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У СПОРТСМЕНІВ 

Оксана ТИРАВСЬКА 

Львівський державний університет фізичної культури, 
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Вступ. Болі у спині спостерігаються в 40-80% населення. У віці 
від 20 до 64 років болі в спині турбують 24% чоловіків і 32% жінок. 
У зв'язку з інтенсифікацією тренувальних і змагальних навантажень, 
дедалі частіше спостерігається виникнення дорсалгій і у спортсменів. 
Очевидним є те, що у спортсменів частіше виникають травми спини і 
є вищим ризик розвитку хронічного больового синдрому. За статис-
тикою, на травму спини припадає понад 10% спортивних травм. 

Мета - виявити основні причини виникнення болю у спині 
у спортсменів. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних 
наукової і методичної літератури. 

Результати досліджень. У спортсменів болі у спині мають поліе-
тіологічний характер. Найчастіше буває міофасціальний, спондило-
геннй, вісцерогенний, психогенний біль у спині, у зв'язку з чим дор-
салгії поділяють на дві великі групи: вертеброгенні і невертеброгенні. 

Біль вертеброгенного характеру може мати різне походження, 
пов'язане з певними структурами хребта. Часто причиною дорсалгій 
у спортсменів є розтягнення м'язів і зв'язок спини. Травмуватися мо-
жуть також сухожилля, кровоносні судини, нерви і шкіра в ділянці 
спини. 

Серед найпоширеніших причин, що викликають біль у спортсме-
нів, виокремлють зміни дегенеративного характеру. Остеохондроз, 
спондилоліз та спондилолістез зазвичай трапляються у спортсменів 
з надмірними навантаженнями або частим перерозтягненням хреб-
та. Біль у спині при спондилолістезі зумовлений як механічними 
причинами, що пов'язані з нестабільністю хребта, так і з компресією 
нервових корінців у деформованих міжхребцевих отворах. 

Через високі фізичні навантаження у спортсменів підвищений 
ризик виникнення кил міжхребцевих дисків. Спричинити підви-
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щення внутрішньо дискового тиску можуть підняття ваги, стрибки, 
сильні нахили та повороти тулуба. Спортсмени можуть також відчу-
вати біль у спині, що викликаний деформаціями хребта, наприклад 
сколіозом або юнацьким кіфозом Шойєрмана - Мау. 

Висновки. Біль у спині може спостерігатись у спортсменів-почат-
ківців і у професіоналів. Він може бути зумовлений гострою травмою 
і тривалою регулярною мікротравматизацією м'яких тканин хребта, 
спондилолістезом, килами міжхребцевих дисків, переломами хреб-
ців або хронічними захворюваннями, що пов'язані з особливостями 
росту в підлітковому віці. 
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САІІ5Е5 ОР БОКЗАШІА 
Ш АТНЬЕТЕ§ 

Ок&апа ТУКАУ8КА 

іу/'у 8іаІе Шіуекчіїу о/Рку.чіса! Сикиге, Ш\\ 79007, Ь'кгаіпе 

Іпігосіисііоп. Баск раіп оссигз іп 40-80% о£ іЬе рориіаііоп. 24% оґ 
шеп апсі 32 % о£ шотеп Ьауе Ьаск раіп аі іЬе а§е оГ 20 Іо 64 уеагз оМ. 
Бие Іо іпієпзіує 1гаіпіп§ апсі сотреііііуе ргеззигез оссиггепсе оі" сіог-
за1§іа іп аіЬІеІез Ьаз Ьееп іпсгеазіп§1у оЬзєгуєсі іаіеіу. її із єуісієпі іЬаї 
аіЬІеІез оЙеп Ьауе а Ьаск іп)игу апсі а Ьі§Ьег гізк о£ с!еуе1оріп§ сЬгопіс 
раіп. Ассогсііп§ іо зїаіізіісз, іЬе Ьаск іп^игу сопзїііиіез тоге іЬап 10 % оГ 
зрогіз іцїигіез. 

ТЬе §оа1 із Іо ісіепііґу іЬе шаіп саизез оГЬаск раіп іп аіЬІеІез. 
МеіЬосіз о£ Иіе гезеагсЬ: іЬеогеїісаІ апаїузіз апсі зиштіп§ ир іЬе зсі-

епїііїс сіаіа апсі теіЬосМо§іса1 Іііегаїиге. 
ИезиИз. АіЬІеІез Ьауе Ьаск раіп оГ ро1уе(іо1о§іса1 паїиге. Мозі с о т -

т о п аге туоіазсіаі, зропсіу1о§епіс, уізізего^епіс, рзусЬо^епіс Ьаск раіп, 
іЬегеГоге с1огза1§іаІ5 сііуісієсі іпіо і\уо §гоирз: уегІеЬгаІ апсі попуегІеЬгаІ. 

УегІеЬгаІ раіп т а у Ьауе сІійГегепі огі§іпз, соппесіесі \уііЬ сегіаіп зігис-
Іигез оґіЬе зріпе. Іп т а п у сазез с1огза1§іа іп аіЬІеіез гезиііз Ггот хігєісЬ-
іп§ іЬе тизсіез апсі 1і§атеп1з оґ іЬе Ьаск. Тепсіопз, Ьіоосі уеззеїз, пегуез, 
апсі зкіп іп іЬе агеа оГ іЬе Ьаск т а у аізо Ье Ігаитаїігесі. 

ТЬе т о з і с о т т о п саизез оі" раіп іп аіЬІеІез сотргізе сіедепегаїіуе 
сЬап§ез. ОзІеосЬопсІгозіз, зропсІуІоІізіЬезіз апсі зропсіуіоііг гезиіі Ггот 
єхсєззіує Іоасіз ог й ^ и е п і Ьурегехіепзіоп оГ іЬе зріпе. Баск раіп ууііЬ 
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5ропсіу1о1і5іЬе5І5І5 саизесі Ьу ЬоіЬ шесЬапісаІ Ґасіогз геїаіесі Іо іпзІаЬіІіІу 
оГ іЬе зріпе агкі сотргеззіоп о£ іЬе пєгує гооїз іп іЬе сіеГогтесі іпієгуєг-
ІеЬгаІ Гогашеп. 

Оие Іо оуегіоасі аіЬІеІез аге аі іпсгеазесі гізк оГ Ьегпіаіесі іпієгуєгіє-
Ьгаї сіізсз. ЛЛ/еі̂ Ні; 1іЙіп§, ]итріп§, $Ігоп§ Іікз апсі Ішізіз іЬе Ьосіу аге оІЇеп 
аІІгіЬиІесі Іо іпсгеазесі іпІегуегІеЬгаІ ргеззиге. АіЬІеІєз т а у аіхо ехрегі-
епсе Ьаск раіп саизесі Ьу зріпаї сіеіогтіїіез, зисЬ аз зсоїіозіз ог ЗсЬеиег-
тапп'з курЬозіз. 

Сопсіизіопз. Васк раіп сап Ье оЬзєгуєсі іп аіЬІеІез Ье§іппегз апсі 
ргоГеззіопаїз. її сап Ье саизесі Ьу а зєуєгє Ігаита апсі рго1оп§ес! ге§и1аг 
тікгоігаитаіїгаїіоп оГзоЛ Ііззиез оГіЬе зріпе, зропсіуІоІізіЬезіз, Ьегпіаз 
оґ ІпІегуегІеЬгаІ сіізсз, уегІеЬгаІ Ігасіигез ог сЬгопіс сіізеазез аззосіаіесі 
шіЬ ґеаіигез оі"§гошіЬ іп асіоіезсепсе. 

Кеулуогйз: зріпе, сіогзаі^іа, аіЬІеІез. 


