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Въведение

АВГУСТ 2022

Как можем да предвидим загубата на 
костна плътност при астронавтите?

Някога мечтали ли сте да станете астронавти? 
Изследването на Космоса звучи вълнуващо, но 
пътуването по космически мисии може да доведе до 
здравословни проблеми. Липсата на гравитация влияе 
лошо на костите, които губят плътността си.

Астронавтите се опитват да компенсират това 
отрицателно явление с много физически упражнения 
– както в Космоса, така и на Земята. Но дори това не 
може да предотврати загубата на плътност в някои 
случаи. Искахме да установим кои фактори допринасят 
за загубата на костната плътност и да намерим начин да 
я предвидим преди полет в Космоса. 

Анализирахме костите на крайниците на 17 астронавти 
преди и след космическа мисия, като следихме и за 
маркери на костния метаболизъм в кръвта и урината им. 

Установихме, че в Космоса костите бързо губят 
плътността си. Колкото по-дълга е една космическа 
мисия, толкова по-сериозен е проблемът. Правенето 
на повече упражнения преди полет води до по-голяма 
загуба на костна плътност! Повишените маркери на 
костния метаболизъм преди полет също предполагат по-
голяма загуба.
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Всяка година астронавти отиват на Международната 
космическа станция, за да провеждат научни 
експерименти. Те трябва да живеят и работят с месеци 
в микрогравитация. Голям проблем при живота в 
такава среда е загубата на костна плътност. 

Костите са живи. Те непрекъснато растат и се променят, 
за да се адаптират към нуждите на човешкото тяло. Един 
вид костни клетки са отговорни за разграждането на 
по-старата костна тъкан, а други – за изграждането на 
нова. Обикновено съществува баланс в този процес (до 
определена възраст). Но в условия на микрогравитация 
разпадането на костите се случва по-бързо от 
възстановяването им, защото костите се адаптират към 
новата среда, където не им се налага да понасят тежестта 
на тялото. Както при мускулите, ако не натоварваме 
костите си, те отслабват. Проблемът е, че не знаем 
дали костите на астронавтите ще се възстановят, когато 
се върнат на Земята, където има гравитация. Много е 
възможно костите им да станат по-чупливи по-късно 
през живота им. 

Напречен разрез на една от костите на китката с висока 
резолюция. Вижда се детайлната костна микроструктура.
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Резултати

Методи

Загубата на костна плътност при астронавтите беше 
засилена. Шест месеца в Космоса бяха довели до 
изтъняване на костите, което на Земята би отнело 10-
20 години! По-дългите мисии водят до още по-голяма 
загуба на костна плътност (Фиг. 2), особено при костите 
на краката. 

Установихме, че физическото натоварване преди полет 
причинява още по-голяма загуба на костна плътност, но 
засилените упражнения по време на мисия защитават 
костите на астронавтите. 

Анализирахме кръвта и урината за биомаркери на 
костния метаболизъм. Астронавтите с по-високи нива на 
тези биомаркери преди полет губят най-много здравина 
и плътност в костите си. 

Изследвахме плътността на костите на крайниците на 17 
астронавти преди и след полет в Космоса. Използвахме 
скенер с висока разделителна способност за 
количествена компютърна томография (Фиг. 1). 
Това ни позволи да разгледаме костите триизмерно при 
висока резолюция. Изследвахме плътността на костите, 
тяхната здравина, наситеност с минерали и др. 

Искахме да разберем ролята на упражненията преди 
и по време на полет в Космоса и затова разпитахме 
астронавтите за режима им.

За да определим костния метаболизъм, взехме проби 
от кръвта и урината преди, по време на и след полета. 
Търсихме биомаркери за растеж и разграждане на 
костите (т.нар. резорбция). Биомаркерите ни позволяват 
да регистрираме промени в костния метаболизъм преди 
да установим промяна в костната плътност и якост.

Как продължителността на мисията засяга костите 
на астронавтите?

Продължителността на мисията (в месеци)
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Фигура 2:
Влиянието на продължителността на мисията върху костната плътност

Поради този проблем астронавтите правят физически 
упражнения през голяма част от времето си в Космоса. 
Така те се опитват да компенсират костната и мускулна 
загуба. Но как се правят упражнения без гравитация? 
На Международната космическа станция има специална 
машина, която симулира употребата на тежести и така 
прави тренировките възможни. 

Но дори и с нейна помощ астронавтите продължават 
да страдат от загуба на костна плътност. Колко? Как 
продължителността на една мисия влияе на костите? 
Помага ли правенето на повече упражнения? Как можем 
да предвидим степента на загуба на костна плътност? 
На тези въпроси искахме да дадем отговор.

Фигура 1:
Астронавтът дейвид Сен-жак от Канадската 
космическа агенция се тества със скенера.
© Canadian Space Agency



резултатите ни показват, че можем да предвидим 
загубата на костна плътност преди полет. Астронавтите, 
които тренират повече преди полет, са по-застрашени 
от загуба на костна здравина. Това вероятно се дължи 
на невъзможността им да поддържат същия режим в 
Космоса, тъй като са много заети. Това, разбира се, не 
означава, че астронавтите въобще не трябва да правят 
физически упражнения преди полет – двигателната 
активност е изключително важна за здравето им. Но 
намаляването на тренировките в Космоса (освен живота 
в микрогравитация) не се отразява добре на костите 
им, затова всеки астронавт трябва да има балансиран 
тренировъчен план (Фиг. 3).
Биомаркерите за костен метаболизъм също дават 
добра предварителна представа за загубата на костна 
плътност. Не знаем защо някои от астронавтите имат по-
високи биомаркерни нива – може би заради възрастта, 
хранителните навици, медицински терапии или други 
фактори. Но по-високите нива на подобни биомаркери 
предопределят по-голяма загуба на костна плътност по 
време на мисия в Космоса. Астронавтите с по-голяма 
предразположеност към това се нуждаят от специални 
грижи за предпазване от изтъняване на костите, като 
различни упражнения, храна или медикаменти. 
Колкото по-дълго остават астронавтите в Космоса, 
толкова повече от плътността на костите си губят. 
Важно е това да се има предвид при бъдещи по-дълги 
мисии. Астронавтите прекарват по шест месеца на 
Международната космическа станция, но по-дългите 
мисии могат да продължат в пъти повече. Представете 
си как може да се отрази подобен период от време на 
костите на астронавтите! Не сме сигурни и какво се 
случва с костите години след полета. дали те постепенно 
ще се възстановят? Или загубата на костна плътност е 
завинаги? Това са въпроси за следващото ни изследване. 
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Дискусия

Изследването на Космоса е вълнуващо, но не само за 
астронавтите! Можете да го изучавате и от Земята, 
като посетите астрономическа обсерватория, за да 
наблюдавате нощното небе през огромни телескопи. 

Можете да гледате снимки и видеа онлайн от огромните 
телескопи Хъбъл и джеймс Уеб, които се носят в Космоса!

А дори и никога да не отидете на космическа мисия, 
можете да се грижите за здравето си – включително 
това на костите – и тук на Земята. Ако се храните 
разнообразно, с много зеленчуци, калций и витамин 
D и поддържате добра физическа активност, е много 
вероятно костите ви да запазят здравето си.

Заключение

Фигура 3:
дейвид Сен-жак се упражнява на 
Международната космическа станция.
© Canadian Space Agency



Речник на термините

Астронавт – човек, обучен да пътува в Космоса. думата е с гръцки произход и означава „звезден моряк“.

Биомаркер – биологичен маркер. Това е молекула (или понякога ген), която индикира наличието на процес в тялото 
(например болест или увеличено костно разграждане). 

Загуба на костната плътност – костите постоянно се разграждат и отново се възстановяват (костен метаболизъм). Когато 
костите се разграждат по-бързо отколкото се възстановяват, те стават по-чупливи и губят плътността си. Това се случва при 
микрогравитация и когато човек страда от болестта остеопороза. 

Количествена компютърна томография с висока разделителна способност – медицинска техника, която мери 
триизмерно костната минерална плътност и структура, като използва малки дози рентгенови лъчи под различни ъгли. По 
този начин се виждат триизмерни образи на костите при наистина висока резолюция. 

Костен метаболизъм – постоянният цикъл на разграждане и възстановяване на костите. 

Международна космическа станция – модулна космическа станция, която кръжи около Земята. Главната ѝ цел е научно 
изследване, но извършва и проучвания, наблюдение и предоставяне на образователни данни. 

Микрогравитация – среда, в която хората и предметите са в безтегловност. При ниска земна орбита гравитацията е почти 
нулева. 

Минерали – основните минерали в костите са калций и фосфор. Те придават здравина на костите. При загуба на плътността 
на костите, минералната плътност обикновено е занижена и костите отслабват.

Защо при микрогравитация има загуба на костна плътност?

Защо костите на краката са по-засегнати от микрогравитацията от тези на ръцете?

Ако бяхте космонавт, какво щяхте да направите, за да предотвратите загубата на костна 
плътност?

Потърсете други здравословни проблеми, които полетът в Космоса може да причини.
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Проверка на знанията
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