите коленни хирурзи - Фреди Фу.
В проспективно проучване през
2005 г. при пациенти с класическа
“single bundle” реконструкция Fithian
DC et al. отчита :
 Развитие на дегенеративни промени на 7-мата година, отчетени рентгенографски при 90% от
пациентите
 Връщане към предишното ниво
на спортна активност при едва
47% от пациентите.
Като причини за субоптималните резултати се посочват :
 Асоциирани увреди.
 Биологични фактори, отчетени
са промени в нивата на синовиалните цитокини и в концентрацията на кератан сулфат в
ПКВ-дефицитни колене
 Биомеханични и кинематични
фактори
Radford,Amis, et al. JBJS-Br 1990 отчитат по-добро възстановяване на
АП стабилността при 20 - 90 градуса флексия на коляното след “double
bundle” реконструкция.
Amis et al. AANA 2005 показва по-

ни резултати .
 Оперативната интервенция е
технически доста по-сложна.
 Удължено хирургично време.
 Не на последно място - по-високата цена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данните от анатомичните, биомеханичните и in vivo кинематичните изследвания чрез високоскоростна стереорадиография, както
и нашият скромен опит насърчават използването на анатомичната “double bundle” реконструкция
на ПКВ. Необходими са задълбочени бъдещи проучвания, оценяващи
способността на новата техника
да възстановява нормалната кинематика на коляното, да подобрява
функционалните резултати след
реконструкция на ПКВ и да намалява риска от развитие на дегенеративен остеоартрит на колянната
става.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Христо Мазнейков
МБАЛ “Света София”
Тел. 81 84 600
Бул. “България” №104
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Диагностициране
на лумбална
нестабилност
Д-р Гази Сархан

РЕЗЮМЕ
Лумбалната нестабилност се разглежда като важен фактор при
пациенти с болки ниско в гърба (БНГ). Установено беше, че нестабилността е причината за 20 до 30% от болките ниско в гърба.
Статията разисква различни лумбални нестабилности, за които е
съобщено напоследък. В настоящата статия ще бъдат разгледани
три диагностични процедури чрез рентгенография: статична рентгенография, рентгенографска оценка на движението и движение
при натоварване.
Физиотерапевтите трябва да се съсредоточат както върху клиничното представяне, така и върху образите от рентгеновите
снимки, за да разработят специфични стабилизиращи упражнения
за пациенти с лумбална нестабилност.

SUMMARY
Diagnosing Lumbar Instability
Lumbar instability is considered to be a significant factor in patients with
low back pain (LBP). It has been stated that instability is the cause
of 20-30% of low back pain. The paper discusses different of lumbar
instability reported recently. Three radiographic diagnosis procedures will
be discussed briefly in this paper: static radiograph, stereographic motion
assessment and motion under load.
Physical therapists should focus on both clinical presentation and
radiographic images to develop specific stabilizing exercises for lumbar
instability patients.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: болка ниско в гърба, лумбална нестабилност, диагноза.
KEY WORDS: low back pain, lumbar instability, diagnosis

УВОД
Лумбалната нестабилност
се разглежда като значителен
фактор при пациенти с болка
ниско в гърба. (БНГ)л Поуп и
Панджаби (2) заявяват, че около 20% - 30% от БНГ е свързана с нестабилност на гръбнака. Освен този интерес, няма
нито една дефиниция за нестабилност на гръбнака.
Уайт и Панджаби (2) определят гръбначната нестабилност като загуба на способността на гръбнака при
физиологично
натоварване
да поддържа връзката между
прешлените по такъв начин,
че нито се получава нарушаване, нито има последващо
дразнене на гръбначния стълб
22 
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или на корена на нерва. Освен
това няма развитие на обездвижващата деформация или
на болката поради структурни промени. Фраймоуер и Селби заявиха, че едно работещо
определение за нестабилност
представлява определението
загуба на твърдостта на двигателните сегменти, която
е такава, че прилагането на
сила спрямо този двигателен
сегмент предизвиква по-голямо отместване, отколкото
би се наблюдавало при нормална структура (3). Това хармонизира с определението на
Поуп и Панджаби, базиращо се
на изследвания на секторните последователни сухожилия
и фасетни стави при трупни
проби (1). Панджаби (4) е описал гръбначна нестабилност в

условия на отпуснатост в сектор около неутралната спокойна позиция на гръбначния
сегмент, наречен „неутрална
зона”. Тази зона е по-голяма при
наранявания между сегментите и при вътрешно-гръбначна
дискова дистрофия и е по-малка при стимулиране на мускулните сили върху двигателен
сегмент (5). По този начин
големината на неутралната
зона се счита за важен показател за гръбначната нестабилност (6). След това Панджаби
(4) определя гръбначната нестабилност като значително
намаляване на капацитета на
стабилизиращата система в
гръбнака да поддържа вътрешно-гръбначните
неутрални
зони във физиологични граници, така че липсва голяма де-
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
ЛУМБАЛНА СЕГМЕНТНА НЕСТАБИЛНОСТ **
І.

Фрактура и фрактурна дислокация

ІІ.

Инфекции, които водят след себе си до:
а) Прогресивна загуба на височина на тялото, дължаща се на прешлените и деформация въпреки лечението с антибиотици.
б) Прогресивни неврологични симптоми

ІІІ.

Първични и метастатични образувания /тумори/ с
а) Прогресивна загуба на височина на тялото, дължаща се на прешлените и деформация
б) Прогресивни неврологични симптоми
в) Следоперативни симптоми вследствие на операция на образуванията

ІV.

Спондилолистезия /възпаление на гръбначния стълб/

V.

Дегенеративни изменения

VІ.

Сколиоза - всички прогресивни деформации при децата

** Използван Вайсел и други (7)

формация, неврологичен дефицит или обездвижваща болка.
Все пак това определение се
базира на трупни изследвания
и следователно са необходими
по-нататъшни изследвания за
съпоставяне на „неутралната
зона” с клиничните резултати.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА
ЛУМБАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ
В настоящата статия се
прави само кратък преглед
на различните видове лумбална нестабилност. Моля
да разгледате посочената
таблица.
КЛИНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ЛУМБАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ
Въпреки положените усилия, няма постигнато съгласие
по отношение на клиничните
критерии за лумбална нестабилност. Киралди и Фарфан
заявяват, че сегментната
нестабилност трябва да се
очаква, когато вследствие на
слаби смущаващи процедури
се появява болка в долната
част на гърба. Изненадващата
сетивност и „нестабилното
хващане” са често споменавани като симптоми, но все още
няма добре дефиниран и подходящ синдром.
24 
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При клиничните изследвания периодичната сколиоза и
периодичните неврологични
симптоми и белези се определят като важни атрибути
на нестабилността. Все още
чувствителността и спецификата на тези наблюдения
не е количествено определена (7). Някои клинични лекари
предполагат, че могат да напипат анормално движение.
Например Парис (8) предполага, че мануалната палпация е
достатъчна, за да се открие
нестабилността. Това беше
определено като по-голямо изместване в сравнение с това
при хипер-мобилност. Изглежда все още никой не съобщава
за директно сравнение между
мануалните техники и обективен метод, който да притежава голяма точност (9).
ДИАГНОСТИЧНА ПРОЦЕДУРА:
В настоящата статия ще
се обсъдят накратко три процедури за диагностика. Няма
да бъде представена подробната техника на тези процедури
І. Не съществуват сигурни
белези, които да се проявяват
при статична предно-задна
(ПЗ) и странична гръбначна
рентгенография. Стесняване-

то на разстоянието между
дисковете, опъващият импулс и разцентроваността на
гръбнака често се свързват
с гръбначната нестабилност
(7). Дьопуи и други (10) се фокусират върху височината на
разстоянието между дисковете като мярка за дистрофия
и оттам за нестабилност. Съществува положителна връзка
между намалената височина на
диска и болката ниско в гърба
(БНГ), но връзката със нестабилността не е ясна.
Остеофитите бяха предложени като индикация за
лумбална нестабилност (9).
Същността на предложеният
механизъм е, че опъващия импулс се причинява от увеличеното напрежение при опън
върху прешлените, докато
защипващият импулс е приложим при свиващите натоварвания. Не е извършен ясен биохимически анализ, който да
потвърди тази хипотеза (9).
Ууд и други (11) сравниха
рентгенография при свиване - разпъване, за да изучат
гръбначната
нестабилност
при пациенти със спондилосистеза в две положения за
рентгенови снимки - право и
латерал декубитус (странично) положение. Те стигат до
извода, че гръбначната нестабилност се изследва по-добре

чрез рентгенови снимки при
свиване - разпъване при латерал декубитус. Фраймойер
и Краг твърдят, очевидната
нестабилност при изследване
с рентгенография може да се
потвърди само при процес на
деформация с течение на времето и той е придружен от
болка и/или неврологични симптоми (12).
ІІ. Оценка на движението
чрез рентгенови снимки
Някои изследователи разработиха триизмерна система за измерване на лумбална
нестабилност, която включва
двупланова рентгенова снимка. Уайдър и други при един
конкретен случай откриват
необичайно двойно движение
при човек с хроничен клиничен проблем за нестабилност
(13). Стокс и Фраймойер откриват, че в група пациенти с
дистрофна нестабилност (основани на клинични симптоми и признаци от рентгенови
снимки) се забелязва тенденция към ненормално междусегментно движение. Все пак малкото налични данни направиха
техниката неизползваема по
отношение на точното диагностициране на отделните
пациенти (14).
ІІІ. Движение при
натоварване
Поуп и Панджаби (1) предположиха, че повтарящ се
метод за определяне на нестабилността представлява
прилагането на стандартизирано външно натоварване.
Лоуи и други (15) откриха, че
тази техника е полезна при
определянето на нестабилна
продължителна и дистрофна
сподилолистеза. Стандартизираното натоварване е приложено чрез движението на
предмет от положение лежане
по гръб до изправено положение. При всяко от тези положения е направена странична
рентгенова снимка. Фрайберг

(16) използва техниката с натоварването при дистрофна
нестабилност, която включва
прилагането на опъващ импулс, последван от стандартно свиващо натоварване и
измерване на изместването
преди и след всяко използване
на тежест. Петдесет и трима от пациентите със сподилолистеза на L5, 100% от
пациентите с дистрофна сподилолистеза и 57% от пациентите с ретор-сподилолистеза
показват увеличение на изместването.
ИЗВОДИ:
Определението за лумбална
нестабилност остана спорно.
Все пак дефиницията на Фраймоуер е за предпочитане и която е „загуба на твърдостта
на движещия сегмент, дотолкова, че прилагането на сила
спрямо този движещ сегмент
предизвиква по-голямо изместване, отколкото ще се наблюдава при нормална структура”. За клиничната причина
трябва да добавим следното:
състоянието ще предизвика
болка, дистрофия и е възможен невралгичен дефицит. При
настоящите клинични и рентгенографски методи липсват
чувствителност и специфика.
Следователно предизвикателството е да се разработят
достатъчно
чувствителни
и специфични диагностични
тестове, за да се подобри
определянето на лумбалната
нестабилност. За клинични
цели най-надеждният начин
на изобразяване е страничното положение /при снимките/ при свиване и разтягане
в положение легнал. Физиотерапевтите трябва да фокусират вниманието си както
върху клиничното представяне, така и върху рентгеновите образи, за да разработят
специфични
стабилизиращи
упражнения за пациенти с лумбална нестабилност.
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Д-р Мартин Крупев

Магнитно-резонансната
томография (МРТ) и мястото й в
диагностиката на заболяванията
на колянната става при елитни
спортисти

РЕЗЮМЕ
Магнитно-резонансната образна диагностика (МРОД) на колянната става се явява едно от най-често провежданите резонансни
изследвания през последните 15 години. Все повече се разширяват
индикациите за провеждането й: травматични, дегенеративни,
възпалителни и др. заболявания с първична или вторична локализация в тази област на човешкото тяло.
Задачите, стоящи пред специалистите по образна диагностика,
са не само усъвършенстване на визуализацията на патологичните
промени и поставяне на точна диагноза, но и оптимизиране на протоколите и техниките за самото изследване.
Обобщавайки нашия повече от десетгодишен опит, можем да заключим, че МРТ се явява метод на избор в диагностицирането на
заболяванията на колянната става.

SUMMARY
Magnetic – resonance imaging and its place in the diagnostics of knee
troubles with elite sportsmen
Magnetic – resonance imaging of knee has been one of the most frequent
resonance examinations for the last 15 years. The indications for its
implementation have been on the increase – traumatic , degenerative,
inflammatory and other diseases with primary or secondary localization
in this part of the human body. The tasks of the specialists in imaging
diagnostics are not only improvement of visualization of the pathologic
changes and accurate diagnosing of a disease , but also optimization
of reports and the techniques for the very examinations. Having in mind
our 10-year experience, we may conclude that Magnetic – resonance
imaging is a method of choice in diagnosing knee troubles.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: МРОД (Магнитно-резонансната образна диагностика), МРТ (Магнитнорезонансната томография), колянна става, менискус,
лигамент.
KEY WORDS: Magnetic – resonance, knee, meniscus, ligament

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните 15 години Магнитно-резонансната образна диагностика (МРОД) на колянната
става стана едно от най-често
провежданите образни изследвания
с МР-томографи. Обемът на опита, който се натрупа в това поле
на познанието, е съизмерим с останалите области, в които се прилага МРОД, за което свидетелстват
огромният брой научни публикации.
Основната индикация за провеждане на изследването е наличието
на травма (последователност от
микротравми) с поява на болки и/
или дисфункция на колянната става.
То се явява третата стъпка в диагностичния процес след клиничния
преглед и провеждането на конвенционални рентгенови изследвания.
Целите, които специалистите по
образна диагностика си поставяме,
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са: оптимизиране на протоколите
и техниките за изследване, усъвършенстване на визуализацията на патологичните промени и повишаване на информативността спрямо
клиничните и останалите образни
методи за диагностика.
ОПТИМИЗИРАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА
Към настоящия момент няма
единно мнение относно това каква конфигурация и напрегнатост
на магнитното поле е най-подходяща за диагностицирането на
увредите на колянната става. Някои автори докладват за отлични
резултати с апарати с ниска напрегнатост на магнитно поле [1],
а според съобщенията на други –
резултатите, получени с апарати
0.5Т, са съизмерими с тези, получени от апарати с напрегнатост на
полето 1,5Т [2].

По правило се използват повърхностни шпули (бубини, антени), с
помощта на които обекти с размери около 10-16 см в диаметър попадат изцяло в полето на интерес.
Пациентът се поставя в положение,
осигуряващо му комфорт: по гръб,
с лека флексия в колянната става и
неутрално положение или лека външна ротация (от 10°). По правило
се ползват комбинации от сагитални Т1 секвенции и PD (Protоn Density
- протонна плътност) и коронарни
Т2 (SЕ, ТSЕ, GE). Аксиалните измервания се провеждат с цел оценка на
патело-феморалното cъчленение,
пликите и ретинакулума [9, 17].
При избора на подходяща секвенция се жонглира между съотношението полезен сигнал/шум, пространствената разделителна способност,
времето за получаване на изображенията и контраста. Конкретната
клинична ситуация е определящият
фактор при избора на отделните
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секвенции, като се взимат под внимание и цената (времето) за провеждане на изследването, опитът
с някои специализирани програмни
продукти, наличните хард- и софтуер. Причините, увеличаващи съотношението сигнал/шум, се определят не само от напрегнатостта
на полето на даден апарат, но и от
хомогенността на полето, типа
(модела) на използваната шпула и
градиентните системи.
Пространствената
разделителна способност се определя от
дебелината на отделния срез и съотношението матрица / FOV (field
of view - поле на изобразяване).
При МРОД се получават множество различни артефакти, влошаващи качеството на изображенията и
водещи до деградацията им, които
не са обект на настоящoто изложение. Фалшиво положителните резултати от неправилната интерпретация на артифицирани образи
биха могли да се избегнат благодарение на добрата подготвеност на
рентгенолозите, а получаването на
подобни изображения биха могли да
се сведат до минимум от достатъчно добре квалифициран оператор (рентгенов лаборант).
МЕНИСКУСИ
Лезии в областта на менискусите се откриват най-добре на Т1 и
PD образите (TR=2000 ms TE =20ms)
(фиг.1).
Обичайно се получават образи с
дебелина на срезовете - 5 мм, като
при необходимост същата би могла
да бъде намалявана до 3 мм. Дискутабилен е въпросът дали SE-секвенциите превъзхождат FSE, но повечето автори се обединяват около

Фиг. 1
Периферна менискална
лезия. Сагитално Т1 изображение с
мастно потискане. Периферно разкъсване в областта на задния рог на
медиалния менискус (бяла стрелка),
чиято дебелина не надхвърля 2 мм
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Схема 1

това схващане [3, 6, 8, 13]. Макроморфологичната характеристика
на установените промени се използва за категоризирането на степента на измененията (схема 1):
1.
степен - лезии с неправилни
и окръглени очертания, недостигащи до повърхността на менисците
(съвпадащи с дегенеративни промени);
2.
степен - линеарна лезия,
ненавлизаща във вътреставното
пространство (хистологично съответстващи на дегенеративни
разкъсвания и колагенна фрагментация);
3.
степен - лезия, нарушаваща
целостта и на една повърхност на
хрущяла (хистологично съответстващи на същинско разкъсване);
4.
степен - нарушаване целостта, достигаща и двете повърхности или оформяне на фрагмент
с дислокация (хистологично съответстващи на пълно разкъсване с
оформяне на “ставна мишка”).
Тази класификация няма клинична
корелация, но се използва с цел подобряване на колаборацията между
клиницистите и рентгенолозите
(фиг. 2 и фиг. 3). Освен това би могла да помогне за изясняването на
генезата на възникналите промени:
по правило посттравматичните
лезии са с вертикален ход, а дегенеративните - с хоризонтален, понякога и с повишен интензитет на
сигналите.

Фиг. 2

Сагитално PD измерване линеарно сигнално усилване
(бяла стрелка) в задния рог на медиалния менискус. Сигналната алтерация не достига до повърхността и
съотвeтства на лезия от II степен.

Високоинтензни сигнални лезии
се срещат по-често в детската
възраст [19], а при възрастните - в
задния рог на латералния мениск “феномен на магическия ъгъл”.
Когато се установи малко разкъсване само на един срез и в една
проекция (а това се наблюдава в повече от половината от случаите),
се приема, че се касае за клинично
неизявени промени, които не се установяват и при артроскопия [11].
Обширни лезии биха могли да бъдат
пропуснати, когато не всички интраартикуларни структури се изобразят достатъчно ясно. В случаи на
руптура на предната кръстна връзка чувствителността на МРТ по
отношение на менискални лезии намалява, особено при промени в задните отдели на латералния мениск
[4,18]. Други причини за възможни

Фиг. 3а

Лява колянна става на
спортистка. На сагиталния Т1 образ
се вижда фрагмент (бяла стрелка),
свързан със задния рог на медиалния
мениск

Фиг. 3б
Трансверзален образ с
мастно потискане - същия менискален
фрагмент (бяла стрелка), разположен
дорзално и медиално от задната кръстна връзка.

грешки са: недобрата визуализация
на някои сухожилия и лигаменти, вакуум-феномен и лацерации със свободни ръбове [5,17].
Чувствителността на МРОД
при установяване на промени в
медиалния мениск е 87% - 97%, за
латералния е 87% - 97%, а специфичността съответно 82% - 91% и
91% - 98% [7, 10, 14, 16, 17]. Увредите на менискусите се визуализират
достатъчно добре на сагиталните
изображения, но това става още
по-добре на коронарните измервания.
ЛИГАМЕНТИ
Кръстните връзки се визуализират най-добре в сагитален план,
а в коронарен план се предлага допълнителна визуализация на тези
структури и отлично изобразяване на колатералните лигаменти.
Заради естеството на получаване
на изображенията предната кръстна връзка (ПКВ) се представя с
по-слаб интензитет на сигналите
от по-дебелата задната кръстна
връзка. Остро настъпилите разкъсвания (фиг. 4) се демонстрират
със следните образни находки: прекъсване на целостта, загуба на континуитета им, ретракция на свободните краища, конкавност по
предната повърхност и загуба на
сигнален интензитет насред самия
лигамент. В подострата фаза лезиите се визуализират по-манифестно, отколкото в острата поради
наличните оток и/или хеморагия в
зоната на прекъсване и благодарение на факта, че травматичните
промени често пъти са мултиплени (фиг. 5).
Хроничните разкъсвания могат

да бъдат пропускани или установявани с атипична локализация или ориентация. При повечето пациенти с
лезии на ПКВ се установяват и асоциирани увреди: поражения на медиалния мениск едем на костния мозък
(най-често в латералните отдели),
лацерации на латералния мениск и порядко на латералния мениск и латералния колатерален лигамент. Чувствителността и специфичността
при пълни лигаментарни разкъсвания
варират от 92% до 100% [9, 12, 15,
16,]. Приема се, че МРОД е по-чувствителна от артроскопията при непълните (частични) разкъсвания [3].
Лезиите на задната кръстна
връзка (ЗКВ) са по-редки и по-лесно установими с помощта на МРТ.
Същите биха могли да бъдат пропуснати при клиничен преглед, но и
значимостта им не е толкова голяма.
За разлика от кръстните
връзки, колатералните лигаменти имат сложно формиране от
няколко слоя: мениско-фемурални
и мениско-тибиални лигаменти
(разположени в дълбочина) и тибиален колатерален и фибуларен
колатерални лигаменти (разположени повърхностно) [4]. Между
тези относително самостоятелни структури нерядко могат да се
визуализират мастна тъкан и бурси. Вентрално медиалният колатерален лигамент (МКЛ) се свързва с
медиалния ретинакулум, а дорзално
с м. семимембранозус. Прикрепен е
към капсулата и медиалния мениск.
Пес анзеринус преминава повърхностно спрямо дисталния сегмент
на МКЛ (с едноименната бурса насред него) и се свързва с тибията
пред медиалния лигамент [9]. Медиалният лигамент се залавя на

Фиг. 5а
Лява колянна става на
31-годишен футболист. На сагиталното изображение се визуализира лезия на
задния рог на мениска (бяла стрелка)
и “симптом на двойния рог” (черна
стрелка).

Фиг. 5б
Сагитален образ при същия пациент показва широк фрагмент
(бяла стрелка) в областта еминенция
интеркондиларис.

Фиг. 5в
Коронарно изображение
с потискане на активността на сигналите от мастната тъкан показва
фрагмента (белия връх на стрелка) и
прекъсване на целостта на тялото на
медиалния менискус (бяла стрелка).

Фиг. 6

Фиг. 4
Авулзия на задната
кръстна връзка, получена при хиперекстензия. Сагиталeн PD образ, показващ руптура с дислокация на костния фрагмент от тибията (бялата
стрелка).

Национален състезател
по волейбол, оплакващ
се от болки по предната
повърхност на колянната
област. Сагиталeн PD
образ, демонстриращ
задебеляване на пателарния лигамент с абнормно
повишаване интензитета
на сигналите (черните
стрелки), особено подчертано в областта на
залавните му места.
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около 5 см по-ниско от ставното
пространство, което не позволява
цялостното му изобразяване при
корполентни пациенти (баскетболисти, волейболисти) или когато
се ползва по-малко от стандартното поле на изобразяване - 16х16 см.
Лезиите на латералния колатерален лигамент са малко по-често
срещани от тези на медиалния.
Разкъсвания и мениско-капсуларни
сепарации се изобразяват по-добре
в коронарен план на Т2/SЕ и T2/TSE
с потискане на сигналите от мастната тъкан. Демонстрират се
зони с висок сигнален интензитет
в (около) травматично променения лигамент [18]. Същият може да
бъде задебелен при хронични увреди
и прекъснат при пълно разкъсване.
Диагностицирането на менискокапсуларната сепарация предизвиква затруднение, защото имитира
както нормални структури (бурса,
рецесуси), така и патологични състояния като бурсит, дисецираща
менискална киста, ганглион.
Трансверзалният лигамент съчленява предните отдели на двата
мениска и когато се изобрази, може
да бъде неправилно интерпретиран
като менискална лезия.
По правило не са налице затруднения при установяването на ставни изливи, кисти (вкл. и Бекeрови),
синовиити и тумори на синовията,
хемангиоми, липоми и патологични
отлагания в сухожилията и лигаментите (фиг. 6).
С помощта на магнитно-резонансния метод се диагностицират
не само костни промени (особено
такива, засягащи костния мозък) в
ранни етапи от развитието им, но
и начални хрущялни патологични изменения - както от дегенеративен,
така и от травматичен характер
(фиг. 7) .
В заключение може да се отбележи, че МРОД се явява методът на
избор при травматични, възпалителни и дегенеративни заболявания
не само при професионалните спортисти. Цената на изследването
е значително по-ниска от тази на
артроскопията, като често пъти
визуализацията на патологичните
промени е по-добра, отколкото
при инервенционалния метод, чийто терапевтичен ефект, разбира
се, не би могъл да бъде пренебрегнат. Методът, освен като алтернатива, се налага в добрата медицинска практика и като отлична
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диагностична възможност преди
провеждането на артроскопски
и отворени хирургически интервенции, както и за определяне на
индикациите за провеждането им.
Спазвайки правилния диагностичен
алгоритъм, се редуцира и броят
на “белите интервенции”, което е
от изключителна важност, особено
при елитните спортисти.

Фиг. 7а
Промени в хрущяла. Сагитален Т2/SЕ образ. Едва доловими
промени в хрущяла в областта на латералния кондил на фемура.

Фиг. 7б
Сагиталнно 3D GE измерване с мастно потискане при същия пациент (със стрелка е отбелязана зоната с понижен интензитет на
сигнала).

Фиг. 7в

Коронарен Т2/FSE образ
при същия пациент. Същият дефект
се изобразява като зона с повишен
интензитет на сигнала в латералния
кондил.
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СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Доц. д-р Кирил Аладжов

Вариативност
и приложение на
упражненията за
бързина на реакцията

РЕЗЮМЕ
В статията се разглежда въпросът за вариативността при приложението на упражненията за бързина на реакцията. Посочва се
изключителната им значимост за спортно-състезателната дейност. Бързината на реакцията, като една от компонентите на
качеството бързина в спорта, оказва съществено влияние върху
успеваемостта в състезателна обстановка. Разработени са примерни комплекси за целенасочено развиване на това качество, при
което се акцентира върху голямото разнообразие на използваните
тренировъчни средства и методи.

SUMMARY
Variation and application of the exercises for the speed of reaction
In the article is discussed the question about the variation of applying the
exercises for the speed of reaction. The exercises’ exceptional significance
for the sport and competitive activity is also mentioned in the article. The
speed of reaction as one of the components for the quality speed in sport
has an important influence over the results in a competitive atmosphere.
Exemplary complexes are established for the purposeful development of
this quality where a stress is laid on the enormous variety of the training
means and methods that are used.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: вариативност, приложение, бързина, реакция.
KEY WORDS: variation, application, speed, reaction

В

съвременния спорт динамиката на
технико-тактическите действия
е водеща. В спортната дейност бързината на реакцията има изключително важно значение. За много спортове
със скоростно-силов характер може
да се каже, че тя има решаваща роля
при определяне на крайния победител.
Различните ситуации по време на състезателната дейност принуждават
спортиста да реагира многократно.
Това става чрез изпълнение на определени действия или комплекс от действия, свързани с бързо предвижване по
терена, заемане на позиция, пласиране
и т. н..
Движенията в спортно-състезателната дейност се определят като
целенасочени действия в отговор на
различни сигнали, които постъпват
от външната и вътрешната среда на
централната нервна система (ЦНС).
Постъпилата информация в ЦНС се
обработва с определена скорост - т.
нар. “моторно време”. Бързината на
реакцията като една от компонентите на качеството бързина в спорта
има изключително важно влияние върху спортния резултат.
От подаването на сигнала, него-

вото възприемане и последвалото
реагиране изминава кратък период
от време. Това е т. нар. “латентно
време”, което в своята последователност има пет момента:
1. Поява и възприемане на сигнала в
рецептора.
2. Приемане на сигнала в ЦНС.
3. Преминаване на сигнала от ЦНС и
нервните клетки към формирането на ефекторен сигнал.
4. Предаване на сигнала от ЦНС към
мускулите.
5. Възбуждане на мускулите и поява
на механична активност, т. е.
това е моментът на същинското реагиране, което е видимата
страна на реакцията.
В зависимост от вида на сигнала,
както и действията на противниковия играч или отбор реакциите могат
да бъдат прости или сложни. Характерно за простите реакции е, че
дразнителят (сигналът) е очакван, т.
е. той е известен. Такъв вид реакции
се наблюдават при спортове с преобладаващо цикличен характер като:
лека атлетика (при стартирането),
плуване, при които сигналът е стандартен.

При сложните реакции постъпващият сигнал (дразнителят) има
нестандартно проявление, което
определя избирателния характер на
двигателната реакция. Това прави
“латентното време” на сложните
реакции сравнително по-бавно. Такъв
вид реакции се наблюдават предимно в спортните игри, тенис на корт
и маса, бокс, борба, джудо, фехтовка
и т. н.
Независимо от вида на реакциите
(прости или сложни) в тренировъчния
процес е необнходимо да се стремим
към значителна повтаряемост на упражненията за бързина на реакцията,
които по своя характер на проявление да бъдат близки до действията
в практикувания вид спорт. По този
начин в кората на главния мозък се създават трайни условно-рефлекторни
връзки, което е свързано с непрекъснато усъвършенстване на двигателните процеси.
При изпълнението на упражненията за бързина на реакция е необходимо да бъдат спазвани следните изисквания:
 да се реагира по възможност
максимално бързо на подадения сигнал;
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 да се стартира, особено в първите няколко крачки, с подчертан
наклон напред на тялото с цел да се
използват силните мускули по задната част на краката, които се явяват
основни при стартовото ускорение.
При старта ръцете и краката се движат активно;
 дължината на пробяганата отсечка след сигнала е необходимо да
бъде 15 - 20 метра (10-12 бегови крачки), след което се преминава в бягане
по инерция;
 комплексите от упражнения за
бързина на реакцията е необходимо да
предхождат работата за бързина на
бягането и скоростна издръжливост,
за обща издръжливост или отскокливост;
 при работа за бързина на реакцията е особено важно да се използват най-разнообразни стартирания,
близки по характер до практикувания
вид спорт. По избор на треньора се
подбират не по-малко от 16-20 упражнения за реакция в една тренировка,
които се изпълняват серийно с почивки между сериите.
На фиг. 1 сме отразили принципната схема за вариативността на прилаганите в спортната практика упражнения с насоченост към развиване
бързината на реакцията:
След изпълнение на упражнения на
място от статично изходно положение - стоеж, седеж, свит седеж, клек,
колянка, опора, лег, тилен лег и др.
След изпълнение на упражнения
на място от динамично изходно
положение - ситно бягане, бягане на
място с високо повдигнато коляно,
подскоци с ножична смяна на краката, клякане и ставане, опора и ножична смяна на краката, вертикални
подскоци и др.
След изпълнение на упражнения с
придвижване с лице напред - ситно бягане, бягане с високо повдигнато
коляно и останалите специално-бегови
упражнения; ходене и напади, подскочно
бягане, подскоци на два крака, крачкови
подскоци и др.
След изпълнение на упражнения с
придвижване с гръб по посока на
движението. Тук влизат всички специално - бегови упражнения, леки подскоци
на два крака назад, отстъпващо бягане
назад със свити колене и др.
След изпълнение на упражнения с
придвижване в странична равнина
- обикновено странично бягане, странично бягане с кръстосана крачка, странично бягане с повдигане на коляното
към гърдите и др.

1

Фиг. 1

Вариативност на
упражненията за
бързина
на реакцията

6

След реагиране на
стартирането
на предварително
определен в групата спортист - при
движение в редичен
строй
стартиращият се намира в
средата на редицата, а при движение в
странична равнина
- в началото на колоната.
След изпълнение
на упражнения
по двойки - клякане
и ставане със захванати ръце, носене
по двойки - сигнал
-стартира само носещият (партньорът остава на място), ходене на ръце
(упражнение “количка”), краката, захванати от партньор
– сигнал – стартиране с пробягване
на разстоянието, и
др.
След изпълнение на упражнения
с топка - самостоятелно или по
двойки (волейболна, хандбална, баскетболна, футболна) - подаване по
двойки - волейболно, хандбално, баскетболно, къси пасове с футболна
топка и др. - сигнал - стартиране,
водене на топката по изискванията
на съответната игра - сигнал - стартиране (с топка или без топка) и др.
След изпълнение на упражнения
за гъвкавост (на място) - наклони напред и назад, извивки вляво и
дясно, махове с краката, наклони напред от седеж и др.
След последователното изпълнение на няколко комбинирани упражнения. Тук намират място
всички по-горе упражнения, при което се комбинират поредица от няколко последователни упражнения,
изпълнени на място или с придвижване, след което се стартира. Примерно: ситно бягане на място - сигнал - 10
подскока на място, 5 лицеви опори пробягване на 15 - 20 метра, или ситно бягане на място - сигнал - кълбо
напред, отскок - стартиране.
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Упражненията за бързина на реакцията играят ролята на свързващо
звено между подготвителната част
(разгряването) и основната част на
тренировъчните занимания. Тяхното изпълнение е необходимо особено
тогава, когато се работи за бързина
на бягането, отскокливост и скоростна издръжливост, тъй като те
определено имат тонизиращ ефект
върху мускулатурата. Целогодишното изпълнение на тези упражнения
при всички случаи ще се отрази благоприятно върху спортната форма
на занимаващите се.
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(meloxicam) блокира
приблизително 10 пъти по-силно COX2 от COX1
Д-р Любомир Чипилски
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RECOXA® блокира COX2 (частично
COX1) по два механизма:
1. Централен - на мястото на възпалението, където се произвежда
увеличеното количество и по-специално изоформата COX2. Този ефект е
подпомогнат също така от факта,
че RECOXA® е липофилен и преминава кръвно-мозъчната бариера.
2. Периферен - блокира най-вече
COX2, нейната продукция се индуцира от увреждането или възпалението и в същото време потиска
болката, като блокира хистаминовото и брадикининовото освобождаване.
В сравнение с Indomethacin и други неселективни НСПВС, RECOXA®
блокира по-слабо продукцията на
простагландини в стомашната лигавица. Простагландините имат протективна роля за стомашната лигавица. Тъй като RECOXA® инхибира
по-слабо COX1, този ефект допринася
за намалената токсичност и по-малкото усложнения в гастроинтестиналния тракт. RECOXA® е подходящ
за пациенти с болков и възпалителен
компонент в патологичния процес,
което означава при възпалителни заболявания (артрити, периартрити
и т. н.) на костите, ставите, както
и на меките тъкани и при дегенеративни състояния (остеоартрити,
остеопорозни състояния) с вторично изразена възпалителна компонента.
Клиничните проучвания, проведени с RECOXA® - в контраст с
неселективните НСПВС - демонстрират равностойна ефективност
(Piroxicam, Diclofenac, Naproxen) и
значително по-малко лекарствени
странични реакции върху гастроинтестиналния тракт (ГИТ).
Проучване MELISSA: Международно, многоцентърно, проспективно,

двойно сляпо проучване, като целта на проучването е да се оценят
ефективността и поносимостта
на RECOXA® и Diclofenac при остеоартрит. Показание за включване на
пациенти е симптомен (болезнен)
остеоартрит (необходимост да
се потисне болката, на второ място противовъзпалителен ефект).
Пациентите се разделят на група,
получаваща RECOXA® (7,5 mg), и на
група, получаваща Diclofenac (100 mg
SR). Общият брой пациенти включва: 4.635 RECOXA® и 4.688 (Diclofenac)
в продължение на 28 дни. Резултатите показват, че двата продукта
демонстрират подобна ефективност по отношение на облекчаване
на болката, при дози за Recoxa 7,5
мг на ден, и за Diclofenac - 100 мг SR
дневно. Резултатите за двете групи не се различават статистически.
По отношение на поносимостта
значително по-малко пациенти на
RECOXA® съобщават за странични
реакции (27%) в сравнение с групата
на Diclofenac – 32%. Разликата между
двете групи беше статистически
много голяма.
Метаанализ на клиничните
проучвания на meloxicam: Метаанализът, представен от Furst et al.,
включва 48 клинични проучвания и
анализира проявлението на всички
лекарствени странични реакции
(ГИТ, сърдечносъдови, бъбречни и
чернодробни) при пациенти, лекувани с meloxicam и други НСПВС. Броят
на анализираните пациенти - 117.755
пациенти. Както дозата от 7,5 мг,
така и дозата от 15 мг meloxicam
показва по-добра ГИТ поносимост в
сравнение с diclofenac и piroxicam.
RECOXA® е средство на избор при
възпалителни костни, ставни и мекотъканни заболявания с вторично
изразена възпалителна компонента.
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Дихидрокуерцетин продукт на третото хилядолетие

Антиоксидантни и антирадикални свойства

У

величените енергийни нужди по време на спортуване, особено при аеробени натоварвания, изискват
многократно увеличаване на доставката на кислород
до активните тъкани. Консумацията на кислород по
време на физически упражнения нараства 10-15 пъти,
а в периферните мускули - 100 пъти. Доставянето
на увеличеното количество кислород до тъканите,
активни по време на спортуване, усилва оксидативния метаболизъм, като при това се максимализира
енергийният добив за единица субстрат и се предотвратява натрупването на лактата.
Първата научна статия, дискутираща влиянието
на кислорода и активните му форми върху човешкия
организъм по време на спортуване, е публикувана през
1978-ма от Dillard et all. В нея се съобщава, че физическите упражнения индуцират оксидативни увреждания

ДИХИДРОКУЕРЦЕТИНЪТ е биофлавоноид, който се изолира от сибирска лиственица
(Larix sibirica).
Удивителните свойства на
лиственицата са известни
от дълбока древност. Различните части на растението
са използвани за приготвяне
на лекарствени отвари, настойки и мазила. Технологията за изолиране е защитена
с пет патента. Тя е уникална
и позволява получаването
на вещество с чистота 97%
в промишлени обеми, резул38 
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на липидите в различни тъкани. В следващите години се натрупа значителен изследователски материал,
който хвърля светлина върху ефекта на упражненията и тренировките, върху кислородната токсичност
и защитата срещу това.
Всеобщо възприета хипотеза е, че реактивните
форми на кислорода са включени в етиологията на
широк кръг от патологични състояния. Това прави
проучванията върху кислородната токсичност, индуцирана от спортуване, особено значими.
Еволюцията в богата на кислород атмосфера е
развила в човека вътрешна физиологична защита за
неутрализиране на реактивните форми на кислорода.
Като добавка, втора линия на защита са външните
антиоксиданти, получени с храната и хранителните
добавки.

тат, който не е постиган
досега в света.
Друга особеност на технологията е, че полученият
продукт е “жив”, т. е. изцяло
в природната си биологично
активна форма. Ъгълът на
рефракция на продукта е
същият като на ДНК, което обуславя изключително
силната му биологична активност. Крайният продукт
не съдържа други съставки
освен дихидрокуерцетин и
вода.
Проучвания потвърждават

безопасността на препарата.
Не са открити токсични и
странични ефекти при приложението му.
Антиоксидантните му качества са изучени в многобройни научни изследвания и
показват недвусмислено, че
той е най-мощният известен досега антиоксидант.
Благодарение на уникалната
си химична структура, в
много малки концентрации,
той може да неутрализира
голямо количество свободни
радикали.

Дихидрокуерцетинът е единственият познат досега антиоксидант, който
осъществява антиоксидантна защита по всички, известни на науката, начини
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Неутрализира липидните радикали: една молекула дихидрокуерцетин е достатъчна за неутрализиране на
сто фосфолипидни радикала (фосфолипидните радикали са в основата на клетъчната патология, дължаща
се на нарушенията на структурата и функциите на клетъчната мембрана).
Хелатира двувалентното желязо и така предотвратява генерирането на изключително опасния хидроксилен радикал от водороден пероксид (реакция на Fenton, описана 1894 г.).
Неутрализира свободните радикали, получени в резултат на фотосенсибилизация.
Осигурява благоприятна среда за действието на други антиоксиданти - защитава витамин С
от окисление и подпомага доставянето му до клетката. По този начин осъществява по-дълго
и по-ефективно действие на витамин С.
Активира гените, отговорни за синтезата на един от трите антиоксидантни ензими глутатион пероксидаза.
Инхибира активацията на NF-kB, нуклеарен фактор, отговорен за синтезата на повечето от провъзпалителните цитокини и прооксидантни ензими
като COX-II и iNOS, като с това предотвратява генерирането на излишък
от свободни радикали.

Дихидрокуерцетин - новият хемореологичен препарат
Множество изследвания показват, че интензивните спортни натоварвания водят до
временни промени в хемодинамиката – повишаване на кръвния вискозитет и нарушаване на
микроциркулацията на кръвта. Това е свързано
с промяна на реологичните характеристики
– увеличаване на обемната концентрация на
еритроцитите (хематокрит), увеличаване
концентрацията на плазмените белтъци и
увеличаване ригидността на еритроцитите.
Усещането за “тежки крака” при свръхтренира-

ност се дължи на нарушена микроциркулация на
кръвта.
Трайно установените смущения в хемодинамиката се считат за неотменно свързани с
етиологията на сърдечно-съдовите заболявания и
атеросклерозата. Повишаването на вискозитета
води до забавяне на кръвния поток, исхемични
състояния, нарушаване на микроциркулацията на
кръвта и намаляване на капацитета за пренос на
кислород. Това повишава общото периферно съпротивление и депонирането на кръв във вените.

Дихидрокуерцетин:
✔

Възстановява нормалната хемодинамика.

✔

Влияе върху деформируемостта на еритроцитите и намалява броя на дегенеративно изменените.
Съхраняването на определено съотношение между фракциите на фосфолипидите в еритроцитната мембрана е важно условие за правилното им функциониране. Дезорганизацията на липидния бислой води до загуба на способността на клетките да регулират йонното и антиоксидантно равновесие и нарушаване на
структурно-функционалния им статус. Един от основните механизми за увреждане на еритроцитната
мембрана е процесът на липидна пероксидация и превръщането на фосфолипидите в лизофосфолипиди.

✔

Нормализира съществуващи диспропорции на фосфолипиди в еритроцитната мембрана.

✔

Неутрализира липидните радикали, като с това оказва положително влияние върху фосфолипидния
спектър на мембраната, структурата и функциите на еритроцитите.
Нарушенията на микроциркулацията при мозъчна исхемия са свързани както с променените реологични характеристики на кръвта, така и с морфологически изменения на капилярите - намаляване на просвета им.

✔

Намалява броя на нефункциониращите капиляри и степента на обратимите морфологични изменения на капилярите при хипоксия на главния мозък.
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Ерготерапията - лечение
чрез дейности
Личността и нейните основни способности
в контекста на ерготерапевтичната работа
Проф. д-р Иван Топузов

Втора част

РЕЗЮМЕ
Студията за eрготерапията се състои от четири части. Първата беше вече публикувана. Tова е втората част. Ерготерапията
използва целенасочени действия при индивиди, които са с ограничения от физически травми и болести, психологични дисфункции,
заболявания на развитието или обучаването. Целта на ерготерапията е да увеличи независимостта на хората с увреждания, да ги
предпази от усложнения и да укрепи здравето им. Специфичното
ерготерапевтично обслужване включва: обучаване във всекидневните умения; развитие на сетивните и двигателните умения и на
сензорните възможности; развитие на игрови умения и такива,
запълващи свободното време; създаване, производство и приложение на ортотични и помощни средства и екипи; научаване на
специфични умения и упражнения за улесняване изпълнението на
дейности; прилагане и интерпретиране на тестове за оценка на
мускулите и движенията и приспособяване на околната среда към
наличните увреждания на хората. Това обслужване се провежда индивидуално, на групи или чрез социалните служби и програми.

SUMMARY
Occupational therapy – threatment by means of ocupations
The study of Occupational therapy held of four parts. The 1-st part has
been published already. This is the 2-nd part. Occupational therapy is the
use of purposeful activity with individuals who are limited by physical
injury or ilness, psychological disfunction, development or learning
disabilities in order to maximize independence, prevent disability and
maintain health. Specific occupational therapy servises include: theaching
daily living skills; developing perceptual-motor skills and sensory
integrative functioning; developing play skills and prоvocational and
leisure capacities; designing, fabricanting or applying selected orthotic
and prosthetic devices or selective adaptive equipment; using specifically
designed crafts and exercises to enchance functional performance;
administering and interpreting tests such as manual muscle and range
of motion, and adapting enviroment for the handicapped. These services
are provided individually, in groups, or through social systems and
programs.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ерготерапия, клиент/пациент, умения, дейности.
KEY WORDS: occupational therapy, customer/patient, sсills, occupations.

Е

рготерапевтите работят с хора
(личности) от всички възрасти, с
различни нива на възможностите си
и в разнообразна обстановка (околна
среда). Те трябва да преценяват какво точно да правят с тези толкова
различни личности и как да го правят според реалната обстановка. За
целта на тях им трябва опростен
модел, рамка, която да им помогне
да навлязат в сложната същност
на професионалната им работа. За
такава им служи т. нар. ЛОДИ-модел. Компонентите му са личност,
околна среда, дейности и изпълнение, от чиито първи букви се образува и названието му (C. Christiansen,
C. Baum, 2005). Моделът представя
взаимодействието между личността (вътрешния фактор) и околната среда (външния фактор).
Вътрешният (личният) фактор
включва психологически, емоционални, познанавателни, невроповеден40 
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чески и духовни елементи. Външният фактор включва социалната
поддръжка, социалната политика
и становища, природните и строителните елементи на околната
среда и културните норми и оценки.
Всички тези фактори - лични и външни, са в състояние да подкрепят
и улесняват или обратно - да попречат на изпълнението на дейностите, на задачите и ролите на индивида. Например при изпълнението
на дадена дейност от клиент, който трудно се придвижва, е важно
да има подходяща архитектурна и
строителна среда и помощни средства (фактори на околната среда).
Но не по-малко важно е с каква активност, ангажираност и енергия, с
какво желание, амбиция и интереси
ще се включи той в ерготерапевтичния процес на възстановяване.
Това са личностни фактори, които
произлизат от качествата, способ-

ностите на личността. По-долу ще
разгледаме
ОСНОВНИТЕ СПОСОБНОСТИ
НА ЛИЧНОСТТА:
1. Невроповеденчески
способности
Невроповеденческите способности на човека са свързани с функцията на неговите сетива - зрение, слух,
вкус, обоняние, соматосетивност, в
т. ч. проприорецепция. Сетивата,
чрез които възприемаме информацията за света, и двигателната система са пряко свързани с изпълнението на дейностите. Използваните
от ерготерапията интервенции са
пряко свързани с техните функции.
Ерготерапията чрез терапевтичния процес има за задача да повлияе сетивата (възприемането на
света) и движенията (локомоцията
и координацията), за да стигне до

желаното изпълнение на дейности
(крайната цел). Възможността за
модулиране, координиране и интегриране на сетивната информация,
за контрол на движението и компенсиране на сензо-моторните дефицити влияе положително върху
изпълнението на дейностите. Интервенциите, предприемани от ерготерапията, целят оптимизиране
функциите на тези системи, което
се отразява благотворно на изпълнението. Установено е, че ангажирането на индивида с изпълняването
на дейности води до подобряване
функциите на сетивата и двигателната активност.
Следователно невроповеденческите способности на индивида се
повлияват благотворно от изпълнението на дейности, а самото изпълнение се осъществява по-добре
с подобряването на тези способности. Т. е. процесът е двустранно
позитивен.
2. Физиологични способности
Физическото здраве и физическата годност (фитнес) са необходими
за изпълнение на дейностите, при
които има извършване на движения,
упражнения и физически усилия. По
правило физическата активност е
жизненонеобходима на живите същества. Хората, които са физически активни, обикновено са по-здрави
и живеят по-дълго от онези, които
са обездвижени. Физическите качества са сила, бързина, издръжливост
и ловкост (координация). В известна
степен тези качества са необходими при изпълнение на дейностите.
Ерготерапията се бори срещу
обездвижването на клиентите/пациентите. Докато кинезитерапевтите използват за целта физически
упражнения, ерготерапевтите прилагат дейности, които са съобразени с физическите и функционалните
възможности на клиента, състоянието на здравето му, на неговите физически качества и желанието му.
При всяко телесно движение има
разход на енергия - енергоразход.
Дори реализацията на умствената
дейност е свързана с движения - говорене (движения на гласните връзки), писане (ръце и пръсти), работа
с компютър и т. н. Болният човек
(човекът с увреждания) в повечето случаи се нуждае от пестене на
енергия, той се уморява лесно. Ерготерапевтът трябва да го научи да
си почива, да релаксира, да не разпи-

лява енергията си, а да я използва за
най-важните за него дейности - например за ДЕЖ, подреждане на дома
и т. н.
3. Познавателни (когнитивни)
способности
За да опознава, изучава света и
да се научи на каквото и да е, човек
трябва да може да възприема (чрез
сетивата си), да притежава внимание (да се съсредоточава), да има памет (за да запомня, фиксира в мозъка
си възприетото). Ако има дефицит
в някои от тези елементи на заучаването, познанието се ограничава, а
при определени ситуации то става
невъзможно.
Ерготерапията с помощта на
физиологията и психологията се
стреми да ограничи влиянието на
дефектите и да потърси къси или
обиколни пътища (подобни на байпас) за възприемане и запаметяване,
т. е. за заучаване. При някои увреди
обучението става много трудно, с
много повече усилия от страна на
индивида, отколкото са обичайните.
Пример 1: При работа с хора с
увредени сетива ерготерапията се
стреми да игнорира, “да заобиколи”
тези сетива и да използва за възприемането и обучението другите
сетива, които са интактни. При
слепите хора се разчита на слуха и
тактилната сетивност, както и
обратно - на зрението при глухите.
Пример 2: При децата с церебрална парализа много често възможностите за научаване (обучение) са
ограничени. Това предполага много
работа от страна на ерготерапевтите и работещия с тях екип за
постигане на ерготерапевтичните
цели - самообслужване, независимост и т. н. За целта се използват
различни средства, чрез които да се
активизират сетивата, вниманието, паметта и заедно с това двигателната активност, координацията, езикът (говорът).
Чрез изпълнението на дейности
ерготерапията се стреми да минимизира значението на увредите за
познавателния процес (5). Включват
се обучение в ДЕЖ, социални контакти, влияние на семейството,
групата. Важни се комплексните въздействия - например ползването на
аудиовизуални средства, радио, телевизия, филми, мултимедия. Доказано е, че въздействието върху повече
сетива едновременно стимулира ре-

тикуларната формация в мозъчния
ствол и оптимизира възбудните
процеси в коровите центрове, което благоприятства познавателния
процес като цяло. Научните изследвания показват, че познавателният
процес (и въобще обучението) е в
състояние да се тренира, подобно
на мускулите. Ежедневното възприемане на информация и редовното
обучение е вид тренировка, което
се отнася дори и за напълно здравите хора и особено в по-късната
възраст, когато старостта и настъпващите с нея естествени възрастови промени в мозъка ограничават познавателните способности.
Комплексните физически, социални и
интелектуални дейности, съобразени с индивидуалните възможности,
имат профилактична роля. Изпълняването на дейности стимулира образуването на условни връзки в мозъка и благоприятства познавателния
процес (4).
Следователно и тук трябва да
отбележим двустранността на процеса: познанието е необходимо за изпълняването на дейности, а самото
изпълнение на дейности стимулира
процеса на познанието. Оттук идва
уникалността на ерготерапията
- дейността е необходима на човека, а тя на свой ред стимулира,
подпомага, активизира способностите на личността.
4.Психологически и
емоционални способности
Психологическите способности
са основни при извършването на
каквато и да е дейност. Съществено за изпълнението е желанието на
личността - мотивацията. Когато
клиентът/пациентът желае да се
обучи или да изпълнява нещо, в т.ч.
да извършва някаква дейност, тогава на ерготерапевта му е много
по-лесно да постигне целта си. И обратното.
Ерготерапевтът е длъжен да
опита с всички позволени средства
да накара клиента си “да пожелае да
се бори”, да поиска да прави нещо,
да изпълнява дейности. И когато
постигне това, когато успее да го
мотивира и клиентът изпълнява
с желание възложените му задачи
(дейности), той ще наблюдава удовлетворение от успеха. Това е емоционалната страна, положителната
емоция от извършваната дейност,
съпровождаща се с подобрено настроение, самочувствие и дори с творМедицина и Спорт 
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чески подход от страна на клиента.
Така психологическите способности (мотивацията) и емоционалните
(чувството за удовлетвореност)
вървят “ръка за ръка” и ускоряват
идването на успехите и постигането на крайната цел. Самочувствието нараства с постиженията, а с
тях и усещането за идентичност,
уникалност, компетентност, опитност. Всичко това стимулира личността - така психологията и емоцията си съдействат, подпомагат
се взаимно.
Съвременните изследвания показват, че ерготерапевтичните занимания, съобразени с индивидуалните
възможности, интереси, желания и
извършвани с необходимата мярка,
са ключов фактор за създаването у
клиента на усещане за значимост. А
чувството за значимост, достойнство и важност означава повече комфортност, усещане за щастие и подобро съществуване (1,2).
5. Духовни способности
(ценностна система)
Както казахме по-горе, създаването на усещане за значимост е плод
на психологични фактори и емоции,
то зависи от познаването на света
и е свързано с усещането за уникалност, идентичност, с характеристиките на околната среда (не само
природна, но и човешка). Индивидът интерпретира, обяснява и сравнява нещата наоколо и това, което
му се случва със своя минал опит, с
чутото, видяното, прочетеното,
интерпретираното от други хора.
Нашият свят е разбираем за нас,
защото и когато има с какво да го
сравняваме. Другите хора, околните
на нас, утвърждават нашите индивидуални, лични възприятия. Т. е. какво значение ще придадем на дадено
нещо (дали то е важно и значимо,
или не толкова) зависи от това в
каква светлина ще го видим, като
го сравняваме с някакви критерии,
създадени от другите. И така чрез
нашата лична интерпретация то
става наше мнение, становище, чувство. Но то вече е било сравнено,
повлияно от социалната и културалната околна среда. То вече има за нас
значението на знаков символ.
Символите с духовно значение са
в нашата околна среда, те са в нашите разбирания и ангажименти,
те имат своята форма и значение,
те са ценностната ни система.
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От казаното става ясно колко
важно е възпитаването на вярна
ценностна система. В изминалите
столетия особено важна роля при
оформянето й са играли религията,
философията, етиката. Библейските притчи и Божиите заповеди са
били решаващи при формиране на
ценностната система на хората от
християнския свят. Подобна роля са
играли мюсюлманската и будистката, а и редица още религиозни учения. Същевременно една изкривена
философия (Хитлер, Сталин, Саддам
Хюсеин, Пол Пот) или неправилно
тълкуване на религиозните учения
може да бъде пагубно за ценностната система на огромни популации от
хора. Някои смятат, че съвременният тероризъм, стъпващ най-често
на религиозна основа, е изкривяване
на ортодоксалната, религиозната
философия. В днешно време формирането на ценностните системи
на хората се сблъсква с наличието
на много философски течения, религии, противоборства, непримирими
политически противоречия и създавания от цялата тази сложност
на съвременния свят негативизъм,
неяснота и вакуум. А вакуумът се запълва нерядко с опасни теории или
нереалистични догми.
Проблемът на съвременните
хора, в т. ч. на здравите, е в ценностната им система, в начина им
на мислене. Добре е да се знае, че
хората не подлежат на институционализиране. Не институциите, а
до голяма степен самите индивиди
решават как да живеят, какъв стил
на живот да си изберат, да се подчинят или не на вредните навици и
т. н. Не бива да очакваме, че някои
отвън ще ни направи по-здрави и пожизнени, това в най-голяма степен
зависи от самите нас (1).
Ерготерапията поема своята
отговорност за хората с увреждания, тя ги консултира, подпомага, но
това не отменя казаното по-горе за
личната отговорност.
В заключение, човешката личност е уникална, но живее в общество. Тя има своето време, място
и лични качества. Всеки човек има
своите способности и приоритети.
Той се стреми да постигне определени цели и да задоволи определени
свои нужди. Обществото и личността трябва да действат в синхрон,
за да улесняват посрещането на

нуждите на индивида. При възникнал конфликт между личността и
обществото най-често личността
е тази, която трябва да се приспособи към нормите, правилата и
възможностите на обществото.
Обществото подпомага личността
чрез норми, закони и правила, а също
чрез образование, лечение, рехабилитация и т. н. Ерготерапията посредничи при разрешаване проблемите
на отделната личност. Ерготерапевтът, който познава законите на
обществото и възможностите му
да помага на хората с увреждания,
както и нуждите на личността, се
явява посредникът между тях. При
конфликтни ситуации неговата компетентност се явява решаваща за
обективното разрешаване на конфликта и изглаждането на отношенията. Най-добре е, когато човекът
и обществото си сътрудничат.
Обществото очаква, че личността
може да реши какво трябва да стане и как да стане, като си избере и
методите, за да постигне целите
си. Тези цели и методи трябва да
са съобразени с неговите правила,
норми и възможности. Личността
си избира ролите, които да изпълнява, а за да ги изпълни, е нужно те да
са адекватни на способностите й и
синхронни, синтонни на възможностите на обществото.
Ерготерапията и ерготерапевтите са посредниците, които
“напасват” и при нужда коригират
взаимоотношенията между личността и обществото. Те подпомагат личността да се приспособи
към обществото и обществото
да се опита максимално адекватно да отговори на нуждите на личността. Тук е една от тайните
на успешната ерготерапевтична
работа.
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