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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Възстановяване на увреденото
дистално сухожилие на двуглавия
мишничен мускул с метален
анкерен винт
Съобщение на 11 случая

Проф. д-р Аспарух Аспарухов

РЕЗЮМЕ
Целта на предлаганото съобщение е да се представят резултатите от лечението на руптурата на дисталното сухожилие на
m.biceps brachii в клинична серия от 11 случая, използвайки фиксация с метални анкери DePuy Mitek (Warsaw, IN) през преден достъп
и се направи преглед на литературата. Всички пациенти са от
мъжки пол на възраст от 27 до 55 години, оперирани между юни
2007 и март 2010-а. Травмата при никои от пациентите не е
повече от 6 седмици преди операцията, което определя увредата
като остра. Един от пациентите съобщава за системна употреба на анаболни медикаменти преди увредата, 9 от останалите
са пушачи.
Пациентите без изключение са проконтролирани от 3 до 38 месеца след операцията. При никои от оперираните не са настъпили интраоперативни усложнения като увреда на n.interosseus
posterior или на n.cutaneus antebrachii lateralis, както и съдови усложнения. Шест месеца след операцията флексията, екстензията,
пронацията и супинацията са възстановени напълно при всички
пациенти. Не са наблюдавани късни усложнения като радио-улнарна синостоза, хетеротопична осификация, миграция на анкерния
винт или ре-руптура на сухожилието.
Прикрепването на сухожилието с метален анкерен винт постига
достатъчна стабилност с възможност за своевременно ранно
рехабилитиране и пълно функционално възстановяване на оперирания крайник 6 месеца след реконструкцията.

SUMMARY
Repair of distal biceps brachii tendon ruptures using a suture anchor.
Report of 11 cases
The aim of the message is presenting of the results of the treatment of distal
tendon of
m.biceps brachii in a clinical series of 11 cases by using fixation with metal
adhesive tapes DePuy Mitek (Warsaw, IN) through forward access whereas
literature review was also made.
All patients,who are men between 27 - 55 years oldq were operated on
between June 2007 and March 2010. The trauma among some of the
patients hadn’t occurred more than 6 weeks before the operation took place
which defines the harm as acute. One of the patients told he had used
systematically anabolic medicaments before the operation took place, while
9 among the rest are smokers.
Absolutely all patients were controlled for a period of 3 – 38 months after the
operation. With some of the patients there are no intraoperative complications
such as a harm of interosseus posterior or of n.cutaneus antebrachii lateralis
as welll as vessel complications.
Six months after the operation flexion, extension, pronation and supination are
thoroughly recovered with all patients. No late complications, such as radiolunar synostosis, heterotopic ossification, of the adhesive screw or tendon
re-rupture have been observed.
The fixing of the tendon with metal adhesive screw leads to sufficient stability
along with the opportunity for a timely rehabilitation and a complete functional
recovery of the operated limb 6 months after the reconstruction.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лакът, травма, сухожилие.
KEY WORDS: elbow, trauma, tendon

ВЪВЕДЕНИЕ
Травматичната увреда на дисталното сухожилие на двуглавия мишничен
мускул обикновено се наблюдава при
мъже на възраст между 40 и 60 години
и почти винаги засяга доминантния
крайник (66). Представлява от 3% (66)
до 10% (78) от всички сухожилни увреди.
Възниква при внезапно, мощно разгъване
на предмишницата от сгънато положение в лакътната става, но винаги при
дегенеративно променено сухожилие
(79). Като конкретни причини, допринасящи за увредата, се посочват още
тютюнопушенето, локалното прило4
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жение на кортикостероиди, възпаление
на bursa bicipitalis, както и механичен
импинджмънт от стеснение на пространството между лъчевата и лакътната кост в пронация (42, 78, 79). Тежкоатлетите са най-често потърпевши
при активно спортуващите (10). В
повечето случаи увредата е локализирана в инсерцията на сухожилието към
tuberositas radii, но са описани случаи на
скъсване и в самото сухожилие (8, 10).
Винаги се съобщава от пациентите за слухово доловимо отчетливо „изпукване” при травмата. Клиничното
представяне на увредата е с различен
по тежест оток на меките тъкани, екхимози отпред и медиално на ставата,

както и дистално по предмишницата.
Налице е палпаторна болезненост в кубиталната ямка. Понякога се съобщава
за изгарящи парестезии по предната
повърхност на предмишницата. Често пъти двуглавият мускул се открива
като широка, разлята подутина отпред на мишницата (фиг. 1). Дисталното сухожилие на мускула не се палпира
в лакътната ямка при случаите с пълно
скъсване, но при частична увреда или
при запазен lacertus fibrosus палпаторно
не се открива промяна в нормалната
анатомия. Активното сгъване в лакътната става и супинацията са болезнени
и с намалена мускулна сила. Ruland описва
т. нар тест на „изстискване” на двугла-

Фиг. 1

При клиничния преглед двуглавият мишничен мускул се открива като
широка, разлята подутина отпред на мишницата. Дисталното сухожилие на мускула не се палпира в лакътната ямка при случаите с пълно
скъсване, означено със стрелка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проследената клинична серия
включва 11 пациенти, всички от мъжки
пол на средна възраст 43 години (27-55
години), оперирани между юни 2007 и
март 2010-а. Травмата при никои от
пациентите не е повече от 6 седмици преди операцията, което определя
увредата като остра. Обичайният
механизъм на получаване е екстремно
усилие при физическа работа. В един
от случаите скъсването е настъпило
през време на състезание по канадска
борба. Само този пациент съобщава
за употреба на анаболни медикаменвия мишничен мускул (77). Съпътстващи неврологични увреди са изключение,
но Foxworthy и съавтори описват случай с компресия на n.medianus (29).
Независимо че клиниката на руптурата на дисталното сухожилие на
двуглавия мускул е типична и диагностиката не представлява проблем,
запознаването с точния механизъм на
травмата, позицията на крайника през
време на травмата и актуалното клинично състояние са важни за крайната
оценка. За изясняване на състоянието
допринасят още нативното рентгеново изследване, тъй като много често
увредата е авулзивна с малък костен
откъс (фиг. 2), ултразвуковото изследване (10, 87) или магнитно-ядреното
сканиране (22, 52). Mагнитно-ядреното
изследване е задължително за случаите
с клинично съмнение за частично скъсване на сухожилието (22).
Поради сериозната загуба на сгъване и супинация в лакътната става
необходимостта от оперативно възстановяване на увреденото сухожилие
е безспорна (1, 6, 9, 41, 45, 64, 66). Дискутабилен остава въпросът за начина, по
който да се извърши реинсерцията на
сухожилието.
Целта на предлаганото съобщение
е да се представят резултатите от
лечението на руптурата на дисталното сухожилие на m.biceps brachii в клинична серия, използвайки фиксация с метални анкери DePuy Mitek (Warsaw, IN) и
се направи преглед на литературата.

Фиг. 2

При случаи с авулзивна увреда на
дисталното сухожилие на m.biceps
brachii костният откъс е с незначителни размери и в някои случаи е
трудно забележим на страничната рентгенова проекция.

ти преди увредата, същевременно 9
от останалите са пушачи. При всички
пациенти реинсерцията е извършена
чрез стандартна оперативна процедура през един или два предни оперативни достъпа и реинсериране с метален
анкер DePuy Mitek (Warsaw, IN). Втори
допълнителен преден достъп е бил необходим при 4 случая за откриване на
ретрахираното проксимално от увредата сухожилие.
При операцията пациентът е по
гръб на операционната маса с крайник
в екстензия и обща анестезия. Рутинно поставяме пневматичен турникет
високо на мишницата, като невинаги
налягането е покачвано. Кожната ин-

Фиг. 3

Напречната кожна инцизия по
линия на Langers, разположена 3
см дистално от сгъвната гънка
на лакътната става, означена
със стрелка, с дължина 3-4 см е с
достатъчно разкритие при пресните травми. При хроничните
случаи е по-уместно да се приложи
една надлъжна инцизия или втора
допълнителна предна инцизия за
откриване на проксимално ретрахираното сухожилие.
Медицина и Спорт
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Фиг. 4

Дисталната
инсерция на
сухожилието
на двуглавия
мишничен мускул е с широка
зона на прикрепване, ”стъпка”,
и често пъти
увредата е с
малък костен
фрагмент от
tuberositas radii.

цизия е надлъжна по оста на крайника с размери 4-5 см в лакътната ямка
или напречно, на 3 см дистално от
сгъвната гънка на лакътната става
по линията на Langers (фиг 3). Открива се v.cephalica и в дълбочина от нея
n.cutaneus antebrachii lateralis, които
се екартират латерално. Палпаторно в проксималната част на раната
се идентифицира прекъснатото дистално сухожилие на двуглавия мускул
(фиг 4). Често пъти в мястото на увредата се открива различен по обем
сером. Използва се клампът на Allis за
захващане на сухожилието. Ексцизират
се около 5-8 mm от увредения край на
сухожилието, след което сухожилието
се обшива по протежение на 4 cm с №
2 полиестер (Fiberwire, Arthrex, Naples,
FL) с шев на Krackow (48). Сухожилието
се маркира циркулярно с цветен молив 10 mm проксимално от свободния
край. Определя се интервалът между
m.pronator teres и m.brachioradialis, за да
се идентифицира m.supinator. При положение на крайника в пълна екстензия в
лакътната става и в крайна супинация
се лигира арката на Henry и се прониква
в дълбочина надлъжно между влакната
на m.supinator. Открива се tuberositas
radii и също се маркира с цветен молив. С мини ретрактори на Hohmann
се протектират n.cutaneus brachii
lateralis, n.interosseus posterior, както и
a. radialis. Особено внимание трябва да
се обърне при поставяне на латералния
ретрактор поради риск от увреждане
на n.interosseus posterior. С 6 mm сферичен борер се прави легло в единия кортикалис на лъчевата кост на дълбочина
3-4 mm. В посока отпред - назад и дистално и латерално (радиално) под ъгъл
около 300 се имплантират един или два
метални анкера DePuy Mitek (Warsaw,
IN) по начин, че да потънат под нивото на римерирания кортикалис на
6
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костта (фиг. 5). Този начин на поставяне осигурява на обшитото сухожилие
на двуглавия мускул възможността да
прилегне към оформеното легло с оглед
по-доброто му инкорпориране и зарастване. Предмишницата се сгъва 200
в лакътната става и сухожилието се
фиксира към анкера. Предварителното
маркиране на сухожилието с цветен
молив, както бе отбелязано по-горе,
позволява на оператора да проконтролира стриктно позицията на сухожилието при натягане на шева. Раната се
затваря послойно след отстраняване
налягането в пневматичния турникет
и хемостаза. Подкожието се възстановява с 3-0 Vicryl и кожата с 4-0 Monocryl
(Ethicon, Somerville, NJ).
Следоперативно крайникът е поставен в мекотъканна митела, като
пациентите са толерирани да извършват активна пронация и супинация.
Разрешават се също активна флексия
и екстензия, но през първите две седмици не се позволява повдигането дори
на минимална тежест. Постепенно е
увеличавана силата на натоварване, но
не повече от 0.5 kg. След 6-ата седмица на пациента е позволено да използва оперирания крайник за обичайните
ежедневни дейности, но натоварването да не надвишава 3 kg. Осем седмици
след операцията е започнала програма
с активни упражнения за трениране на
разгъването в лакътната става и увеличаване на мускулната сила.
Обемът на движение и мускулната
сила са измервани при съпоставяне със
симетричния неувреден крайник прилагайки t-тест. P-стойности > 0.5 са приети за сигнификантни.
РЕЗУЛТАТИ
Пациентите без изключение са проконтролирани от 3 до 38 месеца след

операцията. При никои от оперираните не са настъпили интраоперативни
усложнения като увреда на n.interosseus
posterior или на n.cutaneus antebrachii
lateralis, както и съдови усложнения. Следоперативното възстановяване е протекло много по-бързо при пациентите,
оперирани през първите две седмици
от травмата. В случаите, при които
реинсерцията е извършена след 30-ия
ден, се наблюдава забавено възстановяване на разгъването поради необходимостта от фиксиране на сухожилието
при флексия в лакътната става > 500, но
при всички случаи 6 месеца след операцията флексията, екстензията, пронацията и супинацията са възстановени
напълно. Напълно възстановяване на
мускулната сила на сгъване и разгъване
при съпоставяне със симетричната
страна е достигната около 6 месеца
след операцията.
При 7 от пациентите с проследяване повече от 18 месеца, една година
след травмата е възможно натоварване до нивото преди травмата. Описаният случай с увреда на сухожилието
при канадска борба е възстановил напълно функцията на оперирания крайник и
спортува отново активно на предишното ниво.
Не са наблюдавани и късни усложнения в представената серия като радиоулнарна синостоза, хетеротопична осификация, миграция на анкерния винт или
ре-руптура на сухожилието.
ОБСЪЖДАНЕ
Необходимостта от оперативно
възстановяване на увреденото дистално сухожилие на двуглавия мишничен
мускул е безспорна за предотвратяване
на загубата на мускулна сила за флексия и
особено за супинация, като е доказана в
редица биомеханични и клинични проучвания (6, 11, 19, 53, 66, 72, 74, 76, 81, 85 и
други). Неоперативното лечение може
да задоволи само пациенти, които нямат големи функционални изисквания
към увредената става (67). Тенодезата
към m.brachialis не е достатъчна и само
влошава функцията на лакътната става (27). За тези разбирания допринесоха и новите задълбочени анатомични
изследвания (3, 28, 35, 37, 50, 62), които
показаха, че сухожилието не е с цилиндрична форма, а с широка „стъпка”
за прикрепване по улнарната страна
на tuberositas radii с размери 21 х 7 mm
(3). Биомеханични анализи потвърдиха
необходимостта от прецизно възстановяване на анатомичната инсерция
медиално и назад от tuberositas radii,
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Фиг. 5

Метален анкер DePuy
Mitek (Warsaw, IN) се
имплантра в лъчевата
кост върху tuberositas
radii, към който се прикрепва в костен тунел
обшитото дистално
сухожилие на m.biceps
brachii.

което ще осигури възстановяване на
функцията в лакътната става до нормата или до нива, близки до нормалните (28, 35). Анатомията на tuberositas
radii като ориентация спрямо коронарната равнина варира твърде широкo
– от 750 до -300(28). Тези анатомични
заключения подкрепят становището
за двуинцизионен подход при възстановяване на сухожилната инсерция (28, 35,
37). Henry J и съавт. лансират хипотезата за т. нар. “cam” ефект - tuberositas
radii служи да отдалечи сухожилието от
оста на ротация на лъчевата кост подобно на пателата, която подобрява
функцията на екстензорния апарат на
коляното, но не успяват да докажат
предположението си статистически в
експериментално проучване върху малък брой трупни стави (34). Наистина
неанатомичното възстановяване на
сухожилието намалява риска от усложнения, но в някои проучвания се посочва
за редуциране на силата в супинацията
от 40% до 56% (46, 66).
Оперативните достъпи, които се
описват в литературата за прикрепване на сухожилието, са основно два:
през една предна инцизия или през две
инцизии – предна и задна (13, 75). Исторически първоначално е използвана една
предна инцизия с шев на сухожилието
през костни тунели с разочароващи
резултати - поради необходимостта
от по-широко разкритие съобщенията
за увреда на n.radialis или n.interosseus
posterior от ретракцията са неприемливо чести (12, 23, 30, 64, 70). Failla и
съавт. препоръчват срязване арката
на Frohse и откриване на лъчевия нерв
(26). С техническия прогрес и предлагането на съвременни средства за фиксация като анкерни винтове, интерферентни винтове или EndoButton (Acufex
Microsurgical, Mansfield, MA) може да се
отбележи отново ренесанс на едноинцизионната техника през преден достъп.
8
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Съобщават сe различни начини за
оперативно фиксиране на увреденото
сухожилие на двуглавия мишничен мускул като транскостен шев през тунели,
интерферентни винтове, анкери за
шев и EndoButton (4, 7, 11, 16, 26, 52, 59,
60, 61, 63, 71 и други). Nordin съобщава
за физиологична сила от 52 N в m.biceps
brachii при сгъната лакътна става срещу съпротивление (69). Идеалното
възстановяване трябва да осъществи
сигурно първоначално фиксиране, което да запази своята здравина през целия процес на оздравяване (36), като
същевременно позволи рехабилитация
непосредствено следоперативно (17).
Загуба на контакта кост - сухожилие
при дори незначително раздалечаване
ще компрометира зарастването. Различните начини на фиксация на сухожилието постигат различна стабилност
и показват нееднаква здравина на опън
при тестване.
Прикрепването през костни тунели с двуинцизионна техника в класическото описание на Boyd и Anderson (13),
което в продължение на много години
бе стандарт, е вече почти в историята поради комплицираната оперативна техника с продължителност, много
по-голяма от тази на останалите, с
прекомерно голям риск от увреждане
на n.interosseus posterior или развитие на
радио-улнарна синостоза и ограничаване
на проно-супинацията (4, 20, 21, 26, 40,
53, 65, 66, 75, 76, 86 и други). За редуциране на усложненията от класическата
двуинцизионна техника бяха предложени редица модификации (4, 5, 39, 41, 56,
57, 58, 66, 81). За предотвратяване на
хетеротопичната осификация Morrey
и съавт. препоръчват да се избягва субпериосталната дисекция (66). Bell и
съавт. предупреждават със същата цел
да не се уврежда периоста на лакътната кост (9). Здравината на фиксиране
се съобщава с различни стойности,
като в експерименталното изследва-

не на Berlet GC и съавт.,1998-а, достига
304 N (11). Kettler и съавт. също показват сравнително висока стабилност
за транскостния шев (210 N) спрямо някои анкерни системи (42), което съответства на установеното и от други
автори (54). Същевременно се изтъква
и икономическата ефективност на метода (42). В повечето други съобщения
възможностите на транскостния шев
през тунели в костта се класифицират
като неприемливи или задоволителни
(11, 32, 36, 73 и други).
Едноицизионната техника е все поразпространена през последното десетилетие (4, 38, 56, 58). Bain предложи
фиксацията на сухожилието през една
предна инцизия с разработения първоначално за реконструкция на предната
кръстна връзка на коляното EndoButton
(Acufex Microsurgical, Mansfield, MA) (4).
След него и други автори проследяват
клинични серии с тази фиксация, като
изтъкват предимствата пред другите известни начини (14, 32, 33, 44, 80,
82 и други). В клиничното проучване на
Greenberg и съавт., 2003-а, здравината
на опън при EndoButton-фиксацията
(584 N) е три пъти по-голяма в сравнение с тази при транскостния шев
(32). Използвайки биомеханичен модел,
Mazzocca и съавт., 2007-а, тестват
описаните по-горе четири начина на
фиксиране на сухожилието. Според авторите прикрепването с EndoButton
осигурява най-голяма здравина на стабилност, но същевременно и втора
по степен възможност за вторично
резхлабване и разместване на сухожилието от костта след това, при което се използва фиксацията с шев през
костни тунели (61). В експериментално
тестване здравината на фиксацията
в оперираното дистално сухожилие на
двуглавия мускул върху 130 трупни лакътни стави, сравнявайки транскостния сухожилен шев с 12 различни анкерни
системи, включително и EndoButton,

Kettler M и съавт., 2007-а, доказват найстабилно прикрепване за EndoButton
и използвания от нас в предлаганото
проучване метален анкер на DePuy
Mitek (Warsaw, IN), съответно с 259 N
и 225 N (42). Авторите обясняват голямата разлика в стойностите, получени
при EndoButton-фиксацията, които се
съобщават в литературата, с различните видове конци, с които е извършен
шевът. При прегледа на литературата се откриват сравнително малко
публикации, в които се представят усложнения от EndoButton при фиксиране
на дисталното сухожилие на m.biceps
brachii. Agrawal и съавт., 2005-а, съобщават за хетеротопична осификация след
използване на EndoButton през преден
достъп и препоръчват рутинно използване на Indometaсin за профилактиране
на осификацията (2). McKee и съавт. са
наблюдавали неврологични усложнения
в публикуваната от тях серия (63).
През последните години все по-голяма популярност придобива оперативната фиксация на сухожилието с анкер
или интерферентен винт през един
преден достъп (5, 7, 15, 25, 27, 36, 37, 43,
47, 55, 56, 58, 81, 83). При сравнително
експериментално проучване Krushinski и
съавт. съобщават по-добри резултати
при случаите с интерферентни винтове спрямо тези с анкерна фиксация
(49). За прикрепването с интерферентен винт се изтъква предимството
на директно фиксиране на сухожилието
към костта (4, 27, 36, 43, 60), но теоретично се обсъжда възможността за
остеолиза с последващо вторично разхлабване след резорбцията на винта,
без до момента да има клинични доказателства за това (80). Idler CS и съавт.
препоръчват при по-възрастни пациенти и такива с изразена остеопороза да
се приложи фиксация през транскостни
тунели поради повишения риск от мигриране на интерферентния винт (36).
Lemos и съавт. съобщават, че
фиксацията с два анкера (263 N) e значително по-добра в сравнение с тази
през костни тунели (203 N) (54). В експериментално сравнително проучване
върху трупни стави Jobin и съавт. доказват възстановяване на „стъпката”
на инсериране на сухожилието към лъчевата кост близо до анатомичната при
фиксация с два анкера, за разлика от
тази с интерферентен винт, която е
почти цилиндрична (37). В допълнение
авторите подчертават, че при едноинцизионната предна реконструкция
не може да се постигне анатомична
локализация на инсерцията за разлика
от двуинцизионната техника на опе-

риране, което е необходимо условие за
възстановяване на мускулната сила на
супинация. Резултатите, постигнати
от нас в предлаганата клинична серия
с пълно функционално възстановяване
на силата и обема в лакътната става
след фиксация с един анкер и шев на сухожилието, особено при случаите (n=7)
с проследяване повече от 18 месеца,
съвпадат с тези, представени в други
съобщения (7, 15, 25, 31, 46, 47, 49, 54,
56, 58, 63, 81, 83, 88 и други). Анкерната
фиксация се препоръчва с добър успех и
за лечение на случаите с частична увреда на дисталното сухожилие на двуглавия мускул (22, 84).
Вероятността от разхлабване на
фиксацията с анкер е обсъждана в редица проучвания и резултатите са противоречиви (11, 36, 73, 75). Greenberg JA и
съавт., 2003 г., установяват, че силата,
необходима за проваляне на анкерната
фиксация, е с 40% по-голяма от тази за
транскостния шев (32). Противно на
това, в сравнително изследване между транскостна фиксация през тунели
и фиксация с два вида анкери (Mitek 4
и Statak 5.2 mm) Berlet и съавт., 1998-а,
установяват значително по-малка здравина на опън при анкерната фиксация
(11). В това съобщение се посочва още
и рискът от възможно мигриране на анкера с проваляне на шева (11).
Усложненията, които се описват
при предния достъп, най-често са
свързани с транзиторна увреда на
n.cutaneus antebrachii lateralis и изключително рядко на n.radialis. Съпоставяйки
честотата на усложненията при едноинцизионната и модифицираната
двуинцизионната техника на реинсериране El-Hawary R и съавт. отбелязват
съответно 44% и 10% (25). Необходимостта от възстановяване на анатомичната „стъпка” на инсерцията на
сухожилието към лъчевата кост, което
е възможно само чрез двуинцизионната
техника, е противоречиво. Засега няма
клинично потвърждение дали анатомичната реконструкция е с клинично
предимство, но теоретично по-дорзалната локализация на „стъпката” възстановява механиката на супинация на
предмишницата (37).
При случаи с хронична увреда и
значително проксимално ретрахиране
на сухожилието на двуглавия мускул,
както и при тези с видими тежки дегенеративни изменения в сухожилието,
директното реинсериране към лъчевата кост е невъзможно. Сухожилна
пластика с присадък от собственото
сухожилие на m.semitendinosus е възможното решение (27, 33). Проследявайки 9

хронични увреди, реконструирани пластично, Hallam и съавт. не съобщават
нито едно усложнение и задоволителен
функционален резултат (33).
При оперативното възстановяване на дисталното сухожилие на m.biceps
lacertus fibrosus се открива винаги увреден (18). В няколко експериментални
и клинични проучвания се подчертава
предимството от шев едновременно
и на lacertus fibrosus за цялостно възстановяване силата на сгъване в лакътната става (18, 24, 51, 52, 68).
ИЗВОДИ
1. Въстановяването на увреденото дистално сухожилие на двуглавия
мишничен мускул е по-бързо, ако оперативното реинсериране се извърши през
първите две седмици след травмата.
2. В случаите, при които реинсерцията е извършена след 30-ия ден, се
наблюдава забавено възстановяване на
разгъването в лакътната става.
3. Анкерните винтове за фиксиране на сухожилието изискват минимално
мекотъканно разкритие, с което се редуцира рискът от ятрогенни неврологични увреди.
4. Използването на анкерен винт
за фиксация предполага прецизно реинсериране на дисталното сухожилие
на m.biceps brachii медиално и назад от
tuberositas radii в анатомичната инсерция, което ще позволи оптимално възстановяване на супинацията.
5. Прикрепването на сухожилието
с метален анкерен винт постига достатъчна стабилност с възможност за
своевременно ранно рехабилитиране и
пълно функционално възстановяване на
оперирания крайник 6 месеца след реконструкцията.
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
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AMIC – автоложна матриксиндуцирана хондрогенеза
при лечението на изолирани
хрущялни увреди

РЕЗЮМЕ
Симптоматичните хондрални лезии на коляното представляват
сложен за решение казус. Описани са множество хирургични техники за лечение на тези увреди. Репаративните техники за възстановяване на хрущяла чрез остеохондрални присадъци или автоложна хондроцитна имплантация са с доказана ефективност,
но и с известни биологични и технически ограничения. Използването на мембрани като добавка на костно-мозъчното стимулиране обещава значително подобрение на настоящите клинични
резултати и разширява индикациите по отношение размера на
хондралия дефект.
AMIC е иновативен биологичен метод за възстановяване на хрущяла. Тази уникална едноетапна процедура използва собствения
възстановителен потенциал на пациента при лечението на изолирани хондрални или остеохондрални дефекти по-големи от 1-2
кв. см.

SUMMARY
AMIC - Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis in the treatment of
isolated cartilage damages
The treatment of symptomatic chondral lesions of the knee in physically active
patients represents a challenging issue in knee surgery. A number of surgical
techniques have been proposed for the treatment of cartilage lesions in
weightbearing areas of the knee joint. Cartilage restoration through osteochondral
autografting (or allografting) or autologous chondrocyte implantation has proven
efficacy, but technical and biologic limitations to these procedures exist. Utilization
of biologic scaffolds as an adjunct to bone marrow stimilation techniques (i.e.
microfractures) may offer an important improvement over current outcomes and
expansion of indications in terms of size of chondral defects.
AMIC - Autologous Matrix Induced Chondrogenesis is an innovative, bilogical
cartilage repair method. Thi sunique single step procedure utilizes the body’s
own healing potential in treating focal chondral and osteochondral defects
which are larger than 1 – 2 sq.cm.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хондрални и остеохондрални дефекти, AMIC.
KEY WORDS: chondral and osteochondral defects, AMIC.

Изолираните хондрални дефекти се откриват в 63% от
пациентите с артроскопия на
коляното. Въпреки че повечето
са без клинично значение, симптоматичните лезии водят до
значителна морбидност и представляват сложен за решение лечебен казус.
Описани са множество хирургични техники за лечение на
хрущялни дефекти: абразия, радиофреквентна ходропластика,
костно-мозъчно
стимулиране
чрез микрофрактуриране или
субхондрален дрилинг, автоложна остеохондрална трансплантация (мозаикпластика, OAT), автоложна ходроцитна имплантация
(ACI), синтетични хондро- или
остеохондрални заместители,
автоложна матрикс-индуцирана
хондрогенеза, базирани на сти10
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мулация с растежни фактори,
методи и др.
Напоследък се отчита съществена промяна на лечебния
алгоритъм с постепенно намаляване на палиативните лечебни
методи и увеличение на репаративните техники. Възстановяването на хрущяла чрез остеохондрални присадъци или автоложна
хондроцитна имплантация е с
доказана ефективност, но и с известни биологични и технически
граници.
Автоложната остеохондрална трансплантация представлява директна трансплантация
на остеохондрални цилиндри с
определени размери, добити от
интактен функционално слабо
ангажиран участък на ставната
повърхност. Недостатъци на
метода са донорна морбидност

и ограничен площ , служеща за
донорно място, технически проблеми при значителна загуба на
субхондрална кост, незадоволителна интеграция с граничния
интактен хрущял и нeвъзможност за възстановяване на архитектуралната анизогеничност
на хрущялната повърхност.
Автоложната хондроцитна
имплантация от първо поколение
се основава на използването на
собствени клетки и възможността да се генерира хиалиноподобна съединителна тъкан. Въпреки
че способността за създаване на
хиалинен хрущял е доказана, често second-look биопсиите показват фиброхрущял или смесена хиалинна и фиброхрущялна тъкан.
Недостатъците на ACI са двуетапната хирургична процедура,
усложнения, произлизащи от до-
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норното място на периосталното ламбо, сравнително дълъг
вазстановителен период, бавна
матурация на имплантираните
хондроцити. Чести странични
ефекти, докладвани от FDA, са
неуспех, деламинация и тъканна
хипертрофия, наложили реоперации с честота 15-30%.
Втора генерация ACI (клетъчно-базирана) се основава на
използването на алтернативни
мембрани и хондроцитна селекция. Употребата на тип I/III колагенови мембрани (Chondro-Gide,
Geistlich Biomaterials, Wolhusen,
Switzerland) предотвратява компликациите, свързани с добиването на периосталното ламбо
и хипертрофията. ChondroCelect
(Tigenix Inc, Leuven. Belgium) е
технология, основана на генетични маркери, оптимизиращи
хондроцитната популация в културата. Матрикс-индуцираната
ACI (MACI, Genzyme Biosurgery,
Cambridge, MA) съдържа култивирани автоложни хондроцити, депонирани в тип I/III
свински колагенов матрикс, 3 до
4 дни преди имплантацията.
При Hyalograft C (Fidia Advanced
Biopolymers, Abano Terma, Italy)
хондроцитите са имплантирани
в носител от естерифицирана
хиалуронова киселина.

Фиг. 1
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Третата генерация на ACI
(клетъчно базирана) се основава
на генерирането на тридименсионална хондрална структура.
Авто- или алогенни клетки се
третират ин витро, индуцирайки клетъчна пролиферация и
продукция на екстрацелуларен
матрикс. Тези структури са лесни за имплантация чрез миниартротомия или изцяло артроскопски.
Липсата на достатъчно убедителни данни от рандомизирани сравнителни клинични проучвания, както и високата цена и
трудната достъпност ограничават приложението на тези техники в България.
Използването на мембрани
като добавка на костно-мозъчното стимулиране обещава значително подобрение на настоящите клинични резултати и
разширява индикациите по отношение размера на хондралия
дефект.
AMIC е иновативен биологичен метод за възстановяване на
хрущяла. Тази уникална едноетапна процедура използва собствения възстановителен потенциал
на пациента при лечението на
изолирани хондрални или остеохондрални дефекти по-големи
от 1-2 кв. см.

Фиг. 2

ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ:
AMIC
комбинира
микрофрактурирането с използването на колагенова тип I/
III мембрана
(Chondro-Gide,
Geistlich Biomaterials, Wolhusen,
Switzerland). Чрез микрофрактурирането се постига миграция
на мултипотентни мезенхимални прогениторни клетки от
субхондралната кост в дефекта.
Полученият “суперсъсирек” се
стабилизира от мембраната, която покрива дефекта. Биологичният субстрат на мембраната
протектира и свързва прогениторните клетки, стимулирайки
ги към диференциация, за да формират максимално хиалиноподобна хрущялна тъкан.
Индицирани за метода са хондрални и остеохондрални лезии
тип III и IV по Outerbridge, фокални, травматични увреди, дефекти с размер от 2,0 до 8,0 кв.см
и остеохондрални дефекти (в съчетание с остеопластика).
Контраиндицирани за техниката са повече от двa или кореспондиращи хрущялни дефекта,
системни имунно-медиирани болести или инфекция на коляното,
остеоартроза,
възпалителни
ставни реакции, колянна неста-

билност и състояние след менисцектомия, осеви отклонения,
хемофилия и алергия към свински
колаген.
Предимствата на AMIC са:
минимално инвазивна, едноетапна процедура, липса на необходимост от култивиране
на хондроцити, ефективност
при дефекти, неподходящи за
микрофрактуриране (>2 кв.см),
опростена хирургична техника,
доказано подобрение по отношение на функция, удовлетвореност на пациента и намаляване
на болката в 5-годишен клиничен
опит.
Chondro - Gide е с уникална
двуслойна структура с компактна и порьозна страна.
Компактният слой изгражда
непропусклива, клетъчно задържаща повърхност, превентираща дифузията на мезенхималните стволови клетки и кръв
в ставното пространство и
защитаваща стволовите клетки от механичен стрес. Порьозният слой е изграден от рехави
колагенови фибри, улесняващи
клетъчната инвазия и прикрепяне. Ориентацията на влакната
осигурява висока резистентност на разтягане и скъсване.
Това позволява Chondro - Gide да
бъде фиксиран с лепило, шевове
или пинове. Мембраната е изградена от свински колаген, който
се резорбира напълно с помощта на колагенази, желатинази и
протеинази до олигопептиди и
аминокиселини.

Фиг. 3

Фиг. 4

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА:
 Чрез артроскопия се оценяват големината и дълбочината на дефекта. При нужда се
извършват съпътстващи процедури (напр. менисцектомия).
След това с миниартротомия
чрез скалпел и кюрета се отстраняват фиброзната тъкан и
свободните и нестабилни хрущялни фрагменти до посигането
на добре отграничен дефект.
 Използвайки стерилно алуминиево фолио, се изработва

точен отпечатък на дефекта,
по който се изрязва и оформя
мембраната.
 Извършва се микрофрактуриране на субхондралната
кост съобразно описаната от
Steadman техника до постигане на достатъчно субхондрално
кървене. (фиг 1).
 В случай на остеохондрален
дефект се прилага т. нар. “сандвич техника”, при която първо
се осъществява остеопластика
с автоложна спонгиозна кост,
фиксирана към микрофрактурираното ложе на дефекта с
фибриново лепило, и импакция,
върху която се имплантира колагеновата мембрана - фиг. 2 и фиг.
3.
 Мембраната се поставя с
порьозния слой обърнат към дефекта (фиг. 4).
 Фиксирането на мембраната към субхондралната кост и
интактния хондрален ръб на дефекта се осъществява чрез фибриново лепило, нанесено около
микрофрактурните перфорации
или с помощта на прекъснати
шевове (Vicryl или PDS 6/0). Около
5 мин след фиксацията излишното фибриново лепило се изрязва
внимателно. Избягва се проминирането на мембраната над нивото на околния хрущял, за да се
предотврати деламинация (фиг.
5).
 Верифицира се стабилната позиция на матрикса в рамките на десет цикъла флексия/
екстензия на коляното, след което колянната става се затваря
послойно върху пасивен аспирационен дрен.
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Грешки и усложнения след
хирургическо лечение при
тендовагинити на сгъвачите на
пръстите на ръката

РЕЗЮМЕ
Тендовагинитът на флексорите на пръстите е често срещано заболяване. То засяга всички възрасти и всякакви професии, като е в
пряка взаимовръзка с физическата активност на ръката. Голямата
честота, респективно налагащите се оперативни намеси с цел лечение ни накараха да анализираме най-честите грешки и следоперативни компликации, допускани от хирурзите. Затова и нашата цел
е да посочим най-честите грешки и последващи усложнения при оперативното лечение на тендовагинита. Да посочим алтернативите
за тяхното отстраняване. Последователно сме посочили анатомичните особености, хирургическата техника и следоперативните компликации. Представяме начините за недопускане постоперативните
усложнения.

SUMMARY
Errors and complications after surgical treatment in case of
tendovagnitis of the digits of the hand
The tenosynovitis of the digits of the hand is one common disease. It
affects all ages and occupations and is related with all types of physical
activities of the hand.
The aim of this study is to point out the complications which occur as
a result of surgical treatment errors. The anatomical variations, surgical
techniques and postoperative complications are described. The way of
avoiding it is suggested.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Тендовагинит на пръстите на ръката, следоперативни усложнения, анулирани лигаменти.
KEY WORDS: Tenosynovitis of the digits of the hand, postoperative complications, annular ligaments, first dorsal compartment.

Тендовагинитите на флексорните сухожилия на пръстите на ръката са твърде често срещащо се заболяване. То засяга предимно хора от
и над средната възраст, но не отминава и младата. Среща се и при деца
от 0 до 3 години като проява на вродената форма на тендовагинита.
Всякакви професионални категории
са обект на страданието, но то е
в пряка връзка с физически усилия. В
клиниката се срещат три основни
вида тендовагинити: неспецифични,
специфични - туберкулозен и ревматоиден, и гнойни. Неспецифичните,
които са и най-чести, се проявяват
в три форми: остър сериозен, крепитиращ и стенозиращ тендовагинит. Домен на нашето изследване е
стенозиращият тендовагинит, тъй
като лечението му най-често е оперативно.
В етиопатогенезата на тендовагинита значителна роля играят
дегенеративните изменения в сухожилно-влагалищния апарат. Засягат се обикновено крайни участъци
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на влагалището, където сухожилията се подлагат на усилена фрикция,
например в областта на метакарпофалангеалните стави /1/.
Заболяването започва с асептично възпаление на синовията на
влагалището и сухожилията. Постепенно настъпват фиброзни изменения, които водят до стеснение на
засегнатия участък на вагината и
задебеляване на сухожилията. В резултат на тези изменения се явява
и симптомът на “щракане”, когато сухожилието минава през стеснения участък на влагалището.
Феноменът на “щракане” може да
премине в блокаж на пръста поради невъзможността на същото да
се плъзне през намаления лумен на
вагината. Тези стадии на тендовагинита са индицирани за хирургическо лечение.
Честотата на заболяването,
респективно на оперативните интервенции ни накараха да анализираме грешките и усложненията след
прилагането му. Нашата цел е и да

посочим пътищата за тяхното отстраняване. Затова е необходимо да
концентрираме нашето внимание
върху някои базисни моменти: анатомични особености, хирургическа
техника и да ги свържем със следоперативните компликации.
АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
Сухожилно-влагалищен апарат:
Дигиталните влагалища обхващат флексорните сухожилия по
цялата територия на пръста – от
крайната фаланга до метакарпофалангеалната става. В средна трета
на дланта вагини обикновено няма.
Там сухожилията са покрити с паратенон. В участъците, които прекосяват стави, сухожилията имат
специфични обвивки, съставени
от външен фиброзен и вътрешен
синовиален слой. Фиброзният слой
на вагината е подсилен на места
с пръстеновидни или кръстосани
лигаменти, наречени още ануларни

и имащи за задача да пазят нежната синовиална обвивка, както и да
препятстват воларно изместване
на сухожилията. Ануларните лигаменти играят роля на скрипец,
който контролира сгъването на
отделните стави. Те играят ключова роля при функционирането на
флексорите на пръстите.
Паралелно на сухожилията са
ситуирани дигиталните съдовонервни снопчета, отговарящи за
интервенция и васкуларизацията
на пръстите.
ХИРУРГИЧЕСКА ТЕХНИКА
Операцията се извършва по
правилата на атравматичната
хирургическа техника при хирургия
на ръката: с Есмарх, под увеличение и фин шевен материал.
Оперативният разрез трябва
да следва дисталната дланна гънка
на засегнатия пръст, а за показалеца проксималната. При палеца достъпът се извършва по палмарната
гънка в основата му. Може да бъде
използван и надлъжен разрез по
хода на кожна гънка между дистална дланна гънка и метакарпално-фалангеална става.
Идентифицират се и протектират съдово-нервните снопчета /2/.
Разкрива се флексорната вагина. Същата се прерязва близо до основата
на пръста. Влагалището не трябва
да се прерязва дистално от напречната кожна гънка в основата на пръста. Проверява се дали феноменът
на “щракане” е изчезнал. При тендовагинита на палеца вагината не
трябва да се отваря дистално от
средата на основната фаланга.
Задължително е педантичната
хемостаза и адекватно послойно
възстановяване на меките структури.
СЛЕДОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ
1. Персистиране на оплакванията – щракане, контрактура на
ставата, затруднени движения. Те
се получават в резултат на:
а) Понякога щракането се усеща на ниво проксимална интерфалангеална става, но стеснението е
в областта на метакарпофалангеалната става, т. е. е налице “резониращ ефект” в ПИС. Последният
става причина за грешен оперативен достъп и липса на ефект от
интервенцията, респективно до

нова операция.
б) Непълно прерязване на влагалището – води до затруднено плъзгане на флексора, персистираща
болка, затруднение в движението
на пръста и реоперацията е неизбежна.
2. Воларна сублуксация на сухожилието, или “Боустрингинг” /4/.
Наблюдава се при унищожаване на
ануларните лигаменти по време
на операцията. Това води до нарушаване на сухожилната екскурзия;
макаровидната функция на ануларните пръстени се влошава и
флексорите се луксират воларно.
По този начин се нарушава драстично функционирането на сгъвачите на пръстите.
3. Болезнени и хипертрофични кожни ръбци - появяват се след
неадекватни оперативни разрези.
Особено внимание трябва да се
обръща при диабетно болни. Кожните разрези трябва стриктно да
следват палмарните гънки.
4. Увреждане на дигиталните
нерви – водят до анестезия или хипестезия в зоната на интервенцията им. При прекъсване се появява
невромна болка /3/.
5. Ставна контрактура – по
време на следоперативния период трябва да бъдем много прецизни по отношение обема движение
на оперирания пръст. От втория
следоперативен ден пациентът
трябва да се насърчава да движи
ставите, особено проксималната. Ако този процес не е проведен адекватно, може да настъпи
втвърдяване до поява на ставна
контрактура.
6. Алгоневродистрофия – в
случай че има засегнати няколко
пръста, е необходимо много внимателно да се прецизира обемът на
оперативната интервенция. При
опериране на два или повече пръста може да се наблюдава алгоневродистрофична симптоматика,
дължаща се на реакция на оперирания крайник. Алгоневродистрофията е много трудна за лечение
и точният предоперативен план е
задължителен.
7. Хематоми, инфекции – тези
компликации са в резултат на не-

прилагане и непознаване правилата за травматична хирургическа
техника на ръката или хирургическите интервенции са извършени
от неопитни хирурзи /5/.
8. Макар и рядко, сме наблюдавали частично или пълно прекъсване на флексорите на пръстите,
което води съответно до тежка
компликация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тендовагинитите на пръстите
на ръката, както стана дума, са
твърде често и социално значимо
заболяване. Налагащите се чести
оперативни интервенции за лечението им за съжаление довеждат
до грешки и следоперативни усложнения. Компликациите се дължат
на факта, че не се спазват правилата за атравматична хирургична
техника, извършват се от неопитни хирурзи и в неподходящи лечебни заведения. В нашето изследване,
анализирайки ги, ние предлагаме
един алгоритъм за тяхното избягване: операциите да се извършват
от специалисти по хирургия на ръката и в съответните клиники,
отговарящи на стандартите за
добра хирургична практика.
За да стане това обаче, е необходимо специалистите в доболничната помощ и медицинските центрове да имат добра координация
със специализираните центрове; да
познават естеството на заболяването и да насочват болните без
забавяне.
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Телесна структура на българските
командоси
Проф. д-р
Мария Тотева, дмн

Стоян Саладинов

РЕЗЮМЕ
Проведено е научно наблюдение на група от 57 участници в специализирания отряд за борба с тероризма. Изследователската батерия
включва 20 показатели – ръст, тегло, 4 телесни обиколки, 3 костни
диаметъра, 6 кожни гънки. Изчислени са 2 производни показателя.
Съставът на телесната маса е определен чрез 4 признака - % ТМ,
абсолютно количество на телесните маснини (АКТМ); активна телесна маса (АТМ). Соматотипът е изследван по метода Health-Carter
(1967, 1990).
Резултатите показват, че при ръст 179.0 см и тегло 85,5 кг процентът на телесни мазнини е 10.3%; абсолютното количество на
телесните мазнини – 8,09 кг; активната телесна маса – 74.9 кг.
Соматотипът е 1.54 – 6.59 – 1.53. Прави се заключение, че участниците в специализирания отряд за борба с тероризма при МВР се
характеризират с балансиран мезоморфен соматотип, оптимална
костна структура, слабо развита мастна тъкан и добре изразена
мускулатура. Осъществен е целенасочен подбор на командоси с подходяща телесна структура за тяхната специфична дейност.

SUMMARY
Body structure of bulgarian special forces
A scientific survey of 57 participants in the specialized forces against
terrorism has been conducted. The scientific battery includes 20 features
– height, weight, four body girds, three bone diametres and six skinfolds.
Two random features have been calculated. The body composition has
been fixed using four characteristics (%body fat, absolute quantity of
body fat, lean body mass). The somatotype has been analyzed on the
basis of Heath – Carter’s method (1967, 1990). The results show that at
179.0 cm height and weight 85.5 kilos, the body fat percentage is 10.3
%, the absolute quantity of body fat is 8.09 kg and the lean body mass
is 74.9 kg. The somatotype is 1.54 – 6.59 – 1.53. The conclusion is that
the members of the special anti-terrorism unit have balanced mesomorph
somatotype, optimal bone structure, low quantity of fat mass and well
developed muscle mass. The members of this structure have suitable
body construction fit to fulfill the specific professional activity.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: състав на телесната маса, соматотип, командоси.
KEY WORDS: body composition, somatotype, special forces.

Телесната структура е една от основните биологични характеристики
на човека. Освен самостоятелната й
роля за цялостната дейност на организма, тя е свързана с функционалната
пригодност и адаптационните възможности на индивида. Това обуславя
и многобройните проучвания на проблема в различни научни направления.
В областта на спорта у нас съществуват дългогодишни традиции
(Кр. Кръстев, П. Слънчев, Ек. Захариева,
М. Тотева и др.) не само в характеризиране на специфични морфотипове,
но и към създаване на моделни характеристики, адекватни на етническите признаци на българския народ.
Информацията относно основните параметри на телесната структура има своята значимост и в професионалната дейност на човека, в т.
ч. и в някои с нестандартна специфи16
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ка. Една от тях се осъществява от
участниците във формированията за
борба срещу тероризма.
Интересът ни към този непроучен проблем обосновава и нашата ЦЕЛ
- да изследваме телесната структура
на българските командоси като предпоставка за добра физическа дееспособност.
МЕТОДИКА
Проведено е научно наблюдение на
група от 57 участници в специализирания отряд за борба с тероризма. Средната възраст е 35 години, варираща в
широк интервал от 21 до 42 г.
Изследователската
батерия
включва 20 показателя – ръст; тегло;
4 телесни обиколки (мишница свита,
предмишница, бедро и подбедрица);
3 костни диаметъра (биакромиален,

биепикондиларни на os humeri u os
femоri); 6 кожни гънки (върху големия
гръден мускул, триглавия и двуглавия
мишничен мускул, под лопатката, на
хълбока и корема).
Изчислени са 2 производни показателя (относителната ширина на раменния пояс спрямо ръста и индекса
на телесната маса - ВМТ).
Съставът на телесната маса е
определен чрез 4 признака (процент
на телесните мазнини по P. Lindner et
al.; абсолютно количество на телесните мазнини (АКТМ); активна телесна
маса (АТМ).
Соматотипът е изследван по метода на Heath-Cаrter (1967, 1990).
Извършена е математико-статистическа обработка на данните (Дамянова, Р., Гигова, В., 2008).
Приложен е вариационен, сравнителен и графичен анализ. База за
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СРЕДНИ СОМАТОТИПНИ СТОЙНОСТИ
Автори

Ендоморфия

Мезоморфия

Ектоморфия

X

SD

X

SD

X

SD

Саладинов, С. (2010)

1.56

0.78

6.59

1.05

1.53

0.93

Българско население
Йорданов, Й. и сътр. (2006)

4.06

1.60

5.95

1.33

1.29

1.03

Български военнослужещи
Димитрова, Д. и сътр.(2001)

3.47

1.32

5.29

1.35

2.04

1.39

Състезатели по борба
Тотева, М. (1992)

3.65

0.79

6.61

1.01

1.37

0.88

Състезатели по джудо
Тотева, М. (1992)

3.0

0.84

6.45

0.62

1.50

0.58

Състезатели по бокс
Тотева, М. (1992)

2.40

0.73

5.0

0.95

3.20

0.09

Tабл. 1

СЪСТАВ НА ТЕЛЕСНАТА МАСА
Автори

Процент ТМ
(%)

АКТМ
(кг)

АТМ
(кг)

ВМI
(кг/м2)

Х

SD

X

SD

X

SD

X

SD

Саладинов, С. (2010)

10.30

1.5

8.09

2.6

74.87

6.2

24.3

3.4

Йорданов, Й. и сътр. (2006)
Българско население

23.10

6.4

18.5

7.4

59.1

6.8

26.4

3.8

Български военнослужащи
Димитрова, Д. и сътр.(2001)

16.76

6.14

-

-

-

-

24.21

3.66

Слънчев, П. (1998)
Състезатели по борба

12.2

2.73

9.6

3.8

67.1

10.5

-

-

Слънчев, П. (1998)
Състезатели по джудо

10.31

1.0

7.1

1.1

62.3

5.9

-

-

Слънчев, П. (1998)
Състезатели по бокс

10.20

2.44

7.0

3.1

59.0

10.1

-

-

Tабл. 2

сравнение са данните за българското
население по П. Слънчев и сътр. (1992),
Й. Йорданов и сътр. (2006); за военнослужещи (Димитрова, Д. и сътр.,) и
национални състезатели от различни
спортове (Тотева. М., 1992; Слънчев,
П., 1998).
Доверителният интервал е р <=
0,05.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Основните морфологични показатели, които характеризират телесната структура, са ръстът и
теглото. Те имат както самостоятелно значение, така и служат като
база за допълнителни оценъчни методи, индекси, пропорции на тялото и т. н.
РЪСТЪТ на командосите е 179.9
см, т. е. Висок, сравнен с този на
българските мъже (171.5 см) и рубри18
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ките на международните антропометрични стандарти.
ТЕГЛОТО е със средни стойности
от 85.5 кг, вариращо в широк диапазон от 77 кг до 108 кг. Телесната
маса надвишава значително стандартите за българското население
(77.7 кг), което е и основание за определяне на нейните компоненти
при нашия контингент.
Тези два водещи антропометрични признака участват в определянето на соматотипа, който
предоставя интегрална оценка за
формата и структурата на тялото. Освен това чрез неговите компоненти се получава информация за
степента на развитие на отделни
телесни структури. Това се улеснява от цифровите оценки, вариращи
от 0.5 до 7, като скалата е отворена.
Анализът на получените от

нас резултати установява твърде ниски стойности (1.56) на ЕНДОМОРФИЯ, която характеризира
слабо развитие на мастната тъкан
(табл. 1). Контингентът е твърде
компактен по този показател, което се подкрепя от статистическия
анализ (SD = 0.78).
МЕЗОМОРФИЯТА е доминираща
с твърде високи стойности (6.59),
обусловена от много доброто относително мускулно-скелетно развитие. При този компонент добре
развитата мускулатура има основна
роля за резултата. Това се потвърждава от значителните параметри
на обиколките на крайниците (Саладинов, С., Костадинова, Е., 2009).
Мезоморфията е основна морфологична предпоставка за физическата
дееспособност, особено значима за
професионалната дейност на командосите.

Легенда към фиг. 1:
1 – командоси
2 – българско население
3 – военнослужещи
4 – джудисти
5 – борци
6 - боксьори

Фиг. 1

ЕКТОМОРФИЯТА информира за
относителните линейни размери
на тялото, но също така е и израз
на отношението ръст/тегло. Нашите резултати показват сравнително малки стойности (1.53) на
ектоморфния компонент, за което
играе роля по-голямата маса спрямо
ръста.
СУМАРНИЯТ СОМАТОТИП е 1.54
– 6.59 – 1.53, т. е. той е добре изразен балансиран мезоморфен соматотип, който е характерен за лица
с масивна костна структура, добре
развита мускулатура, слабо отлагане на подкожната мастна тъкан,
хармонични телесни пропорции.
Интерес представлява сравнението с подходящи литературни
данни за българското население,
военнослужещи и някои спортове с
единоборства (борба, джудо, бокс).
От таблица 1 и граф. 1 се установява, че командосите са с най-ниски величини за ендоморфния компонент.
По отношение на мезоморфията
различията с националните състезатели по борба и джудо са незначителни. Ектоморфията е сходна с
тази на спортистите от същите
спортове. Сумарният соматотип
на всички сравняеми групи е ендоморфен мезоморф с диференцирана
степен в развитието на отделните компоненти (фиг. 1). Изключение
представлява балансираният мезоморфен соматотип на българските
командоси.

Соматотипологичният метод
на Heath – Carter, който е въведен за
първи път в България от М. Тотева
през 1976 г., се използва широко при
морфологичния контрол на спортистите. Предимствата му са в обобщената оценка на телосложението,
но по-подробната информация за
структурните особености на индивида се получава от изследването
на телесния състав. Това задълбочава изследванията ни в тази насока.
Методите за определяне състава на телесната маса са разнообразни, като в антропологията (в т. ч.
и спортната) основни са признаците, характеризиращи развитието
на мастната и мускулната тъкан.
Най-често изследваният показател е ПРОЦЕНТЪТ НА ТЕЛЕСНИТЕ
МАЗНИНИ, който според повечето
автори е около 15% за мъже и 23-25%
за жени. Спортистите под влияние
на системни физически натоварвания достигат до невероятна адаптация, съответна на спортната
дисциплина. В някои от тях (културизъм, художествена гимнастика и
др.) се достига до 4 процента.
Процентът на телесните мазнини при изследваните от нас лица
е 10.3%, т. е. ниски стойности за
този показател (табл. 2). Този резултат се подкрепя и от слабо изразената ендоморфия.
Въз основа на индивидуалните
характеристики е определено АБСОЛЮТНОТО КОЛИЧЕСТВО НА ТЕЛЕСНИ-

ТЕ МАЗНИНИ (АКТМ). Резултатите
от 8.09 кг потвърждават заключението за слабо развитие на мастната тъкан при командосите.
Чрез допълнителни изчисления се
установява АКТИВНА ТЕЛЕСНА МАСА
(АТМ), която е обобщаваща характеристика на всички безмастни
структури на тялото, т. е. мускули, кости, вътрешни органи. Поради това не определяме детайлно
компонентите на мускулната маса,
тъй като тя е включена в адекватната информация за АТМ. Научни изследвания (Tsunawake, N. et al., 2003;
Keogh, J. еt al., 2003) установяват,
че корелацията между нея и максималната кислородна консумация е
много по-голяма, отколкото тази с
отделните показатели на телесния
състав. Ние установяваме много високи резултати от 74.87 кг.
Сравнителният анализ с библиографските данни (табл. 2 и граф. 2)
установява, че при всички изследвани признаци нашият контингент се
характеризира с оптимални стойности. По отношение на процента
телесни мазнини няма разлика с висококласните състезатели по джудо
и бокс. Той е значително по-висок от
този на борците, военнослужещите
и особено на българските мъже.
Стойностите на абсолютното
количество на телесните мазнини
са междинни в сравнение с тези на
сравняемите спортисти, докато
активната телесна маса показва
Медицина и Спорт
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Граф. 1

Граф. 2

подчертано развитие, което кореспондира с направените заключения
за изразена мезоморфия.
Индексът за телесна маса (ВМТ)
е изчислен поради широкото му приложение при различни популационни
групи (табл. 2). Неговите стойности (24.3) не надхвърлят горната
граница на нормата (24.9), като са
сходни с тези на военнослужещите и
по-ниски от данните за българското
население. Получените резултати
потвърждават мнението на специалистите, че при хора с добре развита мускулатура (в т. ч. спортисти) този индекс може да има само
ориентировъчно значение. При тях,
както е при командосите, развитата мускулна маса обуславя по-големи
индекси, които водят до погрешни
заключения за наднормено тегло.
В определянето на телесната
структура състоянието на костния скелет има своята голяма значимост, но в практически план изследванията се провеждат главно
в клиничен аспект при определени
патологични промени.
20
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За целта на нашето проучване
използваме някои мофологични характеристики (биакромиален диаметър, биепикондиларен диаметър
на os humeri и биепикондиларен диаметър на os femori), които ни дават
индиректна информация за костната структура.
В предишна публикация (Саладинов, С., Костадинова, Е., 2009) представяме данни за параметрите на
биакромиалния диаметър. Той е с
ширина 42.2 см – стойност, която
надвишава стандартните данни за
българското население (40.7 см).
Допълнително бе изчислено процентното отношение на раменния
размер към ръста, като полученият
индекс е 24.1%, т. е. налице е макроскелия по рубриките на Braugsch.
Биепикондиларните диаметри
на долните и горните крайници
чрез своите размери допринасят за
информацията относно масивността на костния скелет. Командосите
имат ширина на биепикондиларния
диаметър на раменната кост 7.2 см,
а на бедрената – 10.3 см. Тези разме-

ри показват достоверни статистически разлики със стандартните данни за българското население
(Йорданов, Й. и сътр., 2006).
При анализа на получените данни
се налага заключението, че изследваният контингент се характеризира
с добре развита костна система, но
определящо за телесната им структура се явява развитието на мускулатурата. Това се потвърждава и от
антропометричните изследвания на
обиколките на мишница (39.9 см),
предмишница (31 см), бедро (58.6 см)
и подбедрица (39.4 см), които значително превъзхождат данните за българската популация (Саладинов, С.,
Костадинова, Е., 2009).
Резултатите от нашето изследване позволяват да направим
следните изводи:
 Участниците в специализирания отряд за борба с тероризма
при МВР се характеризират с балансиран мезоморфен соматотип,
оптимална костна структура, слабо развита мастна тъкан и добре
изразена мускулатура.
 Осъществен е целенасочен
подбор на командоси с подходяща
телесна структура за тяхната специфична дейност.
 Системната тренировъчна
програма е фактор за формиране
на морфологичен статус – база за
добра физическа дееспособност.
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Aceclofenac (Aflamil) – Нестероидно противовъзпалително средство с
класическа ефикасност и по-добър профил на безопасност
Д-р Валентин Великов, ПФК “Левски”, допинг координатор УЕФА

Aceclofenac е производно на фенилоцетната киселина с химично наименование
[2-[(2,6-дихлорфенил) амино] - фенилацетоксиоцетна киселина].
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Aceclofenac се абсорбира бързо и напълно след перорално приложение [3]. Приемът
по време на хранене понижава скоростта,
но не и степента на абсорбция [2].
Максимална плазмена концентрация се
достига сравнително бързо – след 1,25-2,0
часа. Свързва се във висока степен с плазмените белтъци (>99%). При по-сериозни
бъбречни заболявания е необходимо повишено внимание, тъй като потискането на
простагланидиновия синтез може допълнително да понижи бъбречната функция.
Полуживотът на елиминиране от плазмата е ок. 4 h.
ФАРМАКОДИНАМИКА
Редица проучвания in vitro доказват,
че Aceclofenac инхибира медиаторите на
възпалителната реакция – PgE2, IL-1 , IL-6
и TNF [3] и индуцира синтеза на IL-1-рецепторния антагонист в хондроцити от човешки ставен хрущял. Последният блокира
активността на IL-1, който е един от възловите медиатори, водещи до ставното
възпаление.
ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФИКАСНОСТ
Остеоартроза. При болни с остеоартроза е доказана терапевтичната ефикасност на Aceclofenac, еквивалентна на тази
на пироксисам, диклофенак, напроксен и набуметон. При лечение с Aceclofenac е наблюдаван и по-благоприятен стомашно-чревен
профил на безопасност [6,7]. Ревматоиден
артрит. В редица клинични проучвания е
доказано, че терапевтичната ефикасност
на Aceclofenac при болни с РА е най-малко
сравнима с тази на Diclofenac, Indomethacin,
Ketoprofen и Tenoxicam [4, 8, 9, 10]. В многоцентрово, двойносляпо проучване G. Pasero
и сътр. (1995 г.) сравняват терапевтичния
ефект на Aceclofenac (2х100 мг дневно) с
този на Diclofenac (3х50 мг дневно) при 343
болни с РА в продължение на 6 месеца. И
двете терапевтични схеми водят до сигнификантно повлияване на болката, подобрение на индекса на Ritchie и намаляване на
продължителността на сутрешната скова-

ност (p<0,01 спрямо изходните стойности).
Анкилозиращ спондилит. В двойносляпо, многоцентрово проучване при две
рандомизирани групи болни с анкилозиращ
спондилит G. Pasero и сътр. (1994 г.) сравняват терапевтичния ефект на Aceclofenac
в обичайната дневна дозировка и Naproxen
(500 мг двукратно дневно) за период от
3 месеца. И двете лекарствени средства
показват сходен терапевтичен резултат.
Aceclofenac показва сходна ефикасност и при
сравнителни проучвания с Indomethacin и
Meloxicam при болни с анкилозиращ спондилит [1, 11]. Приложение на Aceclofenac при
болестни състояния, протичащи с остра
болка. Aceclofenac (2х100 мг дневно) показва по-отчетливо повлияване на болката в
сравнение с Diclofenac (2х75 мг дневно) при
пациенти с остра болка в долните отдели на гръбначния стълб. Други индикации,
при които е доказана ефикасността на
Aceclofenac, са болка при епизиотомия, дисменорея и скелетно-мускулна травма [5].
Безопасност и поносимост. Независимо
че НСПВС са изключително полезни при редуциране на възпалението и болката, употребата им често се съпътства от нежелани
лекарствени реакции. Поради това при клиничното им приложение все по-голямо внимание се отделя на отношението полза/риск.
Специално внимание в този аспект заслужава
и Aceclofenac (Aflamil). Значителен брой клинични проучвания потвърждават по-добрия му
профил на безопасност, както и по-добрата
му стомашно-чревна поносимост в сравнение с Piroxicam, Diclofenac, Naproxen, Ketoprofen,
Tenoxicam и Indomethacin.
J. R. Laporte и сътр. (2004) установяват, че от всички кръвоизливи в горните
отдери на стомашно-чревния тракт 38%
се дължат на употребата на НСПВС. От
направения анализ те стигат до извода, че
приложението на Aceclofenac и Nimesulide
е свързано с най-нисък риск от този вид
кръвоизливи. Препаратите Dexketoprofen,
Meloxicam и Rofecoxib носят умерен риск,
докато Ketorolac, Piroxicam, Ketoprofen,
Indomethacin, Naproxen и Aspirin са асоциирани с висок индивидуален риск от възникване
на кръвоизлив. Aceclofenac е с много добра
чернодробна поносимост. Възможно е при
приложението му да се повишат нивата
на чернодробни ензими, но наблюдаваната
честота на подобно повишение е сходна
или по-ниска от тази, установявана при
приложението на други НСПВС [3].
В заключение може да се посочи, че

терапевтичната ефикасност на Aceclofenac
е еквивалентна на тази на най-често използваните НСПВС, вкл. и на Diclofenac.
Aceclofenac се отличава с много добър профил на безопасност, който е не само сравним, но и превъзхождащ този на повечето
водещи НСПВС. Всичко това гарантира повисок комплайънс от страна на болните
към лечението с Aceclofenac.
Прилага се перорално под формата на
таблетки от 100 мг два пъти дневно (сутрин и вечер).
С доказаната си терапевтична ефикасност и подобрен профил на безопасност
Aceclofenac (Aflamil) е предпочитана алтернатива от богатия арсенал на НСПВС.
Приложението му в професионалния
спорт е с доказан приоритет предвид бързия противовъзпалителен и противоболков
ефект.
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Някои аспекти на обезболяването в клиничната
практика и лекарствени препарати за консервативно
лечение на болка и фебрилни състояния
Проф. ИВАН СМИЛОВ, ДМН - КАТЕДРА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ - МФ – СОФИЯ
От дълбока древност хората се стремят да осигурят найнеобходимите си потребности, като храна, здраве, секс, религия,
щастие, материално благополучие и др.. Един от съществените
елементи в стремежа за добро психично и физическо здраве е борбата с острата и хронична болка. За осигуряване потребността от
здраве медицината прилага натрупания емпиричен опит и анализ на
растителните и животински субстанции. С развитието на химията, физиката, биологията, генетиката и други науки се използват
научните достижения за изясняване на ефекта, стандартизацията и
производството на нови лекарствени средства.
Борбата с болката е най-важният биологичен, сетивен процес.
Чрез болката организмът се информира за възникването на неблагоприятни външни или вътрешни въздействия. Болката, остра или
хронична, предизвиква страдание, изчерпване на силите и ограничение на активността на организма. Болката въздейства на психоемоционалната сфера. Съвременните схващания определят острата
болка за симптом, а хроничната болка като отделно заболяване. Съгласно препоръките на Световната организация за борба с болката
/IASP/, към основните човешки права влиза и възможността за лечение на болката.
КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА - ИСТОРИЯ НА
НЕНАРКОТИЧНИТЕ АНАЛГЕТИЦИ
През XVIII век в Англия R.Stone описва успех при лечението на
треска с вещество, изолирано от кората на върба - салицин. През
1853 г. Hofman извършва хидролиза на салицина до глюкоза и салицилов алкохол. През 1899 г. е синтезирана ацетилсалициловата киселина
/ASPIRIN/. Днес съществуват над 100 съединения.
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА НЕНАРКОТИЧНИТЕ АНАЛГЕТИЦИ
Общият принцип е прекъсване на синтезата на простагландините и тромбоксана, което настъпва при разграждането на арахидоновата киселина, под влияние на ензимите циклооксигеназа и липооксигеназа. Аналгетичният ефект е с предимно периферен механизъм
- потискане синтезата на ендогенни алогени, болка предизвикващи
вещества като брадикинини, субстанция Р, глутамат, аспарат, каинат и др., без повлияване на емоционалната компонента.
Консервативно лечение на острата болка - лечение на основното заболяване и неговите усложнения. Използват се най-вече нестероидни противовъзпалителни средства - ацетилсалицилова к-на,
метамизол, парацетамол, ибупрофен, индометацин, диклофенак, кеторолак, СОХ 2 - инхибитори, алфа 2 - агонисти и др.. В съображение
при по-тежките случаи влизат спазмолитици, наркотични аналгетици, локални анеститици и блокади, физиотерапевтични методи,
акупунктура и др.
Консервативно лечение на хроничната болка - също започва
с лечение на основното заболяване, но към терапията се добавят
анксиолитици, седатива антидепресанти и др.
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ ЗА КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
БОЛКА И ФЕБРИЛНИ СЪСТОЯНИЯ
ANALGIN® / METHAMISOL
Форми : ANALGIN® tabl. 500 mg, ANALGIN amp. 500 mg/ml – 2 ml
Aналгинът е най-предпочитаното болкоуспокояващо средство
в България. Повлиява болката чрез засилване на освобождаването
на бета – ендорфини в ЦНС, потиска СОХ 2 и намалява синте22 
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за на простагландини. Има централен и периферен антипиретичен ефект, както и по-слаб противовъзпалителен и спазмолитичен
ефект. Индикациите за използване на ANALGIN® табл.500 м г са
болков синдром от различен произход: главоболие, зъбобол, невралгии, неврити, миалгии, травми, изгаряния, постоперативни болки,
фантомна болка, дисменорея, бъбречни и жлъчни колики. ANALGIN® се
ползва и като антипиретично средство в комплексната терапия на
остри и хронични възпалителни заболявания от различен произход.
Обичайната доза при възрастни е по 250 – 500 мг, 2-3 пъти дневно,
а максималните дози са 1 грам –еднократна и до 3 грама за 24 ч. При
деца под 15 години се прилага по 1-2 мл таблетка 2-3 пъти дневно.
ANALGIN® амп. 500 мг/мл - 2 мл се използва за краткотрайно
повлияване на остри умерено силни до силни болки и като антипиретично средство при състояния, съпроводени с висока температура, неповлияващи се от друга терапия. Прилага се интрамускулно,
тъй като съществува риск от появата на анафилактичен шок при
пациенти със свръхчувствителност към метамизол или пиразолонови препарати. При възрастни и деца над 15-годишна възраст обичайната доза е 1-2 мл 2-3 пъти дневно, като при първа възможност
се преминава към пероралната форма.
Рискът от възникване на агранулоцитоза след прилагане на метамизол е минимален и не е по-голям от 1.1 случая на 1 милион души.
/Проф. Витан Влахов – Българско медицинско дружество по клинична фармакология./ Ниският риск от развитието на нежелани
реакции очертават метамизола като високоефективно и безопасно лекарствено средство в съвременната противоболкова
терапия.
PARACETAMOL
У нас се произвежда PARACETAMOL Sopharma syr, както и
PARACETAMOL tabl. 500 mg от няколко фармацевтични компании.
PARACETAMOL има централен и периферен аналгетичен и антипиретичен ефект. Блокира СОХ 3 и инхибира синтеза на простагландините. При хиперпирексия блокира ензима простаглндин-синтетаза в хипоталамуса. Началото на действието му е след 30 – 120
минути. Индикациите за използване на PARACETAMOL Sopharma syr
и PARACETAMOL tabl. 500 mg се повлиява на фебрилитет и болки
при простудни състояния, остри възпалителни заболявания, инфекциозни заболявания и след имунизации. Обичайната доза за
PARACETAMOL Sopharma syr при деца до 12-годишна възраст е 60
мг/кг/24 часа , разделена на 4 или 6 приема, т.е. около 15 мг/кг/
на 6 часа. При деца под 3-месечна възраст - по 10 мг/ кг само
по лекарско предписание. PARACETAMOL tabl. 500 mg се ползва при
възрастни и деца над 12 години - по 500 – 1000 мг 3-4 пъти дневно. Максимална дневна доза - 4000 мг /8 таблетки/. Интервалът
между два приема трябва да е 4-6 часа, а продължителността
на лечението не трябва да превишава 10 дни. При деца от 6 до
12 години : 250 -500 мг 3-4 пъти дневно. Продължителност на
лечебния курс - не повече от 5 дни. Под 6-годишна възраст тази
лекарствена форма не се препоръчва.
PARACOFDAL®
Паракофдалът е комбиниран лекарствен препарат под формата
на таблетки с аналгетично, антипиретично и антитусивно действие. В неговия състав влизат Парасетамол – 200 мг , Метамизол
/Аналгин/ - 300 мг , Кодеин фосфат – 20 мг и Кофеин – 30 мг.
Индикациите за използване на PARACOFDAL® са главоболие, болки
след операции или травми, зъбобол, невралгия и неврити, болезнена
менструация и повишена температура при простудни заболявания.
Ефектът на съставките на препарата:

 ПАРАЦЕТАМОЛ – 200 мг. /вж. PARACETAMOL /
 МЕТАМИЗОЛ - 300 мг. /вж. ANALGIN®/
 КОДЕИН ФОСФАТ -20 мг - производен на морфина, влияе на
опиатните рецептори в главния мозък и потенцира аналгетичния
ефект на парацетамола и метамизола. Потиска рефлекса на кашлицата. Ефектът се проявява след 30-60 минути и трае около 4–6
часа. Максималната дневна доза е 360 мг.
 КОФЕИН – 30 мг - улеснява проникването на аналгетиците
през кръвно-мозъчната бариера. В комбинация с парацетамол, дозата на последния може да бъде намалена с 40 % . Стимулира дишането. Психостимулиращият ефект преодолява седативния такъв на
другите съставки. Предпазва от развитието на колапс. Дневната
доза е 100 мг /чист кофеин/.
Добрият ефект на PARACOFDAL ® се дължи на синергизъм на
действие на отделните съставки, стабилност и възпроизводимост във времето и намален риск от нежелани реакции. Не потиска кръвосъсирването, не дразни гастроинтестиналния тракт.
Подходящ е за превенция на болката в стоматологичната, УНГ,
офталмологичната, урологичната, гинекологичната, ортопедичната практика. PARACOFDAL ® се отпуска без „Зелена рецепта.
BUSCOLYSIN®
При редица болестни симптоми болката се дължи или подсилва
от спазъм на гладката мускулатура. Такива са болезнените симптоми при нефролитиаза, жлъчни кризи, спазми на гастроинтестиналния тракт, урогенитални симптоми, спазъм на гладката мускулатура на маточната шийка и др. При всички тези случаи освен чист
аналгетик е уместно да се прилагат и спазмолитици.
Форми: BUSCOLYSIN® - tabl. 10 mg; BUSCOLYSIN® amp. – 20 mg/ml
-1 ml. Таблетната форма BUSCOLYSIN® се прилага при възрастни и
деца над 12 г. по 10-20 mg (1-2 таблетки) 2-4 пъти дневно, максималната дневна доза е 80 mg и при деца от 6 до 12 години: по 10

mg (1 таблетка) 3 пъти дневно. Инжекционен разтвор BUSCOLYSIN®
се прилага се интрамускулно или бавно интравенозно, разрежда се с
използваните в практиката разтвори за парентерално приложение.
При възрастни дозата е 10-20 mg 2-4 пъти дневно, а максималната
дневна доза е 100 mg. Прилага се и деца над 6 години при тежки
спастични състояния - по 0,3 – 0,6 mg/kg тегло 2-4 пъти дневно,
максимална дневна доза 1,2 mg/kg.
Най-честите индикации за употребата на BUSCOLYSIN ® амр.
са повлияване на спазми на гладката мускулатура на стомашночревния тракт, жлъчните пътища, урогениталната система. В
акушерството и гинекологията - за премахване на спазми на
гладката мускулатура на родовите пътища по време на раждане, лохиометра, мануално отделяне на плацентата, спастична
дисменорея, като помощно средство при започващ и непълен
аборт. Използва се също за отпускане на гладката мускулатура
и намаляване на секрецията при ендоскопски инструментални
изследвания и процедури.
КНИГОПИС :
- Usage of paracetamol - containing combination analgesics remains
high in primary Care.-Carausher,M. ,Mary Teeling , Kathleen BennettDepartment of Pharmacol.and Therapeutics Primary Centreq st. James
Hospital , Dublin – 2005.
- Is
Buscopan
effective
in
meat
bolus
obstructionTho;as,L.,Weeb,C.,Duvvis,S., Jones,T.- Clin.Otolaringol.2005,30,183-185
- Acetaminophen/ Paracetamol / improves Pain and well-Bing in people
with advanced Cancer - Marti Sincter ,Janette Vardy, David Warr – J.of
Clinical oncology- 22,10, August 15 ,2004 .
- Double masked randomized controlled trial to assess the
effectivness of Paracetamol in reducing pain in panretinal
photocoagulation- D.Vaideanu,P.Taylor,P.MacAndrew et col.Br.J.Ophtalmol . 2006,90:713-717.
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Седемте ключа за регулиране на
теглото

Д-р Силвия Паскалева

РЕЗЮМЕ
През последните години борбата с наднорменото тегло на деца
и възрастни стана голям проблем в световен мащаб. България
по нищо не отстъпва на другите европейски страни и Америка.
През последното десетилетие се работи много върху разбулване
механизма на затлъстяването и ключовете към регулиране на
телесното тегло. Няма универсална диета. Всеки човек е уникален и усвоява по различен начин хранителните продукти. Революцията, разтърсваща медицината, в момента се корени в нашето
ДНК, нашата уникална генетична структура. Повечето пациенти
и много лекари не са наясно с геномната революция и какво е нейното отношение към телесното ни тегло. Как гените и техните
разновидности въздействат бърху метаболизма при отделните
хора. Оказа се генетиката на храненето е разковничето на проблема със затлъстяването и регулиране на наднорменото тегло.
Това е един проект на бъдещето и усилията на много специалисти, практикуваащи лекари и изследователи са насочени натам.

SUMMARY
Seven keys to regulate the weight™
During the last years the struggle with children and adult overweight has
become a problem on a world scale. The situation in Bulgaria is not different
than that in the European countries and the USA. During the last decade
a lot of work about finding out of the mechanism of overweight and the
keys for regulating body weight has been done. There is no universal diet.
Everyone is unique and assimilates food in a different way. The revolution
that shakes Medicine at present lies in our DNA, our unique genetic structure.
Most patients and many doctors are not aware of the genome revolution and
what its relation to our body is. How genes and their modifications influence
the metabolism of different people. It turns out that the genetics of eating is
the key to the problem of obesity and to the regulation of overweight. This is
a project of the future and efforts of many specialists, practicing doctors and
researchers are oriented to it.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: наднормено тегло, диета, хранителни продукти.
KEY WORDS: overweight, diet, food.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Преди да започнем поредната
диета или да се хвърлим в неистови тренировки в някой фитнес,
нека се запознаем с няколко мита
за отслабването и ключовете за
регулиране на телесното ни тегло.

Мит 1

Митът за гладуването и спорта
– колкото повече гладуваме и повече спортуваме – толкова повече отслабваме. Глад + физически
упражнения не е равно на сваляне
на килограми. Може би всички сте
чували фразата „Не ям много и въпреки това не отслабвам.” Синдромът на гладуването е истинският
проблем на остарелите схващания
за отслабването. Никой не иска да
е дебел, но за съжаление трупане-
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то на килограми е извън нас. Още
от времето, когато хората са
си набавяли трудно храна, та до
днес, когато системно го подлагаме на какви ли не диети. Човек,
за да съществува, да се движи, да
седи на стола, да функционират
неговите органи и системи, са
му необходими опеделено количество енергия. СЗО е определила,
че за мъжа са необходили около
1800 ккал, а за жената - 1500 ккал,
изчислени по формулата: теглото
на човек във фунтове x 10 /1 фунт
= 0.4535 кг/. Всеки прием на по-малко от тези количества калории се
класифицира като диета или гладуване. Всеки човек може да изчисли своята дневна нужда от ккал
по горната формула – напр. за 70
кг човек са необходими 1544 ккал
/70 : 0.4535 x 10 = 1544 ккал/. Когато приемаме по-малко от това
количество калории, т. е. когато

гладуваме, организмът като една
хомеостатична система реагира с
намаляване на метаболизма с цел
пестене на енергия. В резултат на
това обмяната на веществата се
забавя. Това е стрес за организма.
Когато „приключи” диетата и започнем да се храним нормално, организмът ни отвръща с трупане
на килограми, често пъти и повече от редуцираните. Две са основните причини, поради което става това: от една страна, поради
забавената вече обмяна, в резултат на което човек не е способен
да преработи цялото количество
хранителни вещества и ги складира и ,второ, поради„ страха” да не
бъде подложен отново на такъв
стрес, т. е. глад, човешкият организъм си „складира запаси”, както
ние често се шегуваме, за черни
дни. Нека не забравяме, че тялото
ни е една динамична затворена

кръвната захар, съответно на инсулина, повишава се чувството за
глад, водят до натрупване на килограми, както и до повишаване
нивото на холестерола и триглицеридите, което от своя страна
води до заболявания на черния
дроб и причиняват още по-сериозно затлъстяване. Много от нас си
мислят, че здравословната закуска е овесените ядки, а всъщност е
омлетът. Видът на консумираните калории оказва голямо влияние
върху нашите килограми, защото
различните видове храни се усвояват по различен начин.
НЕКА ЗАПОМНИМ:
1.
Не всички калории са еднакви.
2.
Различно е отделеното
количество енергия от 500 ккал
свинска пържола и от 500 ккал спагети.
3.
Различните калории се усвояват различно.
4.
Важно е да приемаме повече „пълноценни” храни – свежи,
непреработени и прости храни.
С
нисковъглехидратни храни ще
отслабнем или въобше не яжте
въглехидрати. Въглехидратите са
един от трите основни енергийни източника, които кансумираме,
и са най-важната субстанция от
хранителния режим за дълготрайно и добро здраве. Да, правилно
сте го прочели. Без въглехидратите не може да се изкара дълго.
Без тях бихме умрели от глад. Въглехидратите набавят най-бърза
енергия за организма и приблизително половината необходима за
човек енергия е за тяхна сметка,
поради което се считат за основен енергиен източник. Повечето
хора, като чуят въглехидрати, си
представят т. нар. „бяла заплаха” – бяло брашно, захар или техни производни. Повечето видове
хляб, макарони и тестени изделия
съдържат „бяла заплаха” и несъмнено са „лоши” въглехидрати. Но
нека не забравяме, че зеленчуците, плодовете, пълнозърнестите
храни, бобовите култури, ядките
са също въглехидрати, а те са изключително полезни за организма.
Това, което трябва да следим, е т.
нар. гликемичен индекс, т. е. степента на усвояване на въглехидра-

Мит 3

система, на която оказва влияние
околната среда, и то си се самосъхранява, т. е. компенсира до изчерпване на възможностите си.
Втората част на този мит колкото повече спортуваме, ще
свалим килограми. Пак се обръщаме към математиката и простите сметки. Ако към ккал, които
са ни базисни, т. е. необходими, за
да съществуваме, или така наречените ”ккал в покой” /вече знаем
как да си ги изчислим / прибавим и
ккал, които сме загубили от спорта, можем да изчислим колко ккал
са необходими да приемем на ден.
А ако едновременно със спорта
сме започнали и диета, т. е. да
гладуваме... става страшно. Още
по-забавена обмяна с цел самосъхранение на организма поради намален прием на енергийни източници.
НЕКА ЗАПОМНИМ:
1.
Никога гладуване, ако искаме да свалим трайно килограми.
2.
Никога съчетаване на гладуване с интензивна тренировка.

3.
Увеличете
енергийния
прием, ако се натоварвате физически – активни спортисти или
любители, решили да спортуват
системно и редовно.
4.
Отслабването е нещо повече от ограничено хранене и повишено движение.
Митът за калориите – всичи
калории са еднакви. Последните
изследвания обърнаха наопъки
теорията, че всички калории са
еднакви. Изгорени в лабораторни
условия, 1000 ккал от фасул и 1000
ккал от нискомаслено кексче са еднакви и отделят еднакво количество енергия, но в човешкия организъм не е така. Приетите храни
се абсорбират в различна степен и
имат различно количество фибри,
въглехидрати, протеини, мазнини
и хранителни вещества. Захарта
от кексчето навлиза в кръвта
много по-бързо, отколкото същото количество захар от зрелия
фасул. Проучванията сочат, че богатите на въглехидрати диети,
съставени от бързо абсорбиращи
се захари, увеличават нивото на

Мит 2

Медицина и Спорт



25

Х РАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
тите, и т. нар. гликемичен товар
- един нов начин за възприемане
на въглехидратите чрез ефекта,
който цялото ястие оказва върху нивото на кръвната захар и не
е свързано с първоначалната им
форма. Гликемичният товар отчита влиянието на всички фактори
върху метаболизма, включително
смесването на въглехидрати, мазнини, протеини и фибри.
Консумирането на храни с висок гликемичен товар означава,
че комбинирането им ще предизвика бързо абсорбиране на въглехидратите и също толкова бързо
покачване на кръвната захар. И обратно – храни с нисък гликемичен
товар съдържат малко въглехидрати или техните въглехидрати
се усвояват бавно и не водят до
бързо покачване и високо ниво на
кръвната захар. Представете си
типичен обяд с макаронени изделия – спагети с доматен сос, чесново хлебче и салата айсберг. Колкото и вкусно да изглежда, това не
е добре, ако искате да отслабнете и да запазите здравето си. Такъв обяд е богат на въглехидрати,
които незабавно се превръщат на
захар в кръвта. Друг пример е ястие, също толкова богато на въглехидрати, но с нисък гликемичен
товар – подлютен зрял фасул със
зеленчуци на пара, подправени със
зехтин и балсамов оцет. Всички
бобови култури са много богати
на въглехидрати, но имат нисък
гликемичен товар заради високото съдържание на фибри, които
забавят скоростта на усвояването им.
НЕКА ЗАПОМНИМ:
1. Въглехидратите не трябва
да се изключват от менюто.
2. Не всички въглехидрати са
вредни.
3. За редуциране на теглото
трябва да се храним с храни с нисък гликемичен товар.

Мит 4

Всички плодове и
зеленчуци са полезни. Плодовете и зеленчуците са
също много богати на въглехидрати и много полезни за организма.
А наистина ли е така? Плодовете
и зеленчуците трябва да се ядат
според сезона и според региона.
Във всички тях, които не са сезон-
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ни, има човешко вмешателство,
което за съжаление често пъти е
доста грубо. Когато е в рамките
на нормалното, няма нищо лошо,
но когато е драстично свързано с
активно стимулиране с оглед повишаване на добива...... Сами разбирате защо зимните домати са
толкова гумени и изкуствени и не
мога да разбера защо се насилваме
да ги консумираме. А много по-полезно е да се ядат консервирани
например или зимни зеленчуци –
ряпа, целина, моркови, цвекло, зеле
и др. Често пъти екзотичните
плодове и зеленчуци, които идват
отдалеч, се берат полуузрели и се
подлагат на сериозни химически
въздействия с оглед запазване на
външния им вид при транспорта.
Както знаем, и плодовете, и зеленчуците не са много трайни. Нека
не забравяме това, когато посягаме да си ги купуваме. Все повече
хора пазаруват плодове и зеленчуци от малки производители, дори
директно от населените места,
за да си гарантират качеството.
Разбира се, че доматите от „градината на баба” миришат на домати, а краставиците са вкусни и
хрупкави.
НЕКА ЗАПОМНИМ
1. Не всички плодове и зеленчуци са полезни.
2. Яжте сезонните плодове и
зеленчуци.
3. Разнообразявайте менюто
си и приемайте разнообразни зеленчуци и плодове.
4. Подправяйте щедро храната си с подправки – те все пак са
билки.

Мит 5

Митът за мазнините – когато
консумираме мазнини, пълнеем.
Американският парадокс – ядат
по-малко мазнини, а пълнеят повече. Най-голямата ирония е фактът,
че абсолютно никави научни доказателства не подкрепят идеята,
че храни, бедни на мазнини, водят
до отслабване или са полезни за
здравето. Още повече че храни,
бедни на мазнини, са богати на захари или въглехидрати.
Докато въглехидраатите са
по-бърз, мазнините са по-бавен и
по-мощен енергиен източник. Те
дават най-голямото количество

енергия на организма. Когато го
лишим от този източник, организмът изпада в стрес и се блокира
обмяната на веществата.
Както калориите не са еднакви, така и мазнините не са еднакви. Има „добри”, „лоши” и „опасни”
мазнини. Трябва да знаем кои са
здравословни за организма и кои
не. Добри мазнини има в рибата
и рибните продукти, ядките, лененото семе и лененото масло,
зехтина и др. Лошите мазнини са
рафинираните
полиненаситени
растителни мазнини, повечето
продавани растителни мазнини –
царевично, соево, шафраново олио
и др. По-големи количества наситени мазнини има в свинското,
телешкото, агнешкото и в пилешкото месо, както и в повечето
млечни продукти. Това не означава, че трябва да ги изключим от
храната си. Просто да присъстват, но в седмичното, а не в дневното меню. Нека не забравяме, че
приемането на храни, съдържащи
повече холестерол, не повишават
нивото на холестерола в кръвта
като цяло. Почти цялото количество холестерол в кръвта се произвежда от наситените мазнини,
захарите и рафинираните въглехидрати.
Любопитен, но неуспорим е
фактът, че чистата сланина не е
вредна. Напротив – тя намалява
нивото на холестерол в кръвта и
съответно образуването на атеросклеротични плаки.
Доскоро всички смятахме, че
маргаринът, който по принцип
съдържа около 40% мазнини, е за
предпрочитане пред чистото масло именно поради ниското му съдържание на мазнини. Последните
научни доказателства, цитирани
на предпоследния конгрес по затлъстяване в Албена, са доказали,
че консумацията на преработени
мазнини е изключително вредна за
здравето на човек, защото блокират обмяната на веществата. За
предпочитене са студено пресованите масла – царевично, тиквено и ,разбира се, зехтинът.
Изключително голямата консумация на пилешко месо. Всички диети казват: яжте пиле, пиле, пиле,
също даде своите наблагоприятни
за човека резултати. Пилешкото
наистина е сред най-ниско калоричните меса, но тряба да знаем, че

пилето е изключително крехко и
болнаво животно и често е третирано с различни антибиотици,
които ние поемаме чрез месото.
Освен това прекалено голямата
му консумация доведе до повишено
търсене, което наложи бързо производство. Производителите се
стремят да достигнат необходимите за пазара килограми за кратко
време и затова прибягват до стимулиране на растежа му по химичен
път. Ето защо често самото месо е
безвкусно и стричево. Опитвали ли
сте скоро домашно пиле? Знаете ли
вкуса му? Странен е, нали? Просто
сме го забравили, а колкото и мазно
да е то, е 100 пъти по-полезно от
химическия му събрат.
НЕКА ЗАПОМНИМ:
1.
Не свички мазнини са вредни – има добри, лоши и опасни мазнини.
2.
Консумирайте веднъж в
седмицата риба или рибни продукти.
3.
Два пъти в седмицата
месно ястие е напълно достатъчно, но задължително месото трябва да е разнообразно.
4.
Намалете приема на пиле,
прекалено много присъства в менюто ни.

Мит 6

Да пропуснем хранене и ще отслабнем. Помните ли поговорката:
„Закуската изяж сам, обяда сподели с приятели, а вечерята дай на
врага си”? Колко е мъдро и вярно!
Всеки ден трябва да се храним по
три пъти, но вечерята трябва да
е лека и не по-късно от 2,5-3 часа
преди лягане. Много по-правилно е
дневният прием да бъде разпределен на части, отколкото погълнат
наведнъж, защото тогава стомахът не може да преработи цялото
количество и го складира под формата на мазнини. Изключително
погрешен е съвременният начин
на хранене и изключително безсмислено е оправданието с „много
работа и начина ни на живот” –
цял ден гладуване и вечер, когато
се приберем от работа, ще изядем хладилника и после „ох, тежко
ми е”, лягаме и заспиваме.
Сутрин, когато се събудим, след
като стомахът ни е преработил,
усвоил и елиминирал количеството

приета от деня храна, ние трябва
да заредим организма си с енергия.
Рано сутрин със ставането ние
не усещаме тази нужда, но към 1011 часа вече се чустваме уморени
именно защото нямаме „гориво”.
Закуската е много важна!
Това, което трябва да знаем, е
да следим приетото количество
храна на едно хранене. Трябва да се
храним интелигентно и разумно.
Нека не забравяме, че се храним
365 дни в годината, и то по няколко пъти – има възможност да опитаме от всичко. Затова порциите
трябва да са малки. Един мой учител често се шегуваше: „когато
салатите станат като салатите
„Балкантурист” - емблемата на
туристическия бизнес у нас преди
1989 г., т. е. 150 г, а порциите на
ястията не надвишат 180-250 г,
тогава българинът ще отслабне”.
Трябва да се храним със сетивата си – „очите и мозъкът ни
хранят”. Изпитвайки наслада, гледайки и вкусвайки всеки залък от
храната, ние стимулираме мозъка
си, повишава се отделянето на
храносмилателни ензими, метаболизмът се засилва. От друга страна
това води до по-бавно храносмилане, нещо много важно за повишаване на метаболизма и намаляване
на килограмите. Бързото хранене,
в движение, под стрес, на крак, с
полуготови и консервирани храни
е бич за организма. Приемането
на прости, живи, органични храни
е много по-важно за пълноценното
и здравословно хранене.
НЕКА ЗАПОМНИМ:
1.
Разделете дневния прием
на три и се хранете редовно – по
малко.
2.
Не злоупотребявайте с
количествата, все пак се храним
365 дни и сме интелигентни същества.
3.
Наслаждавайте се на храненето – превърнете го в ритуал
за вас и вашето семейство.

Мит 7

Митът за закрила на държавата
– всичко, което се продава в мрежата, отговаря на изискванията
– стандарти, нормативни документи за безопасни и здравословни храни и се контролира от държавните органи. Нищо подобно!

Нито държавата, нито хранително-вкусовата ни промишленост
са заинтересовани и упражняват
контролни функции да следят, контролират и санкционират производителите, произвеждащи непълноценни и нездравословни храни. Жив
пример е „ българското кисело мляко”, което със седмици не се разваля
в хладилника. Колко добавки има в
него, за да се удължи срокът му на
годност и да се „подобрят” вкусовите му качества? А изобщо има ли
в него така прочутият в цял свят
lactobacilicus bulgaricus? И много
други примери могат да се дадат.
Затова, когато отидем в магазина
и застанем пред щандовете, трябва подробно да разпитваме или да
четем за хранителните продукти
– производител, състав, начин на
производство, срок на трайност,
срок на годност и чак тогава да преценим достоен ли е този продукт
да го консумираме или не. За никого
не е тайна, че повечето консерванти, стабилизатори, оцветители,
подобрители и т. н., използвани
така щедро напоследък, блокират
обмяната на веществата, забавят
нашия метаболизъм, а както се разбра, напоследък водят до редица
заболявания.
Нека не забравяме, че не всички
храни, които се продават напоследък, са здравословни, контролирани и пълноценни. Тъй като няма
държавен регулатор за качество
на храните, всеки човек сам за себе
си трябва да контролира откъде
и какво ще консумира, за да бъде
здрав и да регулира своето тегло,
което, както разбрахме, не е лесна
задача, но е с траен резултат.
НЕКА ЗАПОМНИМ:
1.
Закрилникът сме си ние –
изисквайте пълна информация за
всеки хранителен продукт.
2.
Яжте проверени и изпитани храни, с малки срокове на
годност и доказани качества.
3.
Търсете продължително
и старателно достойните за вас
храни – нашите стомаси не са
кошче за отпадъци.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Силвия Паскалева
Управител
МС СОК "Лозенец"
Тел:+359(2)962 14 64
e -mail:spaskaleva@mail.bg
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Артрогенна мускулна инхибиция
на екстензорите в коляното след
увреди на предната кръстна връзка
Ростислав Костов

Втора част

РЕЗЮМЕ
В предходната статия по този проблем разгледахме невро-физиологичните предпоставки за артрогенната мускулна инхибиция на коленните екстензори след пластика на предната кръстна връзка. Споменахме двата основни компонента за формиране на това състояние
(сензорен и моторен инхибиторен механизъм), като акцентирахме
върху преодоляване на сензорния компонент от състоянието. В
настоящата статия ще анализираме подходящи терапевтични
техники за борба с моторния механизъм на артрогенната мускулна
инхибиция. Поради комплексния характер на състоянието, повлияване само на единия компонент от формирането и задълбочаването
му не би имал желаният и траен резултат. Затова в съвременната
мускулно-скелетна кинезитерапия трябва да се анализират степента и изявата на всеки елемент за формиране на мускулната слабост
и да се подберат адекватни средства и методи за тяхното комплексно преодоляване.

SUMMARY
Arthrogenic muscle inhibition in the knee extensors after anterior
cruciate ligament injuries (part 2)
In the previous article on this topic we discussed neuro-physiological
preconditions for arthrogenic muscle inhibition in the knee extensors
after anterior cruciate ligament plastic surgery. We mentioned the two
main components that set up this condition (sensor and motor inhibitor
mechanism) while focusing on overcoming the sensor component of
the condition. In this article we will analyze appropriate therapeutic
techniques for managing with the motor mechanism for arthrogenic
muscle inhibition. Because of the complexity of the condition affecting
only one of the components that set it up would not have the required
lasting result. Therefore in up-to-date muscular-skeletal kinesitherapy the
stage and the expression of each element forming the muscle weakness
should be analyzed and adequate methods for their complex overcoming
should be selected..

КЛЮЧОВИ ДУМИ: артрогенна мускулна инхибиция, квадрицепс, предна кръстна връзка, кинезитерапия.
KEY WORDS: arthrogenic muscle inhibition, quadriceps, anterior cruciate ligament, kinesitherapy.

1. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АРТРОГЕННАТА МУСКУЛНА ИНХИБИЦИЯ ЧРЕЗ ЛЕЧЕНИЕ НА МОТОРНАТА КОМПОНЕНТА ОТ СЪСТОЯНИЕТО
Анализирайки характера и изявата на
артрогената мускулна инхибиция (АМИ),
физиологично обоснованите подходи за
преодоляването й са два: модифициране
и преодоляване на патологичните аферентации от засегнатата става (които разгледахме в предходната статия)
и терапия с акцент върху модификация
и блокиране на инхибиращите импулси към мотоневроните, изпращани от
главния мозък. Ефективни за приложение в
този случай са няколко терапевтични техники: нервно-мускулна електростимулация
(НМЕС), стимулиране на активния сензомоторен контрол (принцип на обратната
връзка (biofeedback)) и приложение на някои
концепции от активната мускулно-скелетна кинезитерапия.
Нервно-мускулна електростимулация (НМЕС). НМЕС е все по-често прилаган
метод за лечение на АМИ след увреди на
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предната кръстна връзка (ПКВ). Чрез директното активиране на моторни аксони
успешно в двигателния акт се включват
по-голям брой моторни единици на квадрицепса и се постига дезинхибиране на
потиснатите мотоневрони. Според M.
Cabric (1987), EE. Halden (1991) и MH. Trimble
(1995) чрез НМЕС се постига по-значителното включване на мускулни фибри тип II
в мускулния акт, в сравнение с активните
мускулни контракции с аналогична интензивност. Активирането на повече мускулни влакна тип II е гаранция за развитието
на силовите характеристики на квадрицепса, което е предпоставка за по-бързото и
крайно функционално възстановяване и на
динамичната вентро-медиална стабилност
в коляното, след пластика на ПКВ. Съществуват мнения, че комбинирането на НМЕС
с подходящи активни мускулни контракции
е много-по ефективна рехабилитационна
стратегия в сравнение със самостоятелното прилагане на терапевтични упражнения (AS. Delitto 1998, GK. Fitzgerald, 2003 и
др.). Snyder-Mackler et al. (1994) публикуват
резултати след 4-седмично приложение на

терапевтични упражнения за квадрицепса,
комбинирани с високо интензивни електростимулации, които сочат за подобряване
силата на квадрицепса след реконструкция
на ПКВ в рамките на 70,1%. За сравнение
използват двумесечни рехабилитационни
мероприятия, включващи само приложение
на терапевтични упражнения при аналогичен контингент пациенти, при които
е постигнат положителен резултат относно подобряване мускулната сила на коленните екстензори в рамките на 46,7%.
Аналогично на тези резултати, по-рано
Delitto et al. (1988) доказват подобряване на
силата на изометричната контракция на
квадрицепса с 78,8% с 8-седмична програма
при пациенти, лекувани чрез НМЕС и терапевтични упражнения, в сравнение с подобряване силата на коленните екстензори с
51,7% при пациенти, лекувани без електростимулации за същия период от време.
Snyder-Mackler et al. (1991) отбелязват, че
пациентите, лекувани чрез комбинирания
метод на НМЕС и активни упражнения, са
в състояние да извършват по-бързи и големи крачки при ходене, по-продължително

педалиране, а също са в състояние по-дълго
време да заемат ортостатично положение в сравнение с пациенти, лекувани без
НМЕС. Освен това авторите отбелязват
по-бързото и качествено възстановяване
на колянната флексия при пациентите,
лекувани чрез комбинирано въздействие.
Обобщавайки литературните резултати,
стигаме до извода, че комбинираното въздействие на електростимулацията и активните терапевтични упражнения дават
по-добър резултат относно дезинхибиране
на мускулната сила и по-доброто и краткосрочно функционално възстановяване на
пациенти, претърпели реконструкция на
ПКВ. Един от недостатъците на НМЕС е
проявените при някои пациенти индикации
за непоносимост към електричните дразнения. За по-голяма ефективност на процедурите, доказана чрез динамометрия, се
посочва позицията на около 60-90° колянна
флексия с интензивност повече от 50%
спрямо активната изометрична мускулна
контракция. Високата интензивност на
стимулацията и степента на флексия в
коляното при някои пациенти биха могли да се окажат противопоказани или некомфортни. За да се предотвратят тези
затруднения, Fitzgerald et al. (2003) модифицират предложения от Snyder-Mackler
терапевтичен алгоритъм, като предлагат електростимулация на квадрицепса
от положение на максимална екстензия в
коляното, а силата на електрическите импулси предлагат да бъде достатъчна за постигане на пълно тетанично съкращение,
непреминаващо границата на търпимата
болка. Авторът регистрира значително
подобряване на резултатите от проведената така НМЕС, съчетана с активни
упражнения, в сравнение с лечение, включващо само активни мускулни контракции.
Въпреки това Fitzgerald et al. отбелязват
по-слабите резултати на така предложената модифицирана методика спрямо
предложения от Snyder-Mackler et al. терапевтичен алгоритъм.
Въпреки доказаната ефективност на
НМЕС, все още съществуват някои спорни моменти, обект на бъдещи проучвания. Един такъв спорен въпрос все още
е продължителността на благоприятния
ефект относно подобряване силата на
квадрицепса. Публикуваните изследвания
доказват ефективността на метода в
относително по-кратки срокове (например през първите 4-8 седмици след реконструкция на ПКВ), но няма никакви данни
относно по-дълготрайния ефект от НМЕС.
Stevens et al. (2004) доказват благоприятното въздействие спрямо активацията
на квадрицепса след 6-седмична терапия,
съчетаваща НМЕС с активни терапевтични упражнения, при пациенти, претърпели

тотална артропластика на коляното дори
6 месеца след края на процедурите. Нужни са още по-задълбочени и дългосрочни
изследвания за в бъдеще с цел да се установи дали НМЕС трябва да заеме централно място за възстановяване силата
на екстензорите в коляното след увреда
и реконструкция на ПКВ.
В заключение би трябвало да се отбележат неоспоримите доказателства за
благоприятното въздействие на НМЕС,
съчетани с целенасочени терапевтични
упражнения за квадрицепса, при които
се наблюдава значително и по-бързо възстановяване на мускулната сила, което е
основа за достигане на крайната цел на
рехабилитацията - пълно функционално
възстановяване на коленния комплекс и
възвръщане на пациента към трудово-битовите и/или спортните занимания.
БИОФИЙТБЕК (метод на обратната
връзка (biofeedback). Това е терапевтична
техника, основаваща се на възможността
пациентът сам да контролира и прецизира активните си мускулни контракции,
усъвършенствайки динамичния си усет.
Чрез тази техника за изпълнение на активни мускулни контракции експериментално
е доказано по-пълноценното включване на
двигателни единици в мускулните контракции (N. Dursun, 2001). Електромиографията е доказан метод за екзактна обратна връзка и активен контрол от страна
на пациента спрямо мускулните контракции, но словесните команди, подходящите
позиции, дозираната миопресура и т. н. са
други доказали ефективността си техники
за фийтбек в практиката при възстановяване мускулния контрол и функциите на
коляното (DE. Krebs 1981, V. Draper 1991, и
др.). Биофийтбек терапията би могла да
се прилага с цел дозирано натоварване на
квадрицепса, но по отношение на преодоляване на АМИ няма все още достатъчно
пълни данни. Механизмът на осъществяване на биофийтбек все още не е напълно
проучен, но в научни среди ясно се обяснява
действието му, основаващо се на сензорните възприятия в кората на главния мозък, оказващи подпомагащо и коригиращо
въздействие на двигателната и координационната аферентация (JV. Basmajian 1999).
Както е известно, моторната зона на кората на главния мозък притежава редица
първични и вторични връзки с останалите
отдели на централната нервна система,
които чрез синергичното си действие направляват вътремускулната и междумускулната координация и включването на
определен брой двигателни единици при
контракциите. Basmajian (1963) експериментално доказва активирането на по-голям
брой двигателни единици в мускулните
съкращения при пациенти, изпълняващи уп-

ражнения под визуален и звуков контрол,
което спомага за по-доброто мускулно
управление и ефективност на мускулната
тензия. Приложен, този метод в рехабилитацията след реконструкция на ПКВ се
дава възможност на пациента активно да
неутрализира инхибиращите команди от
главния и гръбначния мозък, което ще доведе до активиране на потиснатите мотоневрони, което е в основата за преодоляване на АМИ. В допълнение трябва да се
отбележи, че експериментално е доказано
подобряването скоростта на трансфер
по мотоневроните от предните рога на
гръбначния мозък след дезинхибирането им
чрез биофийтбек тренировката (Basmajian
,1963).
Maitland (1999) интегрира ЕМГ биофийтбек тренировка в затворена кинетична
верига. Експериментално авторът установява редуциране на АМИ на квадрицепса с 52% и увеличаване на максималния
екстензионен силов момент в коляното с
203% след 8-месечни процедури при пациент, претърпял реконструкция на ПКВ, с
данни за прогресивно влошаваща се ставна
стабилност.
Krebs (1981) използва ЕМГ биофийтбек тренировката в рехабилитационните процедури на пациент, претърпял менисцектомия, като установява значително
по-добри резултати в сравнение с широко
прилаганите до този момент лечебни
средства.
Draper et al. (1990, 1991) установяват
минимално подобрение силата на екстензорите в коляното при пациенти, претърпели реконструкция на ПКВ, провели едноседмична рехабилитационна програма с
интегрирана ЕМГ биофийтбек тренировка.
Въпреки добрите резултати обаче остава
все още спорен моментът дали подобряване на мускулната сила на квадрицепса
чрез биофийтбек тренировката се дължи
на преодоляване на инхибиращи мускулите
импулси (респ. преодоляване на АМИ) или
на превенция на миохипотрофията.
2. МИНИМАЛИЗИРАНЕ НА МИОХИПОТРОФИЯТА
Борбата с мускулната хипотрофия
е основна задача на постоперативната
кинезитерапия. В планирането на лечебнооздравителните мероприятия терапевтът трябва да се съобрази с всички дотук изложени патофактори, предпоставка
за формиране и задълбочаване на миохипотрофията. Основните средства за борба
с това състояние са активните терапевтични упражнения, целящи подобряване на
мускулната сила, издръжливост и контрол.
Активното упражняване на засегнатите
мускули, както и степента на тяхното
Медицина и Спорт
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резистивно обременяване трябва да се
прецизира, планира и дозира по подходящ
начин в зависимост от фазата на възстановяване, наличния кинезитерапевтичен
потенциал, вида и степента на наличните
дисфункции, терапевтичния отговор на
пациента и т. н. Редица автори изтъкват
физиологично обосновани средства и методи за възстановяване функцията на мускулите, базирайки се на основни моменти
от кинетиката на мускулното действие.
В съвременната мускулно-скелетна кинезитерапия подбираните активни упражнения
за засегнатите мускули се съобразяват с
няколко фактора, по-важните от които са:
видът на използваната мускулна контракция (изотонична, изометрична, ексцентрична, еконцентрична) и кинетичната верига,
в която ще бъде осъществена. Подборът
и включването на един или друг вид активни упражнения трябва да се съобразят
с биомеханичните им характеристики, както и приложимостта им в една или друга
фаза от мекотъканната регенерация след
реконструкция на ПКВ. В заключение трябва да се уточни, че изборът и начинът на
мускулната активация трябва да се предшестват от щателно патокинезиологично
диференциално анализиране и изясняване на
дисфункциите, което ще даде възможност
за правилното и безрисково планиране на
лечебните мероприятия.
Силата на различните мускулни контракции се определя от няколко фактора:
възможност за включване на максимален
брой двигателни единици в мускулното съкращение, дължинно-тензонните равновесни зависимости, както и ъгъла на действие в определен момент на мускулната
контракция.
При контрахиране всеки един мускул
развива два силови момента в двигателния сегмент, в който действа - ротационен и компресионен. Mac Conail класифицира
скелетните мускули в опорно-двигателния
апарат на два основни вида двигатели и
стабилизатори (Spurt и Shunt). Към първия
вид спадат тези мускули, на които проксималните залавни места са разположени
дистално от центъра на въртене на двигателния сегмент, а дисталните инсерции - проксимално. При контракция тези
мускули ще развият по-силен вертикален
вектор на действие, с което ще предизвикат ротация в подвижния сегмент (ъглово
движение). Към стабилизаторите се отнасят тези мускули, на които проксималните инсерции са разположени близо до центъра на въртене в двигателния сегмент,
а дисталните залавни места - далеч от
ставата. При контракция хоризонталният вектор на тяхната сила ще е насочен
предимно към компресия (стабилизация)
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между ставните партньори, а не толкова към ротация. При налична правилна
артрокинематика тези две групи мускули
работят в синергични взаимоотношения,
като стабилизаторите неутрализират
дистракционния момент от двигателите,
който пораждат в задвижваната става (L.
Lippert 2006, Н. Попов 2009).
При наличен мускулен дисбаланс тази
синергична взаимовръзка се нарушава и
създава предпоставка за развитието на
неправилна кинетика на мускулните синергизми, нарушена динамична стабилизация и функционален ставен дефицит. В
случаите с инхибиран квадрицепс неговият
антагонист - ишиокруралните мускули, ще
повиши тонуса си и ще промени артрокинематиката в коленния комплекс. Според закона на Sherington при повишаване
тонуса на агонистите по пътя на реципрочната инхибиция това ще се отрази
на техните антагонисти чрез инхибиране.
Нещо повече - при така формиран мускулен дисбаланс флексорите в коляното биха
могли да проявят парадоксална мускулна
активност, екстензирайки коляното в затворена кинетична верига, транслирайки
дорзално тибиалното плато.
Освен от биомеханичното положение
за действие на мускулите, силата им се
определя от режима, в който ще бъдат
активирани:
Изотоничната контракция предлага
най-малко включване на двигателни единици в мускулното действие, респ. най-малка сила. При нея мускулният тонус не се
променя, а в ставата се извършва ъглово
движение чрез приближаване на залавните
места на мускула. При този тип мускулна контракция колкото повече прогресира
движението в ставата, толкова повече се
приближават залавните места на мускулите двигатели. Външната сила е по-малка
от силата, която мускулът може да генерира. С приближаване на мускулните инсерции се наблюдава постепенно застъпване
на акто-миозиновия комплекс в саркомерите и мускулът изпада в активна недостатъчност.
Изометричната контракция е тази,
при която, въпреки че мускулът повишава тонуса си, не приближава залавните си
места. В този тип контракция се включват голям брой двигателни единици, което
поставя контракцията сред най-силните.
Използва се предимно за трениране на силовата издръжливост и динамичната стабилност в областта на коляното. При този
тип мускулни контракции силата, която мускулът генерира, е аналогична и реципрочна
по посока спрямо външната. Подходяща е
за мултиангуларно приложение и подбиране
на безболезнен работен обем на движение в

ставата. Наред с всички изброени качества,
изометричната тренировка дава възможност за точно дозиране на натоварването,
което я прави предпочитана особено за ранните етапи от мекотъканната регенерация
след реконструкция на ПКВ.
Ексцентричната (балистична) мускулна контракция е тази, при която
мускулът въпреки че повишава тонуса си,
залавните му места се раздалечават. Тук
външната сила, която трябва мускулът да
преодолее, е по-голяма от силата, която
може да генерира. Въпреки че мускулната
контракция е по-слаба от външната сила,
моторните единици, включени в двигателния акт, са с максимален брой. Използва
се успешно за увеличаване на мускулната
сила както при млади, така и при по-възрастни пациенти, а също при спортисти
и неспортисти (T. Hortobagyi et al. 1996, PC.
LaStayo 2000).
Еконцентричната контракция предполага мускулът да се скъси над една от
ставите, през които преминава, и да се
елонгира над друга (само при многоставните мускули). При това положение се
осъществява оптимално застъпване в акто-миозиновия комплекс на мускула през
цялото време на контракцията, като по
този начин се запазват дължинно-тензионното му отношение и контрактилната
способност през цялото време на контракцията.
Изборът и подборът на вида на използваната мускулна контракция зависи
от: показанията и противопоказанията в
определен момент от възстановяването;
от наличните дисфункции и поставените
краткосрочни и дългосрочни цели пред рехабилитацията и др.
Включването на упражненията в отворена или затворена кинетична верига
все още е обект на множество дискусии.
При упражнения в отворена кинетична верига (ОКВ) проксималният ставен партньор е
неподвижно фиксиран, а дисталният се движи
спрямо него. В областта на коленния комплекс
това означава фемурът да е неподвижен и тибията да се ротира спрямо него. Според конвексно-конкавното правило на Kaltenborn, това
означава посоката на транслация на тибиалното плато да съвпадне с посоката на ъгловото
движение (при екстензия тибията се плъзга
вентрално, а при флексия - дорзално). Използването на упражнения в ОКВ при рехабилитация
вследствие реконструкция на ПКВ е широко
дебатиран проблем. В ранните етапи от мекотъканната регенерация движенията в коляното биха могли да увредят все още незарасналите мекотъканни структури и да увредят
транспланта. Това ще е налице при неправилно
определяне на работния обем на движение.
За да се избегнат посочените усложнения, в

ранните етапи на мекотъканна регенерация
упражненията в отворена кинетична верига
трябва да се изпълняват без съпротивление,
по гравитацията и в границите на безрисковия
обем на движение (30-60° флексия в коляното).
Някои автори изтъкват възможността за
аналитично въздействие, добра дозировка на
натоварването и определяне на точен и съобразен с противопоказанията работен обем
на движение, като едни от най-съществените
преимущества на упражненията в ОКВ. Въпреки тези неоспорими факти, все още не е налице единно мнение по въпроса.
От друга страна упражненията в затворена кинетична верига (ЗКВ) предоставят
възможност за по-големи натоварвания и
трениране на динамичните и стабилизаторните мускулни синергизми. При упражненията
в ЗКВ дисталният ставен партньор е неподвижно фиксиран, а проксималният се движи
спрямо него (ПР: клякане, сядане на стол и
др.). При тези обстоятелства бедрените
кондили ще се транслират по посока, обратна на физиологичното движение (при флексия в коляното - вентрално, а при екстен-

зия - дорзално). Възможността за по-голямо
натоварване и включване на всички мускули
по кинетичната верига на долния крайник в
характерните за тях синергични взаимоотношения дава възможност за по-значително
и комплексно натоварване на всички мускули
от кинетичната верига. Това е подходящо
за по-късните етапи на мекотъканна регенерация и затова някои автори препоръчват
постепенното заменяне на упражненията в
ОКВ с такива в ЗКВ в хода на рехабилитационните мероприятия. Невъзможността за
доброто дозиране на натоварването и своевременната корекция на позволения обем
на движение са главните фактори повечето
автори да ги изключват като показани за
приложение в ранните рехабилитационни
етапи след увреди на ПКВ.
Въпреки изказаните становища по
проблема, някои автори (C. Mikkelsen 2000,
A. Heijne 2007) не намират големи разлики
по отношение на възстановяване на мускулната сила на екстензорите в коляното,
при сравняване ефекта на упражненията в
двете кинетични вериги.
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Jаk/STAT сигнален
трансдукционен път

Проф. д-р Ваньо Митев

РЕЗЮМЕ
JAK/STAT сигналният път е тясно свързан със семейството на цитокиновото суперсемейство. Цитокините са група от секреторни, нискомолекулни белтъци, които регулират клетъчния растеж и
диференциация и играят важна роля в имунните и възпалителните
процеси. Цитокините действат чрез активиране на семейството
на JAKs, за които е характерно наличието на две киназни области.
Активирането на JAKs води до бързо тирозиново фосфорилиране на
група от транскрипционни фактори – STAT белтъци. Те образуват
мултимерни комплекси, които се транслокират в ядрото и активират прицелни гени. JAK/STAT пътят участва в медиирането на
цикличните контракции на гладката мускулатура, гладкомускулния
растеж, развитието на мускулите, миокардната хипертрофия и т.
н. Характеризирането на JAK/STAT сигналният път води до задълбочаване на знанията във връзка с потенциалните фармакологични
подходи за третиране на патологичната сърдечна хипертрофия и
други болести.

SUMMARY
JAK/STAT signal transduction pathway
The JAK/STAT signal transduction pathway is closely related to the
cytokines receptor superfamily. The cytokines are secreted low molecular
weight group of proteins that regulate many aspects of cellular growth and
differentiation, and play an important role in immune and inflammatory
responses. The cytokines act trough activation of JAK family of kinases,
characterized by two kinase domains. JAK activation is followed by
rapid tyrosine phosphorylation of a group of transcription factors, the
STAT proteins. They form multimeric complexes that translocate to the
nucleus, inducing gene activation. JAK/STAT pathway participate in the
mediation of smooth muscle cell response to cyclic strain, smooth
muscle cell growth, muscle development, myocardial hypertrophy etc.
Characterization of JAK/STAT signal transduction pathway leads to a
wealth of knowledge about potential pharmacological therapies for the
treatment of pathological cardiac hypertrophy and other diseases.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: JAK/STAT сигналeн път, цитокини, STAT белтъци.
KEY WORDS: The JAK/STAT signal transduction pathway, the cytokines, STAT proteins.

Мускулното развитие, мускулното съкращение, натрупването
на мускулна маса вследствие на
тренировъчния процес, физиологичната и патологичната хипертрофия на миокарда се осъществява на молекулно ниво с
участието на растежни фактори
и цитокини, активиращи разнообразни трансдукционни системи, действащи координирано (14). Между тях важна роля играе
Jаk/STAT трансдукционият път,
активиран предимно от семейството на цитокините (5-6).
Цитокините са група от нискомолекулни протеини (от 10 до
50kDa), произвеждани от най-разнообразни клетки. Те са клетъчни
регулатори и играят важна роля
в много физиологични процеси
както в патофизиологията на
редица болести. Техният ефект
32
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включва: регулация на амплитудата и продължителността на
имунния и възпалителния отговор; паракринна или автокринна активност при много ниски /
пикомоларни/ концентрации; и
взаимодействие със специфични,
високо-афинитетни рецептори
на плазмената мембрана. Към
това семейство принадлежат
интерлевкините (над 40) интерферони, colony stimulating
factors (CSFs), tumor necrosis
factors (TNFs), transforming growth
factor β (TGFβ), chemotaxis factors,
granulocyte/colony
stimulating
factor (G-CSF), leukemia-inhibiting
factor (LIF), oncostatin M, ciliary
neurotrophic factor (CNF), еритропоетина (EPO) (7), растежният
хормон (GH) (8), пролактинът
(PRL) и други. Характерна особеност на техните рецептори

е, че те не притежават киназна
активност. Как членове на семейството на цитокините, чиито
рецептори не притежават киназна активност, провеждат специфичния си ефект дълго време бе
загадка. Нито един от известните трансдукционни механизми не
можеше да обясни как под тяхно
въздействие се активират редица гени и фосфорилират множество вътреклетъчни протеини.
Бързото индуциране на тирозиново фосфорилиране, фосфорилирането на рецепторите им и
установяването на тирозин киназна активност в рецепторни
имунопреципитати доведе до
хипотезата за съществуваща
тирозин киназа, функционално
асоциирана с рецепторите, която се активира след свързването им със съответния цитокин.
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В периода 1992-1994 г. бе открит
най-прекият път за предаване
на информация от клетъчната
мембрана до ядрото. Този нов
механизъм е характерен за суперсемейството на цитокиновите
рецептори (6).
През 1989/1990 година бе открито ново семейство протеин тирозин кинази - Jаk (Janus
kinase). Откритието бе извършено независимо по два метода: хибридизация при ниска строгост /
low-stringency hibridization/ и чрез
изследвания за идентифициране
на нови протеин тирозин кинази
с използването на полимеразна верижна реакция /polymerase chain
reaction - PCR/. За наименованието на тази фамилия е използван
двуликият римски бог Janus, чиито лица гледат в противоположна посока. Повод за това са двете киназни области във всички
членове на тирозин киназното
семейство (5). Откривателите
на ”Oще една киназа” чрез PCR –
”Just Another Kinase” (JAK) също остават доволни от съкратеното
наименование.
Отличителна черта на Jaks
е наличието на тирозин киназен
домен (JH1) и каталитично неактивен псевдо-киназен домен
(JH2). На псевдо-киазния домен му
липсват редица аминокиселинни
остатъци, които са съществени
за каталитичната активност в
други кинази. Въпреки липсата на
киназна активност, JH2 доменът
има съществени регулаторни
функции – потискане на базалната киназна активност и допускане на индуцираното от цитокини
активиране на киназата. JH2-JH5
областите имат хомоложност с
SH2-домените. JH6-JH7 домените
са хомоложни с FERM домените,
намерени в молекули като Band
4.1, ezrin, radaxin, moesin. Тези домени медиират взаимодействията с Boxes 1 и 2 на цитокиновия
рецептор, както и свързването
на JH1 киназния домен, водещо
до увеличена киназна активност
(фиг. 1).
Досега известни членове на новото семейство тирозин кинази
са: Jаk1, Jаk2, JаkЗ и Tyk2 (tyrosine
kinase 2). Jаk1, Jаk2, и Tyk2 са повсеместно разпространени за разлика от JаkЗ, която е предимно
хемопоетична. Jaks са тясно асо-
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Фиг. 1

Функционални домени на Jak тирозин киназното
семейство (вж. подробности в текста)

циирани с цитокиновите рецептори в плазмената мембрана и
ендозомите. В клетки с липсващи цитокинови рецептори обаче
Jaks са разпръснати изцяло по цитозолни отдели. Отделните цитокинови рецептори използват
преференциално различни Jaks.
Кnockout експерименти демонстрираха, че единствено Jak2 е
есенциална и елеминирането на
Jak2 гена води до ембрионална
смърт, дължаща се на дефекти в
еритропоезата.
Голям брой цитокини са зависими от Jak1. Това са членовете
на семейство рецептори, използващи т. нар. обща γ верига (γc),
включващи IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL15 и IL-21. Тези цитокини са зависими така също и от Jak3, който
се свързва за γc. Друга група зависими от Jak1 рецептори, притежават субединицата gp130 (IL-6,
IL-11, oncostatin M, LIF, CNF, G-CSF
и INFs). Jak2 е съществен за групата на цитокини-хормони като
GH, PRL, EPO, тромбопоетин
(TRO) и семейството цитокини,
действащо чрез рецептора на
IL-3 [IL-3, IL-5 GM-CSF (granulocytemacrophage
colony-stimulating
factor)]. Jak2 e важен така също
за цитокините, използващи рецептора gp130 и INFγ. Tyk2 бе
първата Jak киназа, установена
в сигнализацията на INFs (вж. Подолу), но последващи изследвания
демонстрираха, че Tyk2 е от значение за сигнализиранет на IL-12
и компонента на външната мембрана на грам-негативните бактерии – липополизахарида (LPS lipopolysacharide).
Подобно на другите тирозин
кинази, Jak киназите се автофосфорилират. Смисълът на тази
модификация в провеждане на
Jak-зависимото сигнализиране не

е добре изяснен.
Друг задължителен елемент
от този трансдукционен механизъм са група транскрипционни фактори, наречени STAT /
Signal Transducers and Activators of
Transcriptions/. STAT семейството
транскрипционни фактори е съставен от 7 члена: STAT1, STAT2,
STAT3, STAT4, STAT5a, STATb и STAT6.
STAT гените са локализирани в три
хромозоми области: STAT1 и STAT4
са локализирани в човешка хромозома 2; STAT2 и STAT6 в хромозома
12; STAT3, STAT5a и STATb в хромозома 17. Въпреки, че двата STAT5a
и STATb имат повече от 90% хомоложност, те са продукт на два
различни гена. Дължината на STATs
варира от 748 до 851 аминокиселини (90-115 kDa) и са съставени
от 6 различни домена, всеки от
които с дефинирана функция.
Откриването им е свързано с
изследвания върху механизма на
действие на интерфероните /
IFNs/. Това са гликопротеинови
хормони, произвеждани и секретирани от животински клетки,
засегнати от вирусна инфекция.
Свързването на тези хормони
със специфичните им мембранни
рецептори води до инхибиране
на клетъчния растеж и индукция
на синтезата на набор от белтъци, които правят клетките резистентни на вирусна инфекция.
При първоначалните изследвания
с IFNα бе демонстрирано, че 1520 минути след прилагането му
транскрипцията на някои гени нараства повече от 20 пъти. Оказа
се, че промоторните участъци
на тези гени притежават подобни последователности /секвенции/, наречени ISRE (interferon
– stimulated response), които са
необходими и достатъчни за стимулираната от ISRE експресия.

Фиг. 2

Механизъм на действие на интерфероните (IFNs) – IFNα/β и IFNγ. Освен
класическото описание (вж. в текста), в този трансдукционен път взимат участие и други STAT белтъци, кинази и адапторни белтъци.

Четири белтъка, свързващи ISRE
секвенциите, бяха идентифицирани и клонирани. Два от тях –
STAT1α /91Kd/ и STAT1β /84Kd/ са
идентични, като първият има
допълнителни 38 аминокиселинни
остатъка откъм С-края си. Двата белтъка се кодират от един
и същи ген и са подложени на алтернативен иРНК сплайсинг. Третият белтък, STAT 2 /113 Kd/ има
59% хомоложност с първите два.
И трите белтъка притежават
SH2 участък /Src homology 2 - името на участъка е взаимствано
от хомоложността му с област
на цитозолна тирозин-киназа, кодирана от протоонкогена c-src/.
SH2 участъците са съставна част
на адапторни белтъци /GRB2/
или ензими /фосфолипаза Сγ/ и са

отговорни за физическото свързване на автофосфорилирания рецептор - тирозин киназа и други
белтъци, участващи в трансдукционни механизми (фиг. 2).
Четвъртият белтък, р48, който е ДНК-свързващият протеин,
принадлежи на друга фамилия и
не съдържа SH2 участък. В клетки, нестимулирани с IFNα, всичките три STAT белтъка се намират
в цитозола. След стимулиране те
се придвижват в ядрото. За разлика от тях, р48 се намира както в цитозола, така и в ядрото
на стимулирани и нестимулирани
от IFNγ клетки и той може да се
свърже с ДНК в отсъствие на хормонален сигнал и независимо от
STAT (5).
Рецепторите на всички три

интерферони принадлежат към
суперсемейството на цитокиновите рецептори. Както бе
отбелязано по-горе, тези рецептори не притежават вътрешна
тирозин киназна активност. Активираният рецептор на IFNα
взаимодейства с две цитозолни тирозин кинази - TYK2 и Jаk1.
Активираните тирозин кинази
фосфорилират тирозинови остатъци на цитозолните STAT.
Фосфорилираните STAT димеризират чрез взаимодействие
между фосфотирозина на единия мономер с SH2 участъка на
другия, образувайки STAT1-STAT2
хетеродимери. STAT димерите
се придвижват в ядрото и взаимодействат с р48, който е свързан с ISRE секвенциите - следва
активиране на експресията на
прицелните гени.
Успехите в разгадаване механизма на действие на интерфероните доведе до лавинообразно нарастване изследванията
в тази нова област. Досега са
известни повече от 30 извънклетъчни лиганда, активиращи
Jаk/STAT трансдукционния механизъм. Интересно е, че този механизъм не е специфичен само за
представителите на цитокинрецепторната
суперфамилия.
Така например епидермалният
растежен фактор /ЕРФ/, чийто рецептор е тирозин киназа,
стимулира фосфорилирането на
цитозолен STAT, който след това
се свързва със секвенция в c-fos
промотора, наречена SIE (seruminducible element). Нараства и
групата на новооткритите
STAT белтъци - те са вече 7. STAT
белтъците могат да регулират
клетъчната прогресия, апоптозата, туморната ангиогенеза,
туморната инвазия и метастазиране, туморната инвазия на
имунната система.
ОБЩА СХЕМА НА ДЕЙСТВИЕ НА
JАK/STAT ПЪТЯ-JАK/SRC ДУЕТ
Jаk киназите са конститутивно асоциирани с проксималните до мембраната области
на цитокиновите рецептори.
След свързване с лиганд рецепторите на цитокините димеризират и активират Jаks чрез
реципрочно транс-фосфорили-
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ране. Веднъж активирани, Jаks
фосфорилират на многобройни
места цитокиновите рецептори, създавайки свързващи места
за сигнални молекули, притежаващи SH2 домени: STATs, адапторни белтъци като Sch, Grb2, Cbl и
р85 субедница на PI3K, протеин
фосфатази (SHP1 и SHP2), инхибиторни белтъци (SOCS) и др. STATs
транскрипционите фактори се
свързват с техните SH2 домени
за фосфорилираните на тирозин
рецептори и се фосфорилират
от Jаks на тирозин. STATs образуват хомо и хетеродимери, които се транслокират в ядрото,
където активират транскрипцията на прицелните им гени.
За максималното фосфорилиране
и свързване с ДНК STATs се нуждаят от SFKs (Src Family Kinases).
Например максималната активност на STAT5 в резултат на
действието на еритропоетина
изисква комбинирано действие
на Jаk2 и Lyn тирозин киназата
от SFKs (7). Специфична мутация
в βC веригата за IL-3/IL-5/GM-CSF
рецепторите улеснява активирането на Jаk, но не и на STAT. Това
предполага, че други кинази са
включени във фосфорилирането
на STATs. SFKs могат директно да
фосфорилират STATs. Освен това,
в системи, където Jаks не са активирани, SFKs фосфорилират
STATs. Заслужава да се отбележи,
че много малигнени клетки, имащи конститутивно активирани
STATs, имат също високи нива на
активирани SFKs и обратно, инхибирането на SFKs редуцира STATs.
Медиираната от STAT3 експресия
на Myc е необходима за Src трансформацията и индуцираната от
PDGF митогенеза.
Интересно е, че STATs и SFK са
възникнали еволюционно преди
Jаks, тъй като нематоди и слузести плесени притежават STATs и
SFK, но не и Jаks! Това предполага,
че Jаk компонентата е по-късна
прибавка към първоначалния Src/
STAT път.
Освен STATs чрез цитокиновите рецептори могат да се активират класическите Ras/Raf/
MEK/ERK и PI3K/Akt пътища, водещо до координира експресия на
гени, свързани с контрола на клетъчния цикъл, диференцировка и
апоптоза.
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Разнообразието на тирозин
киназите от семейството JAK
и на транскрипционните фактори STAT могат само от части
да обяснят специфичността на
действие на отделните цитокини. Така например IL-6 и IL-10 активират едни и същи STAT белтъци,
а индуцират специфични гени и
клетъчен отговор. Взаимодействието с други трансдукционни
пътища също трябва да се вземе
предвид. Много цитокини, активиращи STAT белтъците /IL-6 или
ЕРФ/, активират и серин кинази. STAT1 и STATЗ могат да бъдат
фосфорилирани на серинов остатък и това променя ДНК свързващата им активност. Мутация в
STAT1, блокираща фосфорилирането на серин, но незасягаща тирозиновото фосфорилиране, води
до чувствително намалена транскрипционна активност. Това показва, че допълнителни сигнали
от цитокините или други лиганди може да промени функцията
на STAT. Този начин на регулация
дава вероятно обяснение на въпроса как цитокини, активиращи
едни и същи STAT белтъци, могат
да активират различни гени и
клетъчни отговори.
Има редица данни за взаимодействие на Jak/STAT с други
трансдукционни пътища. Рецептори тирозин кинази (EGF, PDGF),
death рецептори (CD40), GPCR
(хемокинови рецептори), Notch
рецепторът могат да активират Jak/STAT. Например рецепторът Notch медиира активиране
на STAT3, а Notch ефекторите
Hes1 и Hes5 се асоциират директно с Jak2 и STAT3.
ИНХИБИТОРИ НА ЦИТОКИНОВАТА
СИГНАЛИЗАЦИЯ
SHP
Неконтролираното цитокиново сигнализиране може да има
тежки биологични последствия
и поради това е стриктно контролирано на различни места.
SHP (SH2-containing phosphatases)
са тирозин фосфатази, съдържащи SH2 домен, конститутивно
експресирани и могат да намалят цитокиновия сигнал чрез дефосфорилиране на JAK или неговия
рецептор. SHP семейството има
два члена SHP1 и SHP2.

PIAS
PIAS (protein inhibitors of
activated STATs) са семейство от
конститутивно експресирани репресори на активността на STAT.
Членове на семейството са PIAS1,
PIAS3, PIASх и PIASу. Механизмът
на инхибиране е различен за отделните членове на семейството. Например PIAS1 и PIAS3 свързват STAT1 и STAT3 респективно,
предотвратявайки по този начин асоциирането им с ДНК. Това
не се отнася за PIASх и PIASу, които действат по друг механизъм.
SOCS
Единствените
индуциращи се инхибитори на цитокиновото сигнализиране са SOCS
(suppressor of cytokine signaling)
белтъците, известни още като
JAB и SSI-1. Известни са 8 члена
на това семейство: SOCS1- SOCS7
и цитокин-индуцираният CIS
(SH2- domain-containing proteins)
белтък. SOCS бяха клонирани
едновременно от три различни
групи благодарение на способността им след свръхекспресия
да потиснат диференцировката на макрофаги в отговор на
IL6, тяхното асоцииране с Jаk2
и структурните прилики между
тяхната SH2 области и тази на
STAT3.
JAK КИНАЗИТЕ В МАЛИГНЕНАТА
ПРОЛИФЕРАЦИЯ
Свръхактивиране на Jak/STAT
сигналния път е често срещано
явление не само при заболявания
на кръвната система, но и солидни тумори. Тъй като Jak киназите могат да активират и други
трансдукционни пътища, начините им за въздействие върху клетъчната пролиферация са многобройни.
Jaks и левкози
Абнормни
транслокации,
включващи гени за някои Jaks,
участват в патогенезата на левкози и други хематологични неоплазми в хора. Обикновено това
води до конститутивно активиране на Jaks и техните прицелни
молекули, най-често STATs.
В човешки клетки, трансформирани с вирус-1 на Т-клетъчната
левкоза, конститутивно активи-

рани са Jak3 и STAT5.
През 2005 г. бе извършен пробив с установяване причината
за polycythemia vera - соматична
мутация в Jak2. Мутантният
Jak2 превръща клетките в хиперчувствителни на стимулиране от цитокини, увеличавайки
фосфорилирането на Jak2, STAT5,
Akt и MAPK.
Изследвания с Jak2 киназния
инхибитор AG490 потвръждават
ролята Jaks в левкозната трансформация. AG490 селективно
блокира левкозни клетки, индуцирайки апоптоза, като има незначителни ефекти върху нормалната хематопоеза. По такъв начин
категорично бе установена ролята на Jak2 в патогенезата на
ранната В-прекурсорна лимфобластна левкоза и поставя въпроса за прицелно инхибиране на Jak2
при третирането на острите
левкози в бъдеще.
Jaks, лимфоми и мултиплен
миелом
При лимфом на Hodgkin е
установена хиперактивна ос
Jak2-STAT3. Във възрастов тип
Т-клетъчна левкоза/лимфом (причинената от HTLV-I трансформация) също се наблюдава конститутивно активирани Jak3 и STAT1,
STAT3 и STAT5. Jak/STAT пътят играе роля и в мултиплен миелом.
Jak1/STAT3 оста е конститутивно активирана по IL-6 независим
път в клетъчни линии от мултиплен миелом. Инхибирането на
Jak1/STAT3 пътя от тирфостиновия инхибитор AG490 обратно
регулира експресията на Bcl-x(L) и
увеличава Fas-медиираната апоптоза. Освен това AG490 потиска клетъчната пролиферация и
инхибира активността на Jak2 и
фосфорилирането на ERK и STAT3
в IL-6 зависими линии на мултиплен миелом. Всичко това дава
надежди за нов терапевтичен
подход в лечението на тези заболявания.
Jaks и солидни тумори
STAT3 е конститутивно активиран в първични клетъчни култури от рак на млечната жлеза,
но не и в нормален гръден епител. Активирането на STAT3 е
независимо от стимулирането с
EGF. То изисква координираното

действие на Jak и Src тирозин
киназите, тъй като инхибитори на Jak или Src блокират конститутивното активиране на
STAT3. По същия начин STAT3 е активиран в меланомни линии или
първични култури на меланомни
клетки. Интересното в случая с
малигнения меланом е, че STAT3 се
инхибира само от блокиране на
активността на Src, но не и Jaks.
Това ясно показва, че трансформираната активност на STAT3 в
меланомни клетки се регулира от
членове на Src семейството тирозин кинази.
Конститутивно активиране
на Jak/STAT3 от BRCA1 e описано
в човешки карциномни клетки
от простата.
Kонститутивно активиран
STAT3 е описан в плоскоклетъчен
кожен рак на главата и шията,
водещо до намалена апоптоза
и Bcl-x(L) експресия и увеличени
нива на циклин D1. Активирането
на STAT3 е характерно за ранните стадии на развитие на плоскоклетъчния карцином. Това важи
с пълна сила и за ранните стадии
на причинения от дъвчене на тютюн орален карцином.
Въвеждането на специфичния инхибитор на RCR-ABL тирозин киназата STI571 за лечение
хроничната миелогенна левкоза
в началото на новия век е забележително научно и клинично
постижение. Успехът на това
лекарство от ново поколение
представлява модел за развитие
на малки молекули, имащи за прицел протеин кинази, включени в
патогенезата на неоплазмите.
Jаk/STAT в биохимията и патобиохимията на мускулната
тъкан
Характеризирането на сигналните пътища, водещи до физиологична и патологична сърдечна
хипертрофия, ще спомогне за
намиране на нови терапевтични
подходи. STAT транскрипционните фактори действат координирано с други модулатори на миокардната хипертрофия, като
IL-6 цитокиновото семейство,
МАР киназната каскада и др. Свързването на IL-6 цитокиновото семейство (IL-6, CT-1 и LIF) води до
свързване на STAT3 и Gab1. STAT3
се транслокира в ядрото и свърз-

ва с ДНК, докато Gab1 се свързва
с SHP2 и активира ERK1/2, PI(3)K
и ERK5, с последващо активиране
на транскрипционните фактори
GATA-4 и NFAT. По такъв начин 4
трансдукционни пътища действат координирано в индукцията
на миокардната хипертрофия
(9). Tyk2, но не Jak1 е свързана с
осъществяване на ефектите на
урокиназата върху растежа на съдовата гладка мускулатура (10).
За цикличното свиване на съдовата гладка мускулатура е важно
фосфорилирането на серин и тирозин на STAT3. Фосфорилирането на серин се осъществява от
ERK1/2, а това на тирозин от Src
тирозин киназата (11). Jаk/STAT
трансдукционият път е съществен елемент в механизмите на
миогенезата (12).
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Двигателната дейност в
пространството - поза и походка на
човека
Д-р Николай Ганчев

РЕЗЮМЕ
Двигателната дейност на хората в пространството се осъществява
на базата на регулация на позата и прецизна координация на движение
по време на походката. Двигателната дейност на практика може да
бъде описана като поддържане на определена поза в пространството,
координация на дадени движения с цел да се осъществи преместване в
пространството от една точка до друга, както и манипулация на различни обекти, осъществявана с горните или долните крайници.
Целта на дадения материал е да представи съвременното разбиране
на позата и походката като елементи, изграждащи двигателната
дейност. Разглежда се регулацията на позата и координацията на походката, които отразяват функционалния капацитет на човека. При
определена степен на настъпила дисфункция се наблюдават временни
или трайни проблеми в осъществяването двигателната дейност на
хората. По този начин настъпва различна по степен и разнообразие
патология, която е обект на изследване и терапия в различните области на медицинската практика.

SUMMARY
Human motor control in space – posture and gait
Human Motor Control in space is based on the Posture control and
precise coordination of movements during Gait.
Human Motor Control can actually be described as maintaining a certain
Posture in space, the coordination of certain movements to take place
in space moving from one point to another, and manipulation of various
objects acquired with upper or lower limbs.
The aim of the present paper is to present current understanding of
Posture and Gait as elements constituting Human Motor Control. The
paper considers the Posture control and Gait coordination, which reflect
the functional capacity of man. Temporary or permanent problems in
Human Motor Control can be seen in a certain degree of dysfunction
occurred in Posture Control and Gait coordination. Thus, different degree
and diversity of pathology occurred and is the subject of various research
and therapeutic approach in the medical practice.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: двигателната дейност, поза, походка, функционален капацитет.
KEY WORDS: Human motor controlq, posture, gait, functional capacity.

ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРОСТРАНСТВОТО
Двигателната дейност на хората се повлиява от много и от
различни по своя произход фактори на заобикалящата ни среда. Патогенни фактори на работната
среда и на околната среда водят
до нарушение на регулацията на
позата, вследствие на което се
нарушава осъществяването на
походката и манипулацията на
обекти с долните и горните крайници. По този начин се достига до
различна по степен дисфункция на
различните системи, диагностицирано в медицинската практика
като различна патология.
Ето защо е необходимо на базата на различна по степен на на38
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товарване и разнообразие спортна активност да оптимизираме
двигателната дейност на хората.
По този начин регулираме нивото на функционалния капацитет
в различните системи на човешкия организъм, което намалява
вероятността на настъпване на
патология.
Процесът на оптимизация на
регулация на позата и координация на движенията по време на
походката започва още в периода
на онтогенезата и е възможно да
бъде продължен до дълбока старост.
Oбективна оценка на процесите на поддържане на позата
и осъществяване на походката
се базират на съвременен задълбочен функционален инструментален анализ. На базата на

получените резултати се изработва съответно терапевтично поведение, което може да е
медикаментозно, оперативно,
на базата на функционална инструментална рехабилитация,
с цел коригиране на промените,
настъпили в управлението на позата и координацията на походката. Терапевтичното поведение се осъществява на базата на
двигателни програми, специфични за дадено лице, които имат
за цел подобряване до възможна
степен на функционалния капацитет на организма. Ролята на добре планирана, контролирана и
адаптирана спортна активност
е водещ фактор за осъществяването на двигателните програми и постигането на желания
ефект.
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управлението на позата е сложен
динамичен процес.
В много случаи основна задача при определена двигателна
дейност е да се “стабилизира”
позата, тоест да се поддържа
определена позиция на тялото и
неговите сегменти едни спрямо
други в пространството за определено време. Но дори и при определена “стабилизирана” поза за
поддържането и са необходими
“позни движения”, информацията
от които е под директен коров
контрол.

ПОЗА И ПОХОДКА
ПОЗА
Позата e сянка на движението
Sherington (1906).
Какво представлява позата?
Като процес е особено важно да
бъде разбрано и възприето найвече от функционална гледна
точка. Такъв подход позволява
разбирането и изработването на
планирана, контролирана и адаптирана двигателна активност,
както и адекватно отношение
при настъпила дисфункция в управлението на позата на човека.
Позата е позиция, която тялото заема в пространството и
е свързана с определена степен на
мускулна активност, създаваща
подходящ мускулен баланс. Поддържането на определена поза се
осъществява от прецизното координирано действие на различни
мускулни групи, работещи в определен синхрон, с цел достигане на
желана стабилност. (Ганчев, 2007
г.). Предложеното описание дава
представа за интегративния процес, който се приема като регулация на позата.
Изучаването на механизмите
на управление на психофизиологичните и биомеханичните характеристики на позата и походката на
човека представлява определящ
интерес както за спортната му
активност, така и за различни области на медицината (неврология,
ортопедия, конвенционална физикална медицина и функционална
инструментална рехабилитация).
Познаването на механизмите, на
които се базира управлението на
двигателната дейност, позволява
коректна подготовка както на лицата, които се занимават с професионална спортна дейност, така и
за изграждане и поддържане на определено общо ниво на функционален двигателен капацитет на човешкия организъм в ежедневието.
Осъществяването на поддържане на определена поза или движение се извършва в условията на
постоянната сила на гравитацията. Това означава постоянно отчитане на тази константна сила,
както и обработка на получаваната непрекъсната информация от
заобикалящото ни сензорно пространство. Информацията от натрупан предишен опит е особено
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РЕГУЛАЦИЯ НА ПОЗАТА
Регулацията на позата на човека се извършва в рамките на
координатни системи на референтност: (Ганчев, 2007 г.)

Сн. А

важна при изработването на определена поза, за да се осъществи
и последващо желано движение.
Специфичността на биомеханичните характеристики на тялото са базата, въз основа на която централната нервна система
изработва начина на управление
на позата и координация на походката на хората. Ако наблюдаваме отстрани позата на човек,
който стои неподвижно, може да
приемем, че това е статично явление. За определено дълъг период
такова е било разбирането в научни и клинични среди - позата е
била разглеждана като статичен
процес (инлюстрирано на снимка
А).
На практика като определено
комплексен отговор на постоянното влияние на гравитацията

Сн. Б

- егоцентрична координатна
система;
- екзоцентерична координатна
система;
- геоцентрична координатна
система.
Позата дефинираме като относителна позиция на различните
сегменти на тялото един спрямо
друг и спрямо околната среда:
- Относителната позиция на
различните части на тялото
една спрямо друга може да бъде
описана като егоцентрична координатна система.
- Относителната позиция на
различните части спрямо околната среда може да бъде описана
като екзоцентерична координатна система.
- Намирайки се в света на постоянно влияние на гравитацията, гравитационното поле представлява третата основна рамка
за регулация на позата, описана

Сн. В

като геоцентрична координатна
система.
Ориентацията на тялото в
пространството с цел извършване на дадена двигателна дейност
в рамките на тези три референтни системи може да бъде описана
като позно поведение (снимка Б).
Процесът на ориентацията
на тялото в пространството,
или позното поведение се базира
на изградено позно равновесие.
Това е състояние, по време на което всички сили, които действат
върху тялото, са балансирани по
такъв начин, че тялото заема и
поддържа съзнателно определена позиция (static equilibrium) или
се премества в пространството (осъществява се планирано
движение - пример походка), без
да загуби баланса си (dynamic
equilibrium).
Този подход на разбиране на
позно поведение, осъществявано
на базата на позно равновесие, ни
помага в постигането на поставени сложни двигателни задачи,
определено разбираеми при осъществяване на професионална
спортна дейност и прекрасните
движения по време на танц (снимка В).
Танцът като двигателна активност е пример за прецизно
позно поведение, което се основава на позно равновесие, постигнато в процеса на обучение. И при
танцьори, и при футболисти осъществяването на двигателната
активност е планирана, контролирана и осъществявана, като
се обръща внимание на всеки детайл от позицията на тялото в
пространството (Gerbino, Griffin,

Zarakowski) (2007).
Когато имаме за цел да нанесем
прецизен удар по топката, който
да я изпрати в избрана от нас
точка на пространството, този
акт се базира на прецизно позно
равновесие, което е комплексен
интегративен отговор на всички
нива на централната нервна система (ЦНС). На практика, за да
осъществим желан, коректен удар
по топката (движение със цел),
контролирано нарушаваме едно
определено начално позно равновесие. А нанасянаето на удар по
топката във футболната игра се
съпровожда в повечето случаи със
завъртане около определена ос – с
цел сила, прецизност на удара и т.
н. В процеса на своето обучение
футболистите трябва да са в състояние да поддържат определен
баланс, когато се придвижват в
постранството, когато тичат
с висока скорост, когато сменят
бързо посоката на движение, когато нанасят удар по топката, за
да осъществят подаване или силен изстрел.

ства, които отчита ЦНС при
регулацията на позата, са следните:
 да е в състояние да поддържа определен баланс в условията
на гравитация;
 да е в състояние да генерира адекватни отговори с цел да
пренастройва волеви целеви движения;
 да бъде адаптивна.
От изложените разсъждения е
логично да се определи, че задачата на различните конфигурации
и взаимоотношения на тялото и
крайниците в пространството
е да се адаптират към определена среда, за да подготвят и осъществят придвижването в пространството – походката или
манипулацията на даден обект в
пространството с долните (удар
по топка) или горните крайници
(да пием чаша вода).
На практика, за да осъществим манипулацията на даден
обект в пространството или добре координирана походка, е нужна коректна поза.

На практика танцьорите и
футболистите в процеса на обучението си изработват различно
позно поведение, отговарящо на
специфичността на управлението на позата и координация на
движенията им за целта на тяхната двигателна дейност.
Актът на инициация на определено движение се отразява на
регулацията на позата. Ако не е
съпроводен от синхронизирано
предхождащо акта на инициация
вьв времето действие (движението на горните крайници, главата
в пространството), регулацията
на позата се нарушава и не можем
да бъдем в състояние да нанесем
желан удар по топката или да осъществим танцувално движение.
Това предварително действие,
планирано на най-високо ниво в
ЦНС, се изразява в активността
на определени мускулни групи. На
практика се включват механизми,
които генерират предварително включващи aнтиципаторни
действия.
 Регулацията на позата е интегрирана във всяко волево движение. Системата на регулация на
позата е способна на адаптивно
приспособяване.
Основните
предизвикател-

ПОХОДКАТА
Следвайки разсъжденията, изложени за регулацията на позата,
е логично да приемем, че походката е прецизен процес, представен от сбор от последователно
повтарящи се пози, свързани в динамична координация и регулация
с определена предварително цел
(снимка Г).

Сн. Г

От функционална гледна точка походката е движение с определена цел - осъществяване на
желана промяна на положението
на тялото в пространството
в определена посока. На пракМедицина и Спорт
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тика да се движим, да ходим, да
осъществяваме движение с цел в
пространството е изкуство, което усвояваме след известен период от раждането си в процеса
на активно взаимоотношение със
заобикалящата ни сензорна среда.
Нивото на функционалния ни работен капацитет на различните
системи в човешкия организъм
определя нашата способност да
се движим в различните условия
на заобикалящата ни среда.
ПОХОДКАТА - ДВИЖЕНИЕ С ЦЕЛ В
ПРОСТРАНСТВОТО
За да можем да разберем как
осъществяваме походка в пространството, се нуждаем да познаваме закономерностите на
движението в света на гравитацията.
ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ НА
ДВИЖЕНИЕТО
За да можем да анализираме
походката, трябва да определим
кога и как започва нейната инициация – началното движение в определена от нас посока.
При осъществяване на началното
движение определяме как и по какъв
начин контролирано се нарушава дадена начална поза в пространството, за да я превърнем в серия от циклични действия – походка.
По време на походка изследваме как и по какъв начин поддържаме даден ритмичен процес на
промяна на позицията ни в пространството.
Достигайки крайната си цел
по време на походка, изучаваме
как успяваме да завършим дадено
движение по най-подходящ начин,
без да губим равновесие.
При осъществяване на различни
движения с цел е интересно да се
търси има ли общи механизми на управление или специфични разлики - да
кажем, когато тичаме да достигнем
топка, когато хвърляме предмет на
дадена дистанция или искаме да достигнем чашата с кафе, разположена
в пространството някъде пред нас.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЧАЛНОТО
ДВИЖЕНИЕ - КЪДЕ И КАК ЗАПОЧВАМЕ ДВИЖЕНИЕТО СИ?
Да, това е сложен въпрос, ос-
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нован на наше волево решение за
промяна на началната ни поза. Да,
след това наше решение започва
движение, но веднага възникват
въпроси на базата на каква информация и по какви механизми се
формира идеята за осъществяване на дадено движение (да тичаме
към топката или да вземем чашата с кафе) и какви механизми стоят зад осъществяване на идеята
да стане реалност.
КАК ИДЕЯТА ЗА ДАДЕНО
ДВИЖЕНИЕ НА ПРАКТИКА СТАВА
РЕАЛНОСТ?
Да, ето вземаме решение и
сега се движим (към топката бързо или към чашата с кафе, но внимателно) и отново се повяват
въпроси как се осъществява самото движение? На базата на какви
механизми. Как и защо поставяме
един след друг долните крайници
или координираме движенията на
долните и горните крайници до
чашата с кафе? И ето по този
начин формираме сбор от последователни пози, събрани като
движение в пространството,
наречено цикъл на походката. В
процеса на осъществяване на походката осъзнаваме, че първият
контакт с дадена повърхност е
с особено значение. По този начин разбираме важната роля на
долните крайници при контакт
със земята под контрола на ЦНС
(Ганчев, (2007 б). Преминавайки
през прецизно зададени и контролирани позиции в пронация и супинация, водят останалите части
на тялото по време на цикъла на
походката.
ИНИЦИАЦИЯ И ТЕРМИНАЦИЯ НА
ПОХОДКАТА. КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО?

Във всички системи на тялото,
мускулна скелетната и т. н. съществува механизм за обратна
връзка (feedback). Започвайки да
изпълняват инструкциите, подадени от нервната система, мускулната и скелетната система
едновременно започват да предават непрекъснато обновяваща
се информация къде се намираме в
пространството към ЦНС. Разполагайки с тази информация, ЦНС
осъществява непрекъснато сравнение на постъпилата информация с тази от началата инструкция, отчитайки информацията
от външни и вътрешни стимули.
Като следствие изработва серия
от нови инструкции с цел да спре
или да продължи да се осъществява дадено движение в пространството.
Непрекъсната информация от
външните стимули, регистрирана и интерпретирана от нашите
сензорни системи, ни дава възможност:
 да осъществяваме коректни
и добре регулирани плавни движения в пространството - без асистенция;
 да избягваме препятствия,
да не ударим други хора или самите себе си;
 да спрем нашето придвижване в пространството, защото просто автобусът (нашата
цел) за наше съжаление вече е
затворил врати и потегля от
спирката.
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