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HAPPY BONES 
Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership 
for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация непредставлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само наавторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, коятоможе да бъде използвана за информацията, съдържаща се 
в нея. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

ДРА 

 

Двойноенергийна Рентгенова Абсорбциометрия 

КМП Костна Минерална Плътност 

 

СФА 

 

FRAX 

 

Системи за Физическа Активност 

 

Инструмент за изчисляване на риска от фрактури, който взима 

предвид рискови фактори като: пол, тегло, височина, наличие на 

предишна фрактура или семейна обремененост, тютюнопушене, 

кортикостероиди, ревматоиден артрит, прием на алкохол и 

денситометрична оценка 

 

VO2MAX 

 

 

Максимална Кислородна Консумация 

СЗО 

 

Световна Здравна Организация 
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Този наръчник, представлява теоретична, методична и приложна платформа за 

превенция, намаляване или дори премахване на последиците от остеопорозата 

сред гражданите на ЕС. Наръчникът предоставя компактен набор от информация, 

насочен към три основни източника на знания.  

Първата информационна част на изданието предоставя, на бъдещите 

специалисти в областта на лечението на остеопорозата чрез физическа активност, 

набор от актуална теоретична информация, свързана с остеопорозата, която 

включва научни резултати, оценени и признати от най-значимите международни 

професионални форуми.  

Втората информационна част на изданието представя анатомията и 

биомеханиката на костната система.  

Трета глава включва изчерпателно и подробно портфолио на системите за 

физическа активност (СФА) за превенция, намаляване и възстановяване на 

костната система чрез физически упражнения. Тя предоставя и информация, 

свързана с провеждането на специфични сесии за физическа активност. 

Четвърта глава е посветена на връзката между физическата активност, 

остеопорозата и качеството на живот. 
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КОНЦЕПТУАЛНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА 

Световната здравна организация (СЗО) определя остеопорозата, като 

установено и добре дефинирано заболяване, което засяга повече от 75 милиона 

души по света и е причина за повече от 8.9 милиона фрактури годишно. 

Остеопорозата не само е основната причина за фрактурите, но и заема едно от 

първите места сред заболяванията, които приковават хората на легло със 

сериозни усложнения. Тези усложнения могат да бъдат животозастрашаващи при 

възрастните хора.  

Остеопорозата е глобално предизвикателство. Смята се, че около 200 милиона 

души са засегнати от нея1, като една от всеки три жени е изложена на риск от 

остеопоротична фрактура, която ограничава ежедневните дейности, и е една от 

основните причини за липса на физическа активност (Международна фондация за 

остеопороза, 2015 г.)2. Според фактите за остеопорозата и статистическия анализ, 

предоставени от Канадската фондацията за остеопороза през 2015 г., 

остеопоротичните фрактури са по-често срещани от инфаркта, инсулта и рака на 

гърдата и създават икономическа тежест от около 2.3 млрд. канадски долара 

годишно3. Според данни, свързани с вероятността от остеопорозни фрактури за 

период от 10 години, предоставени от Уейд и др., рискът от бъдещи фрактури при 

възрастните хора, които вече са имали предишна фрактура вследствие на 

остеопороза, е повишен с 50%. Изчислено е, че предишна фрактура на китката 

може да увеличи риска от фрактури на бедрото и гръбначния стълб с 

приблизително 1.9% и съответно 4.4%4. Остеопорозата е причина за 8.9 милиона 

фрактури в световен мащаб, което прави приблизително 1000 случая на час5. 

Според друго изследване, проведено сред населението на Китай, броят на 

остеопорозните фрактури при жените, регистрирани през 2011 г., е с 40 % по-

висок регистрираните случаи на рак на гърдата, яйчниците и ендометриоза6. 

                                                 
1
 Хернлунд Е, Сведбом А, Ивергорд М, Компстън Дж, Купър Ц, Станмарк Дж, и др. Остеопорозата в 

Европейския съюз: Медицинско управление, епидемиология и икономическа тежест. Доклад, изготвен в 
сътрудничество с Международната фондация за остеопороза (МФО) и Европейската федерация на 
фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Остеопороза 2013;8: 136 
2
 Компстън Дж. Остеопорозата: Социално и икономическо въздействие. Радиол Клиник Северна Америка 

2010; 48:477-82. 
3
 Бауком К, Пицорно Л, Пицорно Дж. Остеопорозата: Необходимостта от превенция и лечение. Списание 

„Рест Мед“ 2014; 3:2-9. 
4
 Уейд С. У., Стрейдър Ц, Фицпатрик Л. А., Антъни М. С., О‘Мали Ц. Д. Оценка на разпространението на 

остеопорозата: Примери от индустриализирани страни. Остеопороза 2014; 9:182. 
5
 Боргстрьом Ф, Лекандер И, Ивергорд М, Стрьом О, Сведбом А, Алекна В, и др. Международните разходи, 

свързани с изследванията на остеопоротичните фрактури (ICUROS) – качеството на живот през първите 4 
месеца след фрактурата. Остеопороза 2013; 24:811-23 
6
 Дханвал Д. К., Денисън Е.М., Харви Н.Ц., Купър Ц. Епидемиология на фрактурата на тазобедрената става: 

Световна географска вариация. Индийско списание за Остеопороза 2011; 45: 15-22 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 
ОСТЕОПОРОЗАТА 
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Остеопорозата се диагностицира въз основа на костната минерална плътност 

(КМП). Според критериите на СЗО остеопорозата се определя като КМП, която е с 

2.5 стандартни отклонения, или повече, от средната стойност при млади здрави 

жени (T-score от <-2.5 СО). Този критерий е широко приет и осигурява както праг 

за диагностика, така и за интервенция. Най-разпространената валидирана техника 

за измерване на КМП е двойноенергийната рентгенова абсорбциометрия (ДРА), а 

диагностиката въз основа на T-score за КМП е препоръчителен начален критерий 

за разработване на фармацевтични интервенции. Тъй като лечението на 

остеопорозата обикновено изисква ниска стойност на КМП като начален критерий, 

лекарствата се предписват за употреба при пациенти под определен праг на КМП. 

Последните насоки потвърждават, че в допълнение към терапията с калций, 

витамин Д и лекарства, забавящи костната резорбция, структурираната физическа 

активност е чудесно средство, което може да забави намаляването на костната 

плътност и да намали риска от падания, а след това и от фрактури. Първичната 

остеопороза обикновено засяга възрастните хора и по-специално жените в края 

на фертилната им възраст (перименопауза, менопауза, постменопауза). 

Дълго време остеопорозата се е смятала за неизбежна част от остаряването7. 

Известна е още като „скритото заболяване“, тъй като човек не изпитва болка, 

докато не се стигне до фрактура, причинена от това състояние на костната тъкан, 

което обикновено е свързано с вторични здравословни проблеми или дори със 

смърт 8 . Остеопорозата се характеризира с ниски нива на костна маса и 

разрушаване на костната архитектура, което създава крехка и податлива на 

счупвания структура.  

Остеопорозата се изразява в повишаване на риска от това човек да претърпи 

фрактура след 50-годишна възраст (особено жените в периода след менопаузата) 

и се диагностицира с FRAX9. 

Според СЗО 10  можем да диагностицираме остеопорозата чрез измерване на 

костната минерална плътност (КМП) на определени места (тазобедрена става, 

гръбначен стълб и китка) с резултат от 2.5 СО (стандартни отклонения), или 

повече, от средната стойност при млади здрави жени от кавказката раса на 

възраст 20-29 години. Международното средство за определяне на риска от 

фрактури при остеопороза е ДРА на бедрената шийка. Изследването прогнозира 

фрактури на тазобедрената става, при които градиентът на риска е 

                                                 
7

 Хосла, Съндийп, Шейн, Елизабет. Криза при лечението на остеопороза. Списание за изследване на 
костите и минералите, Том 31, Бр. 8, Август 2016, с 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 
8
 Косман Ф, де Беур С.Дж., ЛеБоф М.С., Левиецки Е.М., Танър Б., Рандъл С., и др. Клинично ръководство за 

превенция и лечение на остеопороза. Остеопороза 2014; 25: 2359-81. 
9
 НГНО. (2017 г.). Клинично ръководство за превенция и лечение на остеопороза. с. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) достъп през януари 2020 г. 
10

 Световна Здравна Организация. Научна група на СЗО за оценка на остеопорозата на ниво първична 
медицинска помощ: обобщен доклад. 5-7 май 2004 г. Достъпно на: www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf. с. 8 
(достъп на 26 януари 2020 г.) 

https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf
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приблизително 2.6/СО. Прогнозната стойност на ДРА за фрактура на 

тазобедрената става е толкова точна, колкото тази на кръвното налягане за 

инсулта11. 

Остеопорозата се диагностицира рентгенографски, като костната минерална 

плътност (КМП) се определи чрез двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия 

(ДРА)12. Този метод определя в абсолютни стойности грамажа на минерал на 

квадратен сантиметър сканирана кост (предимно g/cm2 калций)13. За другите групи 

от населението, като деца, жени в предменопауза и мъже под 50 години, 

критериите на СЗО не бива да се прилагат. За тези групи Международното 

дружество по клинична дензитометрия препоръчва използването на показателя z 

(норми за възраст и пол)14.  

 

Остеопорозата в Европа 

Тъй като нивата на КМП при младото население, без здравословни проблеми, е 

нормално разпределено, а загубата на костна маса настъпва с напредването на 

възрастта, може да се каже, че разпространението на остеопорозата се 

увеличава с времето. Приблизително 21% от жените на възраст 50-84 години се 

смята, че страдат от остеопороза. В Европа (Германия, Франция, Италия, Испания 

и Обединеното кралство) тези жени са повече от 12 милиона. Възможно е да има 

малки разлики в специфичната за възрастта и пола КМП в различните европейски 

страни. Ако това е така, то тези разлики в разпределението на КМП са 

относително малки и недостатъчни, за да обяснят наблюдаваните разлики в 

честотата на фрактурите15. През 2000 г. в Европа са регистрирани 620 000 нови 

фрактури на тазобедрената става, 574 000 на предмишницата, 250 000 на 

проксималната част на раменната кост и 620 000 клинични фрактури на 

гръбначния стълб при мъжете и жените на възраст над 50 години. Тези фрактури 

съставляват 34.8% от всички фрактури в световен мащаб 16 . Остеопорозни 

фрактури се срещат и на много други места, включително таза, ребрата, 

дисталните части на бедрената кост и пищяла. 2.7 милиона са остеопорозните 

фрактури при мъжете и жените в Европа, като разходите за лечение (през 2006 г.) 

                                                 
11

 НГНО. (2017). Клинично ръководство за превенция и лечение на остеопороза. с. 8 
(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) достъп през януари 2020 г. 
12

 Световна Здравна Организация. Научна група на СЗО за оценка на остеопорозата на ниво първична 
медицинска помощ: обобщен доклад. Брюксел, Белгия, 5-7 май 2004 г. Женева, Швейцария: Световна 
Здравна Организация; 2007 г. 
13

 Созен, Т., Озисик Л. и Калик Басаран Н. (2017 г.). Преглед и управление на остеопорозата. Европейско 
списание за Ревматология, 4(1), 46–56. DOI:10.5152/eurjrheum.2016.048  
14

 Джерамая, Майкъл и Ънуин Брайан и Грийнуалд, Марк и Касиано, Винсънт. (2015 г.). Диагностициране и 
Управление на Остеопорозата. Американски семеен лекар. 92. 261-8. 
15

 Канис Дж. А. и др. Европейско ръководство за диагностика и лечение на остеопороза при жени в 
постменопауза. Остеопороза. (2013 г.)  
16

Джонел О., Канис Дж. А. (2006 г.) Оценка на разпространението и уврежданията, свързани с остеопорозни 
фрактури, в световен мащаб. Остеопороза 17:1726–1733  

https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
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възлизат на 36 милиарда евро17. Според по-скорошна оценка (за 2010 г.) преките 

разходи възлизат на 29 млрд. евро в петте най-големи държави от ЕС (Франция, 

Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство)18 и 38.7 милиарда евро в 27-

те страни членки 19 . Остеопоротичните фрактури са основна причина за 

заболеваемост сред населението. Счупванията на тазобедрената става 

причиняват остра болка и загуба на жизнени функции и могат да доведат до 

хоспитализация. Времето за възстановяване е дълго, а рехабилитацията често е 

непълна, като много пациенти се настаняват за постоянно в старчески домове. 

Фрактурите на прешлени могат да причинят остра болка и загуба на 

функционални движения, но могат да се проявят и без сериозни симптоми. 

Фрактурите на прешлените често се повтарят, а възможността за инвалидност се 

увеличава с броя на фрактурите. Дисталните радиални фрактури също водят до 

остра болка и загуба на функции, но възстановяването обикновено е много добро. 

Широкоразпространено е мнението, че остеопорозата и произтичащите от нея 

фрактури, с изключение на фрактурите на предмишницата, са свързани с 

повишената смъртност,20.  В случай на счупване на тазобедрената става, смъртта 

настъпва най-често през първите 3-6 месеца след събитието, като 20-30% от 

смъртните случаи са свързани със самото счупване. 21  В Швеция броят на 

смъртните случаи, причинени от фрактура на тазобедрената става, представлява 

повече от 1% от всички смъртни случаи, което е повече от смъртните случаи, 

причинени от рак на панкреаса, и по-малко от смъртните случаи, причинени от рак 

на гърдата (Канис Дж. А., Оден А., Джонел О., Де Лает Ц., Джонсън О., Оглесби А. 

К. 2003 г.). През 2010 г. броят на смъртните случаи, причинени от остеопорозни 

фрактури, се оценява на 43 000 в Европейския съюз (Канис Дж. А., Компстън Дж., 

Купър Ц. и др. 2012 г.). Приблизително 50% от свързаните с фрактури смъртни 

случаи при жените се дължат на фрактури на тазобедрената става, 28% на 

клинични фрактури на прешлените и 22% на други фрактури. Изглежда, че в 

Европа, остеопорозата предизвиква повече увреждания и загубени години живот, 

отколкото ревматоидният артрит, но по-малко от остеоартрита. Според данни, 

свързани с неопластичните заболявания, проблемите с остеопорозата са по-

големи, отколкото тези с всички видове рак, с изключение на рака на белия дроб 

(Джонел О., Канис Дж. А. 2006 г.). 

                                                 
17

 Канис Дж. А., Боргстрьом Ф., Де Лает Ц., Йохансон Х., Джонел О., Джонсън Б., Оден А., Зетрей Н., Флегер 
Б., Халтаев Н. (2005 г.) Оценка на риска от фрактури. Остеопороза 16:581–589  
18

 Стром О., Боргстрьом Ф, Канис Дж. А., Компстън Дж. Е., Купър Ц., МакКлоски Е., Джонсън Б. (2011 г.) 
Остеопорозата: препятствия и предоставяне на здравни грижи и възможности в ЕС. Доклад, изготвен в 
сътрудничество с Международната фондация по остеопороза (МФО) и Европейската федерация на 
фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Остеопороза DOI:10.1007/s11657- 011-0060-1  
19

 Канис Дж. А., Компстън Дж., Купър Ц. и др. (2012 г.) Проблемът с фрактурите в Европейския съюз през 2010 
г. Остеопороза бр. 23 (второ преработено издание): с. 57  
20

 Купър Ц., Аткинсън Е. Дж., Якобсен С. Дж., О‘Фалън У. М., Мелтън Л. Дж. Трети (1993 г.) Изследване на 
преживяемостта на населението след остеопорозни фрактури. Епидемиол 137:1001–1005  
21

 Канис Дж. А., Оден А., Джонел О., Де Лает Ц., Джонсън О., Оглесби А. К. (2003 г.) Компоненти на 
смъртността след фрактури на тазобедрената става. Кост 32:468–473  
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Общите мерки за превенция и лечение, като например добавките с калций и 

витамин Д, насоките за превенция на паданията и практикуването на специфични 

физически упражнения, могат да се прилагат още преди проявата на 

заболяването и могат да насърчат други ползи за здравето22. 

Костната тъкан непрекъснато се ремоделира. Тя е динамична тъкан, която се 

адаптира и реагира на различни стимули, като например физически упражнения. 

Когато сме физически активни, върху костите могат да се упражняват механични 

сили, като например силите на земното притегляне и контрактилната активност на 

мускулите, което поддържа или увеличава костната маса. Изследванията вече 

посочват много механични стимули, които са полезни за костната тъкан, 

включително някои физически дейности като наземни упражнения23. 

Обездвижването е една от основните причини за загуба на костна маса. Когато 

обездвижените пациенти са приковани към легло те могат да загубят толкова 

костна маса за една седмица, колкото иначе биха загубили за една година. По 

тази причина обездвижването трябва да се избягва, когато е възможно (ЕС). 

На ниво ЕС необходимостта от силови упражнения за укрепване на здравето и 

поддържане на костната маса на лицата с риск от остеопороза е категорично 

потвърдена в „Европейското ръководство за диагностика и лечение на 

остеопороза при жени в постменопауза“. Въпреки че не е известно количеството 

упражнения с тежести, което е оптимално за здравето на скелета при пациенти с 

остеопороза, в европейското ръководство се посочва, че упражненията 

представляват неразделен компонент от лечението на остеопорозата24,25. 

Във всички случаи, повишената издръжливост може да предотврати падания, като 

чрез стимулиране на костното формиране, намаляване на костната резорбция и 

запазване на мускулната сила, се подобри увереността и координацията, (Канис 

Дж. А. и др., 2013 г.). 

Остеопенията представлява спад на костната минерална плътност под 

нормалната стойност; тя е фазата, предшестваща остеопорозата. Остеопенията 

се появява с възрастта или е свързана с определени предразполагащи състояния. 

Остеопорозата и саркопенията са често срещани сред възрастните хора; те са 

свързани със значителна заболеваемост и смъртност. Следователно и двете 

състояния водят до големи социално-икономически проблеми26. Следователно, 

                                                 
22

 Кели Г. А., Кели К. С., Корт У. М. Упражненията и костната минерална плътност при жените в 
предменопауза: мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания. Ендокринол. 2013 г.; 2013: 741639 
23

 Виейра С. Различни тренировъчни програми с наземни упражнения за подобряване на здравето на костите 
при жени в постменопауза. Мед Скай Тех. 2013 г.; 54:158-63 
24

 Хоу Т. Е., Рочестър Л., Найл Ф., Скелтън Д. А., Балнгър Ц. (2011 г.) Упражнения за подобряване на 
равновесието при възрастни хора. База данни Кокрейн 11:CD004963  
25

 Хоу Т. Е., Шеа Б., Доусън Л. Дж., Дауни Ф., Мъри А., Рос Ц., Харбър Р. Т., Колдуел Л. М., Крийд Г. (2011 г.) 
Упражнение за профилактика и лечение на остеопороза при жени след менопауза. База данни Кокрейн 
CD000333 
26

 Едуардс, М. Х., Денисън, Е. М., А. Айхи Сойер, Филдинг Р., (2015 г.). Остеопороза и саркопения в 
напреднала възраст, кости, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 10.1016/j.bone.2015.04.016 Препратка: BON 

10683 
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когато разрушаването на костите е по-бързо в сравнение с укрепването им, 

костната плътност намалява, архитектурата на костите се променя, появява се 

остеопения и в крайна сметка – остеопороза. 

Друго състояние, прогнозиращо остеопорозата, е саркопенията, разпространена 

сред възрастните хора, но нейната поява може да засегне и младежите. Терминът 

е въведен, за да обозначи загубата на мускулна маса и намаляването на 

работоспособността, свързани с остаряването. Днес известните причини за 

саркопения включват и хроничните заболявания, заседналия начин на живот, 

обездвижването и недохранването. Трябва да се прави разлика между 

саркопенията и кахексията (която се определя, като намаляване на мускулната 

маса, но и загуба на тегло и анорексия). Следователно саркопенията е резултат 

от сложни и взаимозависими физиопатологични механизми, които включват 

стареене, липса на физическа активност, невромускулни заболявания и 

възпаления27.  

В този контекст, саркопенията е патологично състояние на скелетните мускули, 

което увеличава риска от болка/наранявания: фрактури, физическо увреждане и 

дори смъртност. Отличителният елемент, който разграничава остеопенията от 

саркопенията, е мускулната сила, като нейната прогностична стойност е широко 

известна. В определението, представено през 2018 г. (от EWGSOP – 

Европейската работна група за саркопения при възрастните хора), по-малката 

сила на захвата е първоначален показател за появата/началната проява на 

саркопения. 

Айзъксън и Брото28 (2014 г.) говорят за новите изследвания, които подчертават 

неразривната връзка между костите и мускулите. Авторите обясняват тези 

взаимовръзки, като хармонизират двете измерения на мускулната и костната 

система, изхождайки от гледната точка на очевидното механично взаимодействие, 

което предполага биохимичен канал за комуникация между костите и мускулите. 

Тяхната взаимосвързаност разчита на паракринната и ендокринната комуникация. 

След като изброяват ролите на костите и мускулите като биохимични предаватели, 

авторите подчертават физиологичното значение на ендокринните свойства, 

наблюдавани в тези тъкани. Без съмнение, двете системи разчитат една на друга: 

когато при едната има проблем, другата показва признаци на дисфункция. Това е 

един вид рентгенова остеопороза, в контекста на остеопенията и саркопенията. 

Менопаузата е физиологично състояние, зависещо от възрастта и е свързано с 

естественото намаляване на нивата на естроген. Жените прекарват значителна 

част от живота си в състояние на постменопауза и менопаузата не трябва да се 

разглежда като признак на предстоящо влошаване. Менопаузата представлява 

                                                 
27

 Турнадре А., Виал Г., Капел Ф., М., Боирие Й., Саркопения, Кости и Гръбначен Стълб, Том 86 (3): 309-314. 
10.1016/j.jbspin.2018.08.001 
28

 Айзъксън Дж., Брото М. Физиология на механотрансдукцията: как мускулите и костите „разговарят“ помежду 
си? Изследване 2014 г.; 12:77– 85. 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
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преходен период на физиологични промени, при които жените преминават от 

нисък към по-висок рисков профил за метаболитни заболявания. Освен това е 

доказано, че жените в менопауза е по-вероятно да бъдат депресирани или да 

страдат от други подобни разстройства. 

Намаляването на нивата на естроген води до прогресивно намаляване на 

мускулната маса и сила и на костната плътност. Саркопенията и остеопорозата 

често съжителстват при възрастните хора, като последната е по-разпространена 

при възрастните жени. Дълбокото взаимодействие между мускулите и костите 

предизвиква отрицателен резонанс между двете тъкани, засегнати от тези 

заболявания, което влошава качеството на живот в постменопаузалния период. 

Изчислено е, че поне 1 от 3 жени над 50-годишна възраст ще претърпи 

остеопоротични фрактури, които често изискват хоспитализация и дългосрочни 

грижи, причинявайки големи финансови проблеми на здравноосигурителните 

системи. Хормонално-заместителната терапия е ефективна при превенцията на 

остеопорозата, но са изразени опасения по отношение на нейната безопасност.  

Като цяло, увеличаването на продължителността на живота на жените в 

постменопауза, заедно с необходимостта от подобряване на качеството им на 

живот, налагат необходимостта от разработване на специфични и безопасни 

терапевтични стратегии, алтернативни на хормонозаместителната терапия, 

насочени както към саркопенията, така и към прогресията на остеопорозата.  

 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОСТЕОПОРОЗАТА 

Медицински последици: 

- Намаляване на качеството на живот; 

- Намалена работоспособност и професионална рентабилност; 

- По-малка продължителност на живота. 

 

Макросоциални последици от остеопорозата: 

- По-слабо или дори невъзможност за участие в различни дейности (1 на всеки 3 

жени е предразположена към остеопоротични фрактури, което ограничава 

ежедневните дейности и води до физическа неактивност (Международна 

фондация за остеопороза, 2015 г.); 

- Основна причина за фрактурите; 

- Едно от основните заболявания сред възрастните хора, което ги приковава към 

леглото и води до сериозни усложнения, които могат да бъдат заплаха за живота; 

- Остеопорозните фрактури са по-често срещани от инфаркта, инсулта и рака на 

гърдата; 

- Възрастните хора, претърпели предишна фрактура вследствие на остеопороза, 

са с 50% по-предразположени към бъдещи фрактури; 
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- Остеопорозата е основната причина за счупвания в световен мащаб, което 

представлява около 1000 случая на час. 

 

Финансови последици от остеопорозата (статистически данни, 

предоставени от СЗО (Световната здравна организация)): 

- Над 200 милиона души страдат от остеопороза; 

- Здравните грижи и лечението на остеопоротичните фрактури генерират разходи 

в размер на 2.3 милиарда долара годишно в Канада; 

- Хоспитализацията е неудобна за пациентите и скъпа за държавата; 

- Дългосрочното предоставяне на здравни грижи е процес, който намалява 

комфорта на пациента и увеличава разходите за здравеопазване. 

 

 

ПАТОЛОГИЯ НА ОСТЕОПОРОЗАТА 

Патогенеза и фрактури, свързани с остеопорозата 

Костта е комбинация от остеоиден матрикс и хидроксиапатитов кристал и 

съдържа също вода, неколагенни протеини, липиди и специализирани костни 

клетки29,30. 

Костната маса може да бъде оценена сред възрастните като максималното ниво 

на костна плътност/маса, отчетено на възраст 18-25 години, минус загубеното 

количество костна тъкан 31 . Максималното ниво значително се влияе от 

генетичните фактори, начина на хранене, ендокринното състояние, нивата на 

физическа активност и динамиката на здравето по време на растежа и развитието. 

Костната маса се състои от жива тъкан, която непрекъснато се възстановява през 

целия живот на човека.  Регенеративният статус на костната маса се обяснява 

чрез костното ремоделиране, представляващо редовен процес на постоянна 

замяна на стари, деградирали клетки с нови32. Подобно ремоделиране балансира 

резорбцията и регенерацията на костните клетки в цикли от около 10 години, през 

които костната тъкан на цялото тяло преминава през пълно възстановяване. 

                                                 
29

 Кларк Б. (2008 г.). Нормална анатомия и физиология на костите. Клинично списание на Американското 
дружество по нефрология: CJASN.; 3 Suppl 3: S131-9. 
30

 Боски А. Л. и Роби П. Г. (2013 г.). Състава на костите. Основи на метаболитните заболявания на костите и 
нарушенията на минералния метаболизъм. Джон Уайли и Синове ЕООД., с. 49-58. 
31

 Козман Ф., де Беур С. Дж., ЛеБоф М., М. С. Левиецки, Е. М. Танър, Б. Рандал, С. и Линдзи Р. (2014 
г.). Клинично ръководство за превенция и лечение на остеопорозата. Остеопороза Интернешънъл, 25(10), 
2359–2381. с. 2361 DOI:10.1007/s00198-014-2794-2  
32

 Кенкре Дж. И Басет Дж. (2018 г.). Цикълът на костното ремоделиране. Годишник за клинична биохимия: 
Международно списание за лабораторна медицина, 55(3), 308–327. DOI:10.1177/0004563218759371 по адрес 
Фрост ХМ. Структурни адаптации на скелета към механичната употреба (САСМУ): 2. Преосмисляне на закона 
на Волф: проблемът с преустройството. Анатомичен запис. 1990 г.; 226: 414-22. 
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Целостта на това равенство е оптимална, докато 10% от скелета се регенерират 

годишно33. 

Остеопорозата се развива без ясни симптоми. В някои случаи се наблюдават 

болки в гърба, но те могат да бъдат интерпретирани като идващи от друг източник; 

други болки включват болки в бедрата и дългите кости. Тези болезнени симптоми 

не са постоянни; в повечето случаи те идват и си отиват без никаква намеса; те не 

се считат за очевидни признаци на остеопения или остеопороза. 

Симптом може да бъде намаляването на височината, най-вече след 50-годишна 

възраст, заедно с тенденцията към прегърбване и гръбначен срив на гръдния кош. 

Индикатор за недостиг на калций може да бъде чупливостта на ноктите, но това е 

само косвен признак, подсказващ за сложността на състоянието.  

Според литературния обзор, извън съмнение е, че34, болестта прогресира без 

ясни признаци. За съжаление, това е причината в повечето случаи заболяването 

да се диагностицира, чак когато са налице първите фрактури. 

                                                 
33

 Манолагас С. Ц. (2000 г.). Раждане и смърт на костните клетки: основни регулаторни механизми и 
последици от патогенезата и лечението на остеопорозата. Endocr Rev.; 21: 115-37. 
34

 Регинстър Дж. Й., Баударт Ц., Фани Бъкингс, Ф.,  Брюйе`р О. (2015 г.). Остеопороза и саркопения: две 
заболявания или едно?, 1363-1950, Уолтърс Клувер, Здравеопозване, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2016 г., 

19:31–36 DOI:10.1097/MCO.0000000000000230 
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Симптоми на остеопорозата 

Остеопорозата може да затрудни много 

аспекти на живота. Както вече 

посочихме, основният проблем е, че 

симптомите и последиците ѝ не се 

забелязват, докато не прогресират или 

докато не се стигне до голямо 

негативно въздействие, в състоянието 

на комфорт на лицето: 

- Крехки кости; 

- Загуба на височина поради 

загуба на костна маса или 

прегърбена стойка; 

- Болки в гърба, причинени от леки 

счупвания на прешлени, 

изкривяване и намалена 

подвижност на гръбначния стълб. 

Увреждането на гръбначните прешлени 

може да доведе до редица вторични 

симптоми като: 

- Диспнея – затруднено дишане; 

- Симптоми на гастроезофагеален 

рефлукс; 

- Коремни хернии. 

Класическите фрактури при 

остеопороза са на костите на 

предмишницата и бедрото (дългите 

кости). Ревматологичните фрактури се 

появяват на нивото на гръбначните 

прешлени и тазобедрените стави (къси 

или широки кости). Счупванията в тези 

области, особено причинени от леки 

усилия или травми, трябва да 

предизвикат въпроси и да определят 

посещение при лекар. 

Други общи прояви на това заболяване 

са: 

- Прогресивно увреждане; 

- Тревожност; 

- Промяна на качеството на живот. 

 

Причини за остеопорозата 

1. Менопаузата е основният рисков 

фактор за развитие на 

остеопороза и, очевидно, жените 

в постменопауза могат да се 

сблъскат с това състояние на 

крехкост на костите и висок риск 

от нараняване. Този 

физиологичен феномен, по 

време на който се прекратява 

функцията на яйчниците, води и 

до намаляване на 

произвежданите от организма 

хормони, което намалява и 

костната плътност. Някои жени 

губят почти половината от 

костната си плътност през 

десетилетието след 

настъпването на менопаузата; 

2. Ракът влияе на костната система 

чрез химиотерапиите и 

стероидите, които водят до 

загуба на костна маса. Някои 

видове рак, при които 

остеопорозата е неблагоприятен 

ефект, са ракът на гърдата и 

ракът на простатата; 

3. Ниски нива на калций.  Калцият 

в костите постоянно се подменя, 

за да поддържа скелета здрав и 

гъвкав; следователно ниското 

ниво на калций може да направи 

костите по-слаби и крехки. 

Ниските нива на калций могат да 

бъдат резултат от: ниско 

съдържание на витамини и 

минерали; операции на 

стомашно-чревния тракт, които 

могат да повлияят на 
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усвояването на хранителните 

вещества; хипокалциемия; 

4. Автоимунни заболявания – 

някои автоимунни състояния, ако 

са налице, могат да увеличат 

риска от остеопороза, както 

заради прякото въздействие, 

което имат върху организма, така 

и заради медикаментите: 

ревматоиден полиартрит; лупус; 

целиакия. 

5. Медикаменти с неблагоприятни 

ефекти от лечението на: рак, 

сърдечна недостатъчност, 

захарен диабет, епилепсия, 

лечение с хормонална терапия 

по време на менопауза, 

постменопауза; 

6. Причини, обусловени от 

начина на живот: недостатъната 

физическа активност и диетата с 

ниско съдържание на витамини 

ускоряват дегенеративния процес

 

Области с потенциален риск от остеопорозни фрактури: 

Основни 

 Бедро;  

 Шийка на бедрената кост; 

 Предмишница; 

 Раменна кост;  

 Гръбначен стълб. 

Вторични 

 Таз; 

 Ребра; 

 Долна част на бедрената кост; 

 Пищял. 

Костната деминерализация сред жените в менопауза и загубата на костна 

плътност се ускоряват най-вече по отношение на трабекуларната кост (прешлени, 

широки кости, епифизи). 
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Фигура №1. Патогенеза на остеопорозните фрактури 
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ВИДОВЕ ФРАКТУРИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗА 

Компресионна фрактура, клиновидна фрактура и биконкавна фрактура 

Без прецизна диагностика и правилна класификация не е възможна ефективна 

прогноза, която да позволи избора на ефективни терапевтични методи за 

предотвратяване на усложнения. Най-често срещаното изследване за 

класифициране на остеопоротичните фрактури на гръбначния стълб е 

рентгеновото изследване. Системата за класифициране на фрактурите е 

своеобразен ориентир за тяхното лечение. Често използвана в литературата е 

класификацията, направена от Университета в Киото (2005 г.), която се опитва да 

открие ранните рентгенологични признаци на гръбначните фрактури, за да 

позволи изготвянето на точна прогноза за развитието им. 

Следователно, с помощта на специфични рентгенови снимки, компресионните 

фрактури на прешлените се разделят на пет вида, в зависимост от фрактурната 

линия върху предната стена на прешлена: 

1. Набъбнал преден тип – при този тип над 50% от предния ръб на тялото на 

прешлена е набъбнал;  

2. Лъковиден тип – при този тип горната част на прешлена е разрушена или 

напукана, както и предният ръб; 

3. Изпъкнал тип – при него над 50% от по-изпъкналата предна стена се 

появява като подутина, без фрактурна линия; 

4. Вдлъбнат тип – при който и двете прешленни платна са разрушени, а 

предната стена е непокътната; без фрактурна линия;  

5. Вдлъбнат тип – при този тип центърът на предната стена на прешлена се 

отличава с фрактурна линия под формата на зъб.  

 

Бедрени фрактури 

Тези фрактури са основна причина за смъртност и заболеваемост при 

възрастните хора. Честотата им нараства експоненциално с възрастта; тя се 

увеличава леко с настъпването на менопаузата, но имат голямо въздействие 

върху здравословното състояние около 70-годишна възраст. Очаква се до 2050 г. 

броят на фрактурите на тазобедрената става в световен мащаб да достигне 6.26 

милиона (Къмингс и Мелтън, 2002 г.), като по този начин броят им ще се увеличи 

четири пъти спрямо 1990 г. През 2000 г. броят на фрактурите на тазобедрената 

става, само в Европа, се оценява на 890 000 (Канис и Джонел, 2005 г.). 

 

Други видове фрактури 

Най-често срещаният тип фрактура, определена като остеопоротична, е 

фрактурата на ръката, предмишницата и китката. За разлика от прешленните и 

тазобедрените фрактури, честотата на този тип фрактури се увеличава леко през 

първите години след менопаузата. Това твърдение се основава на доказателства, 
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свидетелстващи, че по-младите жени са по-склонни да счупят ръката си, като се 

облегнат на нея при падане в сравнение с по-възрастните жени, които вървят по-

бавно и имат по-слаба нервно-мускулна координация, и падането ще бъде 

странично, по гръб или на бедро (Невит и Къмингс, 1993 г.). 

По-трудно е да се определят остеопорозните фрактури на другите части на тялото. 

Въпреки това, честотата на другите фрактури сред жените (с изключение на 

фрактурите на лицето, черепа и ребрата) се е удвоила между 55 и 80 годишните 

(Де Лает и Полс, 2000 г.), което предполага, че остеопорозата е причина за някои 

от тези фрактури. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура № 2. Видове остеопорозни фрактури (Илюстрована човешка патология на Нетърс, второ издание, 

2014 г., Филаделфия, САЩ, с. 381) 
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ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА 

 Фармакологично лечение 

• Ако рискът от фрактури е нисък, няма да бъдат предписани медикаменти, а 

пациентът ще бъде наблюдаван чрез редовни проверки. При наличие на 

риск от фрактури, установен чрез ДРА, основният метод на лечение е 

предписването на бифосфонати. Бифосфонатите са структурни аналози на 

пирофосфата; техният механизъм на действие се изразява в редуциране на 

загубата на костна маса (напр. алендронат, ризедронат, памидронат, 

золедронат); 

• При жени, които са навлезли в менопауза, хормоналната терапия може да 

помогне изключително много за поддържането на костната плътност. 

Хормоналната терапия включва естрогенни аналози, влияещи върху 

костната тъкан, липидния профил (поддържане на нормални нива на 

холестерола) и сърдечносъдовата система (с предпазна роля). 

 

Не-фармакологично лечение 

• Прием на витамин Д и калций (от храната); 

• Прием на витамини, минерали, особено витамин Ц, цинк, мед, манган (от 

храната); 

• Прием на хранителни добавки за костите и мускулите; 

• Физически упражнения и спорт, съобразени с възрастта и здравословното 

състояние; 

• Промяна в начина на живот. 

 

 Diet supplement intake for bones and muscles; 

 Physical exercise and sport adapted to age and health;Lifestyle change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи и методи на интервенция 

 Препоръчваме подходящ хранителен режим с достатъчен прием на калций 

според препоръките на лекарите, в зависимост от възрастта, физическата 

активност и здравословното състояние на хората; 

 Намаляване на приема на алкохол и кофеин и избягване на тютюнопушенето;  

 Дозирано излагане на непряка слънчева светлина (до 15 минути дневно);  

 Хората с нарушения на телесната маса, особено лицата с хипостаза, в чиито 

семейства има пациенти с остеопороза, трябва да нормализират телесното си 

тегло;  

 Участие във физическа активност за възрастни хора, като по този начин ще се 

увеличи количеството физически упражнения за подобряване на функциите на 

тялото. Препоръчваме плуване, силови упражнения, редовни разходки. 

Тонизиращите дейности също са важни и релевантни за здравето, като 

например: разходки с периоди на почивка, сутрешни душове и масаж, които 

подобряват микроциркулацията и мускулния метаболизъм;  

 Ежегодно изследване на рисковете от остеопоротични фрактури чрез FRAX; 

 Изследване с ДРА (двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия);  

 Прилагане на мерки за превенция на паданията сред възрастните хора – 

бастун, корекции на зрението, специални опори. 
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Безопасност и превенция 
Контрол на паданията: 
Адаптирането и дори контролирането на ежедневните условия и среда, може да 
бъде предизвикателство за всеки човек, независимо от здравословното му 
състояние. За хората със заболявания на костите, като остеопения или 
остеопороза, този контрол е от решаващо значение. Определяме четири вида 
основни рискове от падане: 
 
Таблица № 1. Основни рискови фактори за падане 

Рискови фактори на околната среда 

Медицински рискови фактори 

Неврологични и мускулно-скелетни рискови 
фактори 

Страх от падане 

 
Информация, свързана с управлението на паданията: 

 Миотипологията е важна за стабилността, т.е. мускулните влакна в 
гастрокнемиуса от тип I са по-стабилни от мускулните влакна от тип II-а и II-б 
(Енока и др. 2003 г.); 

 Плантарните флексори са по-силни от дорзалните флексори, така че според 
Браун и др. (2010 г.) е логично първите да имат още по-голяма стабилност. 

За да завършим темата за рисковите фактори, представяме накратко списък с 
основните състояния, заболявания и лекарства, които причиняват или 
допринасят за остеопорозата и фрактурите: 
 
Таблица № 2. състояния, заболявания и лекарства, които причиняват или допринасят за остеопорозата и 
фрактурите: 

Фактори на начина на живот 

Генетични заболявания 

Хипогонадални състояния 

Ендокринни разстройства 

Стомашно-чревни разстройства 

Хематологични нарушения 

Ревматологични и автоимунни заболявания 

Неврологични и мускулно-скелетни рискови 
фактори 

Различни състояния и заболявания 
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АНАТОМИЯ НА КОСТНАТА ТЪКАН           
Костната тъкан (скелетът) се състои от 206 кости, свързани чрез стави. 

Основната му роля е да поддържа теглото на тялото, да осигурява неговата 

подвижност и да предпазва вътрешните органи. 

Костна тъкан (таблица № 3): 

Костите са изградени от костна тъкан, костен матрикс, състоящ се от остеоцити, 

остеобласти и остеокласти (видове клетки). Костната тъкан е силно 

васкуларизирана и има интензивна метаболитна активност. Костната тъкан е 

резервоар на калциев фосфат и много други йони. 

 
Таблица № 3. Структурни видове кости 

ВИД ДЕТАЙЛИ 

Кортикални 
(компактни) 

- Силна, плътна кост, която съставлява 80% от скелета; 
- Състои се от множество остеони с интервениращи 

интерстициални ламели; 
- Остеоните се състоят от концентрични костни ламели с 

централен канал, съдържащ остеобласти (образувание на 
нова кост) и артериола, която снабдява остеона. Ламелите 
са свързани с каналикули. Циментови линии маркират 
външната граница на остеона (края на костната резорбция); 

- Дебелата кортикална кост се намира в диафизата на 
дългите кости. 

Спонгиозни 
(порести) 

- Кръстосана решетъчна структура, съставлява 20% от 
скелета; 

- Висока скорост на костна обмяна. Костта се резорбира от 
остеокластите в лакуните на Хаушип и се образува от 
противоположната страна на трабекулите от остеобластите. 

- Остеопорозата е често срещана в бедрената кост, което я 
прави податлива на фрактури (напр. телата на прешлените, 
шийката на бедрената кост, дисталната част на лъчевата 
кост, тибиалното плато); 

- Обикновено се среща в метафизата и епифизата на дългите 
кости. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА КОСТНАТА ТЪКАН 
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Фигура № 3. Структура на 
кортикалната кост (Кратка 
ортопедична анатомия на Нетер/Йон 
Томпсън; илюстрации от Франк Х. 
Нетър; др. илюстратори: Карлос А. 
Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  – второ 
издание, с. 3, 2010 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура № 4. Структура на спонгиозната 
кост (Кратка ортопедична анатомия на 
Нетер/Йон Томпсън; илюстрации от 
Франк Х. Нетър; др. илюстратори: 
Карлос А. Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  – 
второ издание с. 2, 2010 г.) 
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Костната тъкан се образува чрез процес, наречен остеогенеза. Този процес се 
осъществява чрез сложни действия: 

1. (Ендоконюнктивна) мембранна осификация – образуване на широки кости; 
2. Ендохондрална (ендокарциногенно) осификация – чрез този вид 

осификация се образуват повечето дълги/къси кости. 
 
Растежът на костите е свързан с частична реабсорбция на вече образуваната 
тъкан; това улеснява поддържането на костната морфология по време на растежа. 
Костното ремоделиране е много по-интензивно при малките деца, но при 
възрастните то протича едновременно в няколко области на скелета, независимо 
от костния растеж. 

 
 
Таблица № 4. Видове костни клетки

ВИД ДЕТАЙЛИ 

Остеобласти - Функция: произвеждат костен матрикс. Произвеждат колаген 
тип 1 и други матрични протеини; 

- Оформят нови костни повърхности и следват остеокластите 
в режещите конуси; 

- Рецептори: PTH (паратиреоиден хормон), витамин Д, 
глюкостероиди, естроген, PGs, ILs. 

Остеоцити - Остеобласти, обградени от костен матрикс. Представляват 
90% от всички костни клетки; 

- Функция: поддържане и запазване на костта. Дългите 
клетъчни процеси комуникират чрез  каналикули; 

- Рецептори: PTH (освобождават калций), калцитонин (не 
освобождават калций). 

Остеокласти - Големи, многоядрени клетки, произхождащи от същия ред 
клетки като моноцитите и макрофагите; 

- Функции: когато са активни, използват „набраздената 
граница“, за да резорбират костта;  

- Рецептори: калцитонин, естроген, IL-1, RANK L. Инхибират 
се от бифосфонати. 
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Фигура № 5. Интрамембранна осификация (кратка ортопедична анатомия на Нетер/Йон Ц. Томпсън; 
илюстрации от Франк Х. Нетър; др. илюстратори: Карлос А. Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  – второ издание с. 6, 
2010 г.) 
 
 
 
 

 
Фигура № 6. Интрамембранна осификация (кратка ортопедична анатомия на Нетер/Йон Ц. Томпсън; 
илюстрации от Франк Х. Нетър; др. илюстратори: Карлос А. Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  – второ издание с. 6, 
2010 г.) 
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Таблица № 5.  Образуване на кости 

ОСИФИКАЦИЯ ДЕТАЙЛИ 

Образуването на кости (осификацията) възниква по 3 различни начина: 
енхондрален, интрамембранозен, апозиционен 

Енхондрален - Костта замества хрущялния аналгей (шаблон). 
Остеокластите отстраняват хрущяла, а 
остеобластите създават новия костен матрикс, 
който след това се минерализира; 

- Първичните центрове на осификация обикновено се 
развиват в пренаталния период; 

- Вторичните центрове на осификация се появяват в 
различни периоди след раждането, обикновено в 
епифизата; 

- Надлъжният растеж във физата също се 
осъществява чрез енхондрална на осификация; 

- Наблюдава се и в калуса на фрактурата. 

Интрамембранозен - Костите се развиват директно от мезенхимни клетки 
без хрущялен анлаж; 

- Мезенхимните клетки се диференцират в 
остеобласти, които произвеждат кост; 

- Примери: плоски кости (напр. череп) и ключица. 

Апозиционен - Остеобластите създават нова матрица/кост върху 
съществуващата кост; 

- Пример: растеж на диаметъра (ширината) на костта 
при дългите кости, опосредстван от периосталната 
тъкан. 

 
ФИЗИОЛОГИЯ НА КОСТНАТА ТЪКАН 
В скелета се съдържа най-голямото количество калций в организма; той се 

обменя с кръвта и по този начин концентрацията на калций в сангвиника и 

тисулата е много стабилна. Прехвърлянето на калций от костите към кръвта става 

по два начина: бърз и бавен (контролиран от паратхормона). 

 
Таблица № 6. Регулация на костите 

ВИД 
ХОРМОНИ 

ДЕТАЙЛИ 

Паратхормон 
(PTH) 

1. Ниските нива на серумен калций предизвикват 
освобождаване на PTH. PTH се свързва с 1. остеобластите 
(които стимулират остеокластите (да резорбират костта); 

2. Остеоцити (за освобождаване на калций); 
3. Бъбреци (увеличават реабсорбцията на калций). 

Витамин Д 
1,25 (OH) 

1. Витамин Д от кожата (UV светлина) или от храната се 
хидроксилира два пъти; 

2. Вит. Д 1,25, предизвикан от нисък серумен калций, 
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стимулира усвояването в червата и костната резорбция. 

Калцитонин 1. Освобождава се при повишен серумен калций. Директно 
инхибира остеокластите (костна резорбция) и увеличава 
уринната екскреция от бъбреците, като по този начин 
понижава серумните нива. 

Други 
Хормони 

2. Естроген, кортикостероиди, хормон на щитовидната жлеза, 
инсулин, хормон на растежа. 

 
Костите имат поддържаща роля (на мускулите): 

A. Те поддържат телесното тегло; 
B. Те предпазват (черепа, напр. предпазват кората на главния мозък); 
C. Спомагат за образуването на червени и бели клетки в червения костен 

мозък; 
D. Съхраняват калций, както е описано по-горе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура № 7.  Интрамембранна осификация (кратка ортопедична анатомия на Нетер/Йон Ц. Томпсън; 
илюстрации от Франк Х. Нетър; др. илюстратори: Карлос А. Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  – второ издание с. 8, 
2010 г.) 
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Таблица № 7. Костен метаболизъм

ВИД 
МИНЕРАЛИ 

ДЕТАЙЛИ 

Костите играят решаваща роля при поддържането на правилните серумни 
нива на калций и фосфат. 

Калций - Калцият (Ca) е важен за сърдечната дейност, работата на 
скелетните мускули и нервите; 

- Нормална хранителна потребност е 500-1300 mg. Приемът 
трябва да се увеличи по време на бременност, кърмене, 
фрактури; 

- 99% от складирания в организма калций се намира в костите; 
- Нивата на калция се регулират пряко от PTH и Витамин Д. 

Фосфат - Важен компонент на костния минерал (хидроксиапатит) и 
метаболитните функции на организма. 85% от складирания в 
организма фосфат се намира в костите. 
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Фигура № 8. Регулиране на калциевия и фосфатния метаболизъм (кратка ортопедична анатомия на 
Нетер/Йон Ц. Томпсън; илюстрации от Франк Х. Нетър; др. илюстратори: Карлос А. Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  
– второ издание с. 9, 2010 
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СВЪРЗАНА ПАТОЛОГИЯ 
1. Фрактури на костите (най-вече вследствие на наранявания, но също и на 

злокачествени тумори); 

2. Остеопетроза (прекомерен растеж и скованост на костите, при което се 

заличава медуларната им кухина, което води до анемия и чести инфекции); 

3. Рахит (при деца с недостиг на калций); 

4. Остеомалация (недостиг на калций при възрастни); 

5. Остеопороза (резорбцията превишава скоростта на образуване на костна 

тъкан), която се появява най-вече при жени в менопауза; 

6. Доброкачествени тумори: остеобластом, остеокластом; 

7. Злокачествени тумори: остеосарком. 

 
Таблица № 8. Метаболитни разстройства 

ВИДОВЕ  ДЕТАЙЛИ 

Остеопороза 1. Намалена костна маса (количествен проблем). Най-често 
срещано при пациенти в напреднала възраст; 

2. 2 вида: Тип 1: най-често срещан, засяга спонгиозните кости 
(шийка на бедрена кост, тяло на прешлен и др.); 

3. Тип 2: свързан с възрастта – 70 г. Недостиг на канцелозна 
и кортикална костна маса; 

4. DEXA скенера е стандарт за оценка. Може да се използва 
хормонално заместване или бифосфонати. 

Скорбут 1. Недостигът на витамин Ц води до дефектен колаген. 

Остеопетроза 1. Мраморна костна болест. Дисфункцията на остеокластите 
води до твърде голяма костна плътност. 

Болест на 
Паже 

1. Едновременната активност на остеобластите и 
остеокластите води до плътни, но крехки кости. 
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Фигура № 9. Сравнение между остеопорозата и остеомалацията (кратка ортопедична анатомия на Нетер/Йон 
Ц. Томпсън; илюстрации от Франк Х. Нетър; др. илюстратори: Карлос А. Г .Мачадо, Джон А. Крейг.  – второ 
издание с. 116, 2010 г) 
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АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ 

Както е посочено в „Насоките на ЕС за физическа активност“, в резултат на 

редовната физическа активност човешкото тяло претърпява морфологични и 

функционални промени, които могат да предотвратят или забавят появата на 

някои заболявания и да подобрят физическата ни издръжливост. Понастоящем 

има достатъчно доказателства, че хората, които водят физически активен живот, 

се радват на редица ползи за здравето, включително и на „подобрена 

минерализация на костите, допринасяща за предотвратяване на остеопорозата и 

фрактурите в по-напреднала възраст“. 

В процеса на превенция, намаляване или премахване на последиците от 

остеопорозата, физическите упражнения трябва да се фокусират върху следните 

направления: 

 Подобряване на тонуса на скелетната мускулатура и функционалността на 

дълбоките мускули; 

 Увеличаване на силата на долните и горните крайници; 

 Подобряване на максималния аеробен капацитет (кардиореспираторна 

издръжливост)35,36; 

 Подобряване на статичната и динамичната подвижност на ставите на ниво 

коксо-феморални, скапулохумерални и гръбначни стави; 

 Подобряване37 на статичното, динамичното и постуралното равновесие. 

Ролята и ефектът от прилагането на физическите упражнения, като средство за 

предотвратяване на паданията сред възрастните жени дават положителни 

резултати 38 . Нефармакологичното лечение на остеопорозата, освен прием на 

калций и витамин Д, включва спиране на тютюнопушенето, ограничаване на 

                                                 
35

 Фолта С. Ц., Лихтенщайн  А. Х., Сегин Р. А., Голдбърг Дж. П., Кудър Дж. Ф., Нелсън М. Е. (2009 г.). Програма 
„Силни жени – здрави сърца“: намаляване на рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания при жени 
със заседнал начин на живот, наднормено тегло и затлъстяване на средна и напреднала възраст, живеещи в 
селските райони. Обществено здраве; 99(7):1271-7. 
36

 Вон С., Морис Н., Шум Д., О’Дуайър С., Полит Д. (2012 г.) Протокол за изследване: рандомизирано 
контролирано изследване на ефектите на мултимодалната тренировъчна програма върху физическото 
състояние и функциониране на по-възрастните жени. BMC Геритар.;12:60.  
37

 Сикейра Родригеш Б. Г., Али Кадер С., Бенто Торес Н. В., Оливейра Е. М., Дантас Е. Х. (2010 г.). Пилатесът 
като метод за личната автономност, статичното равновесие и качество на живот на жени в напреднала 
възраст. Дж. Bodyw Mov Ther;14(2):195-202.  
38

 Фабер М. Дж., Бошер Р. Дж., Чин а Пау М. Дж., ван Виринген П. Ц. (2006 г.). Въздействието на програмите 
за упражнения върху паданията и подвижността при възрастните хора: многоцентрово рандомизирано 
контролирано изследване. Arch Phys Med Rehabil.;87(7):885-96. 

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ОСТЕОПОРОЗАТА 
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консумацията на алкохол/кофеин, техники за превенция на паданията и 

подходяща програма за упражнения с тежести39,40,41,42,43,44 

Кръговите тренировки, състоящи се от комбинирани упражнения с тежести 

подобряват издръжливостта, мускулната сила на долните крайници, баланса и 

координацията на възрастните жени45. 

Това прави кръговите тренировки ефективен режим, който подобрява баланса и 

възможността за ходене на възрастни жени със саркопения. 

Научната литература предоставя скромна картина, от гледна точка на обема на 

изследванията на ефекта от физическите упражнения върху динамиката на 

костната минерална плътност (КМП). В мета-анализа, проведен от Хау и др. под 

егидата на Сътрудничеството Кохрейн 46 , са представени ефективни 

интервенционни упражнения за КМП47, насочени към шийката на бедрената кост, 

които включват силови упражнения с висока интензивност, при които не се 

използват тежести, а прогресивното съпротивление, осигурявано от различни 

еластични предмети или специални устройства. По отношение на интервенциите 

върху КМО на гръбнака, най-ефективният метод е комбинацията от упражнения. 

Това изследване разкрива ниската статистическа значимост на физическите 

упражнения върху КМП. Това ограничение може да се дължи на неточности при 

събирането на първични данни, на качеството на наличните данни или на 

непоследователността на научните изследвания. Въпреки това, предоставената 

информация е положителна, защото подчертава възможността за намаляване на 

загубата на костна плътност сред жените в менопауза по безопасен и ефективен 

начин.  

Изследванията на ефекта на физическата активност върху динамиката на КМП се 

подкрепят от необходимостта от превенция и управление на остеопорозата по 

                                                 
39

 Камачо П. М., Петък С. М., Бинкли Н. и др. (2016 г.). Американска асоциация на клиничните ендокринолози 
и Американски колеж по ендокринология: клинични насоки за диагностика и лечение на постменопаузална 
остеопороза. Endocr Pract;22(suppl 4):S1–S42. 
40

 Уатс Н. Б., Адлер Р. А., Билезикиан Дж. П. и др. (2012 г.). Остеопорозата при мъжете: ръководство за 
клинична практика на Ендокринното общество. Ендокринологична клиника и лаборатория;97(6):1802–1822. 
41

 Бъкли Л., Гуят Г., Финк Х. А. и др. (2017 г.). Ръководство за превенция и лечение на остеопорозата, 
предизвикана от глюкокортикоиди на Американския колеж по ревматология;69(8):1095–1110. 
42

 Тостесън А. Н., Бурге Р. Т., Маршъл Д. А., Линдзи Р. (2008 г.). Терапии за лечение на остеопорозата на 
жените в САЩ: съображения за рентабилност и въздействие върху бюджета; 14(9):605–615. 
43

 Дас С., Крокет Дж. (2013 г.). Остеопорозата – съвременен поглед върху фармакологичната превенция и 
лечение. Drug Des Devel Ther; 7:435–448.  
44

 Служба за приложение на изследванията на Националния здравен институт. Профилактика, диагностика и 
лечение на остеопороза. Консенсусна декларация на NIH 2000 г.; 17(1):1–45. 
45

 Йунг У. С., Ким Й. Й., и Парк Х. Й. (2019 г.). Подобрения в кръговите тренировки на жените в Корея със 
саркопения. Перцептивни и двигателни умения, 003151251986063. doi:10.1177/0031512519860637 
46

 Хау Т. Е. (2011 г.). Упражнения за превенция и лечение на остеопорозата при жени в постменопауза 
(Обзор).  Джон Уайли и Синове ЕООД. с. 2 
47

 КМП – Костна Минерална Плътност. 
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нефармакологичен начин. Тези аспекти се налагат от огромните разходи, 

свързани с лечението на остеопорозата48, 49, 50, 51. 

Видовете упражнения повдигат недостатъчно проучен въпрос. Кои са най-

подходящите упражнения? Реалността показва, че възможността за изготвяне на 

стандартно портфолио от упражнения или ефикасни съчетания за борба с 

костната плътност е много малка. Например някои изследвания твърдят, че 

аеробните упражнения са ефикасни при ензимното активиране на остеобластите52, 

докато други изследвания 53 , 54 , 55  показват, че по-продължителните аеробни 

упражнения (напр. плуване, колоездене, ходене) са изключително полезни за 

системите и апаратурата на организма, но няма клинични доказателства, че те 

представляват благоприятен стимул за регенерацията на костите. Аеробните 

упражнения, включващи и значително мускулно натоварване (тренировки с 

тежести), генерират по-висок остеогенен отговор сред възрастните хора, 

отколкото аеробните упражнения без значително мускулно натоварване 56 . 

Механичното натоварване се предава на скелета чрез мускулната контракция 

(тяга), генерирана от упражненията с тежести и гравитационните сили, като по 

този начин се подчертава увеличаването или намаляването на КМП57. Няколко 

изследвания показват, че пациентите с ниски нива на КМП могат да се възползват 

от достъпа до специална тренировъчна програма 58 , 59 , в рамките на която 
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основният аспект на мускулната издръжливост представлява векторът за 

подобряване на КМП60, 61, 62. 

В същото време, плуването (физическа активност, подобряваща 

кардиореспираторната издръжливост, която не включва упражнения с тежести) е 

препоръчителн за възрастните хора. 

Според авторите Танака и Сийлс 63  (1997 г.), намаленият физиологичен и 

функционален капацитет (способността за изпълнение на ежедневни физически 

задачи), причинен от възрастта, е свързан с цялостното намаляване на 

сърдечносъдовия капацитет, дихателните, метаболитните и нервно-мускулните 

функции. Авторите подчертават, че максималната кислородна консумация 

(VO2max) е един от най-добрите показатели за физиологичния и функционалния 

капацитет. 

По този начин, всички недостатъци, причинени от процеса на стареене, могат да 

бъдат намалени чрез дейности като плуване (лесна аеробна дейност, без 

излишно натоварване, следователно подходяща за възрастните хора)64. Освен 

това кардиореспираторните дейности за издръжливоста не претоварват остео-

лигаментната система и подобряват или поддържат оптималното ниво на 

максималния капацитет за аеробни упражнения, като по този начин намаляват 

риска от сърдечно-съдови заболявания65. 
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МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ПРЕПОРЪКИ   

Общата продължителност на една сесия е от 30 до 50 минути. Използваната 

система от упражнения има определена последователност, но в зависимост от 

предложените цели основните части могат да бъдат изменени или 

конкретизирани. 

Общият обем на работа зависи от контекста на дейността, нивото на обучение, 

материалните, условията и т.н. Последователността и съдържанието на 

упражненията се определят от целите и работните задачи за всеки цикъл на 

обучение. 

Занятието се състои от три части, а именно: разгрявка, основна част и 

разпускане. 

 

Как да подготвим сесия 

Разгрявката (3-5 минути) 

Целта на първата част е да подготви тялото за натоварването, което постепенно 

преминава в кардиореспираторна дейност, до оптимално физиологично ниво; да 

се повторят упражненията от сесията и да се обработят аналитично частите на 

тялото, мускулните и ставните зони, които ще се използват; друга цел е да се 

повиши телесната температура. Тази фаза е лесна и прогресивна, за да се 

намали рискът от травми. 

Продължителност: 2 минути (за кратки сесии); 2-4 мин (за сесии със средна 

продължителност); 4-5 мин (за дълги сесии). 

 

Цели 

 Постепенно повишаване на показателите на основните функции на тялото: 

сърдечна (пулс), дихателна (честота на дишане) и кръвоносна (кръвно 

налягане и циркулация на течности); 

 Подготовка на скелетната, мускулно-ставната и ставната система за 

планираното натоварване без възможност за нараняване; 

 Постепенно повишаване на вътрешната температура на основните 

двигателни системи, за да се намали или избегне появата на леки или 

сериозни наранявания; 

 Стимулиране на циркулацията на течности и хранителни вещества към 

мускулите; 

 Творческо настроение и психически комфорт при изпълнението на 

упражненията. 
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Двигателна система 

 Варианти на ходене и бягане, които могат да се изпълняват и на място: 

ходене на пръсти, на пети, със свити или изпънати крака, с допълнителна 

крачка, с кръстосана крачка напред, встрани и назад, в кръг, по диагонал и 

т.н. 

 Упражнения за координация: лесни и прости движения на ръцете и краката, 

извършвани едновременно или последователно, симетрично или 

асиметрично в различни равнини и оси. 

 Упражнения за основните части на тялото и мускулните зони. 

Примери: 

- упражнения за ръцете, които ангажират цялата скапулохумерална става 

(рамо, лакът, юмрук), като се предвиди и работата на мускулите на шията. 

Тези упражнения могат да се изпълняват от различни позиции, за да се 

осигури стабилност на тялото и правилното им изпълнение. Движенията на 

ръцете включват следното: изнасяне и прибиране, движение на лакътната 

става, махове, въртене, повдигане, спускане; движения на главата: 

накланяне и въртене; 

- упражнения за долните крайници, изпълнявани от позиции, осигуряващи 

правилна локализация на движението. Упражненията могат да се 

изпълняват както в легнало, така и в изправено положение. Движенията на 

краката включват: повдигане на пръсти или повдигане на самите крака, 

люлеене, сгъване, разтягане, спускане, въртене; 

- упражненията за торса могат да се изпълняват от различни основни 

позиции и техните производни; движенията са следните: навеждане, 

изнасяне, люлеене и въртене. Те могат да се изпълняват поотделно или да 

се комбинират, което повишава трудността и ефектния характер;  

- упражнения с тежести: малки тежести, като дъмбели и маншони, които не 

претоварват мускулните групи, включени в този клас. 

- упражнения за разтягане. 

Добрата разгрявка засилва кръвообращението и дишането, мобилизира 

мускулите, раздвижва сухожилията и възбужда нервната система. Чрез 

подходяща разгрявка, участниците в сесията могат да изпълняват упражненията 

по-лесно, а треньорите правят основната част по-достъпна.  

 

Препоръки 

Избягвайте големия обем упражнения; 

 Разгрявката трябва да бъде предварителен преглед на основната част и 

нейно естествено продължение;  

 Оптималната продължителност и сложност на разгрявката изисква опит и 

съпричастност от страна на треньора. Твърде интензивната разгрявка води 
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до прекомерно натоварване на мускулите; участниците вече се чувстват 

уморени. Твърде кратката разгрявка би поставила под съмнение 

благоприятното въздействие върху сърдечносъдовата система, мускулите и 

ставите; 

 Разгрявката зависи и от много фактори, а именно 

- физическата подготовка на участниците – разгрявка с продължителност 8-

10 минути може да е твърде дълга или уморителна за начинаещите; ако 

тренировката продължава общо 30 минути, разгрявката не трябва да 

надвишава 2-3 минути; 

- възраст – в случай, че в тренировката участват възрастни хора, трябва да 

се има предвид, че скоростта на обмяна на веществата за повишаване на 

тренировъчния капацитет изисква повече време. Тялото трябва да се 

разгрява по-бавно и предпазливо. Вниманието и усилията се 

съсредоточават върху по-малко еластичните мускули и върху уязвимите 

стави; 

- частта от деня – при сутрешно занимание разгрявката трябва да бъде по-

дълга и по-целенасочена, отколкото при вечерно занимание, тъй като някои 

функции на организма (като кръвоснабдяването на мускулите и телесната 

температура) са понижени по време на сън и достигат оптимални 

показатели едва по-късно през деня; 

- температурата в помещението – високата температура може да допринесе 

за по-кратката разгрявка, докато ниската температура (студените 

помещения) я удължават. 

 

Основната част (20-40 минути) 

Това е основната част на тренировката и включва аеробни упражнения и 

упражненията за мускулна издръжливост. 

Целта на упражненията е да се повиши тренировъчният капацитет и да се 

подобрят показателите за тонизиране на определени мускули или на цялото тяло. 

Продължителността на тази част зависи от това дали участниците са начинаещи 

или напреднали. Продължителността и интензивността на упражненията са 

значими фактори за постигане на целите. Една по-„мощна“ сесия с енергични 

упражнения има по-голям ефект върху метаболизма и тялото (а именно – 

увеличава скоростта на изгаряне на калории, за да осигури енергия за 

изпълнението на упражненията). При аеробната физическа активност, 

упражненията са по-интензивни и сърдечните функции достигат високи стойности 

(т.е. 65–80% от максималната стойност). Интензивността зависи и от скоростта на 

изпълнение, обхвата на движение и нивото на упражненията (т.е. от изправено 

положение, на колене, в седеж, в легнало положение и т.н.). По време на 



38 

 

 

упражненията тялото може да се движи в различни посоки (напред, назад, 

настрани, по диагонал, в кръг, по различни пътеки).  

Ако се фокусираме върху изграждането на сила и устойчивост на мускулите, 

трябва да използваме упражнения за конкретни мускулни групи, например 

упражнения за делтоидния мускул и др.  

 

Цели 

 Тренировки на кардиореспираторната система, което предоставя 

оптимален приток на кислород към мускулите, допринася се за укрепването 

на ангажираните органи (сърце и кръвоносни съдове, дихателни пътища, 

бели дробове), като същевременно благоприятства върху сърдечната и 

дихателната честота; 

 Динамична тренировка на възможно най-голям брой мускули (общо или по 

групи и мускулни вериги) и стави, с цел повишаване на мускулния тонус, 

мускулната еластичност и подвижността на ставите, като по този начин се 

развива капацитетът на упражненията в аеробна среда, както и развитието 

на общата сила; 

 Стимулиране на способността за редуване на мускулни съкращения, с цел 

рефлекторни релаксации и подобряване на контрола върху движенията; 

 Общо развитие на двигателните качества като: сила, устойчивост, умения 

(координация, съсредоточеност, разпределено внимание, равновесие, 

времева и пространствена ориентация), подвижност на ставите, гъвкавост, 

бързина; 

 Стимулиране на изгарянето на калории, което води до балансиране на 

телесното тегло и регулиране на съотношението между активната маса 

(мускули) и мастната тъкан (мазнини); 

 Формиране на навици за физическа активност, независимо от личната 

мотивация; 

 Правилна стойка и рефлекс за пълноценно дишане; 

 Подобряване на асиметриите, диспропорциите, неправилната стойка, 

деформациите и физическите недостатъци, дължащи се на растежа, 

развитието, на функционални или патологични причини или на 

професионалните условия на труд. 
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Препоръки 

 Разработване на тренировъчни програми, позволяващи едновременна 

тренировка с различни хора (с различна възраст, пол, ниво на физическа 

подготовка и др.); 

 Пренастройване „в движение“ на характеристиките на програмата, в 

зависимост от реакцията на участниците; 

 Внимателно наблюдение на всички участници: поставяне на треньора в 

позиция, която му позволява да наблюдава целия колектив или да се разхожда 

сред участниците.   

 

Разпускането (2-5 минути) 

В последната част на тренировката мускулите, ангажирани в предишните фази, 

трябва да се отпуснат, за да се предотврати скъсяването на тези мускулни групи и 

да се избегнат потенциални травми. Освен профилактичния аспект обаче 

упражненията, използвани в тази част (предимно за разтягане), водят до 

подобряване на подвижността. Те подготвят участниците за края на заниманието; 

възстановяват сърдечната честота близо до стойностите в покой и стартират 

процесите на възстановяване на организма след тренировката. 

В тази част от заниманието, включваща упражнения със специфична насоченост, 

адаптирани към профилактиката на остеопорозата, осигуряваме пълно 

възстановяване на дневните функционални стойности на организма и постигаме 

състояние на спокойствие, физически и психически комфорт.  

 

Двигателна система 

 Упражнения с ниска интензивност като: ходене, лек релаксиращ джогинг, 

упражнения на пода от различни позиции; 

 Портфолио с упражнения „Happy Bones“: 

- задължителни упражнения; 

- упражнения, избрани от треньора. 

 Упражнения за релаксация, придружени от тренировка за правилно дишане, 

като например: отпускане на крайниците, в изправено положение или в 

движение, свободни махове, редувани със свиване и отпускане, 

изпълнявани по начин, който да доведе тялото и ума до състояние на 

физически и психически комфорт; 

 Упражнения за разтягане, статични упражнения за разтягане като средство 

за релаксация, изпълнявани индивидуално или с партньор, в продължение 

на най-малко 10 секунди. 

За да може програмата за обучение да гарантира изпълнението на заложените 

цели, тя трябва да отчита взаимодействието и редуването на всички параметри 

на упражненията и да бъде пряко свързана с особеностите на практикуващите.  В 
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това отношение структурата на предложените упражнения трябва да бъде 

разнообразна, правилно изпълнена и дозирана. 

 

Цели 

 Връщане на стойностите на кръвообращението и дишането възможно най-

близо до състояние на покой, а именно около 50% от максималния 

потенциал, чрез постепенно намаляване на физическото натоварване; 

 Разтягане на мускулите чрез специални упражнения; 

 Премахване на всички токсини, натрупани в мускулите; 

 Възстановяване на нервно-психическото равновесие чрез разтоварване на 

физическото и психическото напрежение. 

 

Параметри на усилията 

Усилията в рамките на сесията за костна регенерация имат пряко въздействие 

върху основните вътрешни органи, апарати и системи. Те допринасят за 

адаптивното подобряване на аеробния тренировъчен капацитет, за устойчивостта 

на мускулите при различни условия и за общата гъвкавост на тялото. 

Усилията, полагани по време на заниманието, могат да бъдат оценени 

количествено както от външна, така и от вътрешна гледна точка. 

Външната перспектива предоставя набор от параметри, включително: 

специфичност, обем, интензивност, продължителност, плътност, сложност. 

Обемът, количествен компонент на усилието, представлява количеството 

извършена механична работа. Той може да бъде измерен с помощта на два 

показателя: 

 МР = Fxd, където МР = механична работа, F = сила (кг) и d = разстояние (м). 

Тя се изразява в кг/м; 

 Непрекъснато следене на потреблението на кислород по време на 

наотварване и определяне на механичния му еквивалент (1 л литър О2 = 

427 кг/м). 

По време на сесията обемът включва:  

- Броя на повторенията за всяко упражнение или комплекс от упражнения; 

- Броя на повторенията за всяка част, зона или за цялото тяло; 

- Разстоянието, изминато по време на динамичните циклични дейности 

(плуване, бягане, колоездене); 

- Действителната продължителност на упражненията плюс почивките; 

- Броя на занятията. 

Интензивността представлява количеството усилия (механична работа, труд) за 

единица време 66 . Интензивността на усилието (силата) е характеристика на 

физическото натоварване и се различава от натоварването на тялото 
                                                 
66

 Драгнеа, А., Мате-Теодореску, С. (2002 г.). Спортна теория. Букурещ: Издателство FEST. с. 131 
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(характеристика на тялото). Натоварването на тялото се оценява чрез 

функционалното ниво, достигнато по време на усилието и изразява биологичната 

цена, която тялото плаща, за да се справи с изискванията, наложени от него. 

Интензивността се подчертава от сърдечния ритъм. За да подкрепим тези 

твърдения, предоставяме скала за оценка на натоварването по скала от 0 до 10, 

предложена от Лин Брик в книгата ѝ „Фитнес аеробика“ по скала за оценка, 

разработена от д-р Гунар Борг. 

 
Таблица № 9.  Скала за оценка на натоварването 

№ Ниво на 
натоварване 

Еквивалент Процент на 
сърдечния 

ритъм 
(%FCmax) 

1 Никакво натоварване 0 -  

2 Много леко  
минимално ниво 

1 – 3 55 - 69 

3 Средно натоварване 4 – 6 70 - 84 

4 Тежко натоварване  
максимално ниво 

7 - 10 85 -100  

 

Разбира се, този метод не е научен по същество, но ние го представяме, защото е 

лесно приложим. 

По-обективни методи за оценка на интензивността на натоварването по време на 

тренировъчната сесия включват:  

- Темпо на работа (брой действия за единица време): бавно, умерено, бързо; 

- Честота (брой действия за единица време); 

- Различни функционални стойности (сърдечен ритъм, кръвно налягане, 

честота на дишане, биохимични промени и др.).  

 

Най-разпространеният и най-лесен метод за оценка на интензивността на 

натоварването е да се следи сърдечната честота. 
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Според Астранд и Родхал, стойностите на сърдечната честота по време на аеробно 

усилие (ортостаза), сравнени с максималното ниво на сърдечната честота и 

свързани със степените на телесно усилие, са следните: 

 
Таблица № 10. Степени на натоварване на тялото 

№. Пол Степени на 
натоварване 

на тялото 

Сърдечен 
ритъм 
(bpm) 

Максимален 
аеробен 

тренировъче
н капацитет в 

проценти 

1 Мъж Ниско 128 50 

2 Жена Ниско 138 

3 Мъж Средно 154 70 

4 Жена Средно 168 

5 Мъж Високо 160-
170/180 

> 100 

6 Жена Високо 170-
180/190 

 
Продължителността на натоварването представлява времевата рамка, в която 

тялото трябва да извърши определен вид усилие. Продължителността на сесиите за 

персонализирано обучение е различна. В таблицата по-долу представяме няколко 

стойности на този параметъ, препоръчани от Лин Брик. 

 
Таблица № 11 Видове аеробни тренировки и интензивност на натоварването  

№ Вид аеробна тренировка Продължи

телност 

(мин) 

1 Ниска интензивност и кратка 

продължителност 

10 – 25 

2 Ниска интензивност и дълга 

продължителност 

20 – 55 

3 Средна интензивност и кратка 

продължителност 

20 – 24 

4 Средна интензивност и дълга 

продължителност 

30 – 45 

5 Висока интензивност и кратка 

продължителност 

12 – 35 

6 Висока интензивност и дълга 

продължителност 

30 – 50/60 
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Плътността на натоварването представлява съотношението между 

продължителността на самото натоварване и продължителността на 

последващата почивка. Резултатът от съотношението може да се изрази по 

следния начин:  

- Във фигури (1);  

- В проценти (100%);  

- На части (1/1).  

Плътността на натоварването по време на сесията се определя от съотношението 

между продължителността на комплексните упражнения за подобряване на 

аеробния капацитет и показателите за мускулен тонус, от една страна, и 

продължителността на пасивните и активните почивки. Също така, с плътността е 

свързано и съотношението между общата продължителност на дадена част, 

комбинация или програма и продължителността на почивките между тях. Една 

сесия може да включва 1, 2 или повече части, комбинации или програми. Вземат 

се предвид и почивките между трите части на сесията.  

 

Активните почивки могат да включват:  

- Упражнения за разтягане; 

- Упражнения за дишане; 

- Ориенталски упражнения за релаксация (йога, exercises for relaxation (yoga, 

тай дзи-цюан, ци гун); 

- Последователност от стъпки, придружени от движения на частите на тялото, 

изпълнявани в бавно темпо и с ниска интензивност. 

 

Сложността на натоварването представлява десет пъти повече движения, 

извършвани по едно и също време.  

Елементите, използвани в динамиката на физическата активност, имат различни 

нива на сложност, които могат да бъдат класифицирани в зависимост от: 

 Извършване на едновременни действия с една/две или всички части на 

тялото, изпълнявани поотделно или последователно, в изправено 

положение или в движение; 

 Извършване на двустранни и асиметрични действия едновременно, 

алтернативно или едностранно, в трите равнини и оси на пространството и 

в двете посоки; 

 Изпълнение на прости и сложни последователности от стъпки (стъпкови 

комбинации и съчетания). 
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Управление на занятието 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 10 Управление на занятието 

 

Организация на материалите 

Музиката е един от основните организационни аспекти на сесията. Тя 

представлява връзката между звука и движението; тя може да стимулира 

имитацията повече от другите организационни фактори. Ако участниците харесват 

музиката и ако треньорът я е подбрал добре, тогава се създава свръхстимулация 

на физическото натоварване с по-висока интензивност. 

Темпото на песните може да бъде бавно или бързо, в зависимост от метода на 

работа, избран от обучаващия. Ако работим по музика, темпото трябва да е 

съобразено с темпото на изпълнение. Ако работим с музика трябва да я изберем 

според вкуса на участниците, тъй като темпото не е от значение. В повечето 

случаи обаче работим, спазвайки музикалното темпо, защото то е нещо повече от 

фонов звук. Във всички тези случаи темпото е различно в зависимост от: частта 

на сесията, нивото на групата и степента на хомогенност, използваните средства 

и др.  

За да продължи гореспоменатите аспекти, треньорът по аеробика трябва да се 

запознае с няколко понятия от музикалната теория: ритъм, темпо, акцент, такт, 

метрум, мярка, фраза. 

 

Подбор на музика 

Треньорът трябва да се запознае с елементите.  

Музиката за упражнения има няколко функции: 

 Брой удари в минути (БУМ) 

Първото понятие, което обучителят трябва да научи, е темпото на песента. Това е 

основният аспект, отговорен за постигането и спазването на определено ниво на 

интензивност на упражненията, предложено от треньора за цялата сесия. Чрез 

него създаваме предпоставки за изпълнение на натоварването, изчислено от 

треньора и адаптирано към особеностите на групата, като по този начин 

допринасяме за постигането на желания напредък.  

Организация 
на занятието 

Организация на 
материалите 

Организация на 
колектива 

Организация на 
тренировката 
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Темпото на музиката се определя количествено в брой удара в минута (БУМ67). 

Този показател трябва да бъде избран по начин, който да позволява на 

участниците да извършват аеробна физическа активност в рамките на 

предварително зададените граници на сърдечната честота (в зависимост от 

функционалния капацитет на всяко лице).  

По време на разпускането се използват бавни темпове, под 100 удара в минута и 

без силни пулсации, за релаксиращи упражнения и за да се даде възможност за 

възстановяване на тялото след натоварването. Темпото със стойности между 

120-140 удара в минута се използва по време на разгрявката, за да се подготви 

постепенно тялото. Упражненията за тонизиране на мускулите изискват темпо със 

стойности 110-130 уд/мин, достатъчно бавно, за да могат участниците да 

контролират движенията си и да осъзнаят ефекта от тях.  

Кардио упражненията могат да се изпълняват с темпо, вариращо между 130-160 

удара в минута.  

Трябва да се има предвид, че при стойност, надвишаваща 150 удара в минута, 

участниците се движат твърде бързо, в ущърб на техниката на работа, достигайки 

много по-рано прага на мускулното и психическото изтощение. Подобна ситуация 

увеличава рисковете от травми, като същевременно намалява темпото на 

напредък поради неправилното техническо изпълнение, което не спазва модела. 

                                                 
67

 БУМ – брой удара в минута  
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 Таблица № 12 Стойности за безопасност на БУМ 

Видове 
упражнения 

 
Част на 
сесията 

Кардио 
упражнения 

Упражнения 
със стол 

LIA 
and 
hi/lo
68 

Интер
вални 
упраж
нения 

Комбина
ции от 
стъпки 

Упражнения 
със 
слайдове 

Водни 
упражнения 
 

Разгрявка  
125-135 

 
120-130 

 
120-
135 

 
120-
135 

 
118-126 

 
120-126 

 
100-135 

Основна част: 
Аеробни 
упражнения 

 
130-158 

 
120-140 

 
135-
158 

3” 
(135-
158) 
1”  

(120-
126) 

 
125-135 

 
125-135 

 
120-155 

Упражнения за 
тонизиране на 
мускулите 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-
130 

 
110-
130 

 
110-130 

 
110-130 

 
115-135 

Разпускане  

≤110 

 

≤110 

 

≤ 

110 

 

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

90-110 

                                                 
68

LIA – леки аеробни упражнения; hi/lo – интензивни аеробни упражнения или комбинирана аеробика 
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Треньорът трябва да е наясно, че група начинаещи не е в състояние да изпълни 

програма с много бързо темпо и с перфектен контрол. Освен това, лицата с ръст и 

обхват над средния се нуждаят от повече време, отколкото по-ниските лица, за да 

покрият максималния индивидуален обхват на движенията при същото темпо.  

Например, по-ниските хора изпълняват по-бързо движението сгъване-разгъване 

на ръка, отколкото по-високите. Последните изкривяват ръцете си и изпълняват 

непълно или неправилно движението, като се опитват да завършат едновременно 

с останалите.     

Като се вземат предвид горепосочените аспекти, темпото на музиката трябва да 

бъде избрано така, че да предостави на всички участници в сесията достатъчно 

пространство да изпълняват движенията по безопасен, ефективен и 

комфортен начин.  

 Музиката трябва да бъде приятна, увлекателна, с добре определено темпо, 

съобразена с характеристиките на сесията и на практикуващите. Избраната 

музика трябва да улеснява преподаването и усвояването на упражненията, 

да вдъхновява и мотивира еднакво всички участници. Музиката може да 

превърне часа по аеробика в приятно и увлекателно занимание; 

 За по-голямо разнообразие обучаващите могат да избират различна тема 

за всеки ден: полка, самба, румба, ча-ча, латино, диско, рок, джаз и др. 

Колкото по-разнообразна е музиката, толкова по-големи са шансовете 

участниците да забравят ежедневните си проблеми и да преминат по-лесно 

през интензивното натоварване на заниманията;  

 Препоръчваме музика с 4 удара/такта. Музика с такт 4/4 и фраза с 32 темпа 

улеснява лекотата и курсивността на движенията.  

Организацията на материалите включва също оценка и подготовка на 

работната повърхност (тя трябва да бъде чиста, гладка и нехлъзгава). 

Осигурете подходяща вентилация на въздуха; избягвайте прекалено сух или 

прекалено влажен въздух. Устройствата за пречистване на въздуха трябва да се 

инсталират и използват в съответствие с техническите стандарти, предоставени 

от производителите.  

Препоръчва се естествено осветление, доколкото е възможно; необходими са и 

системи за изкуствено осветление, които да гарантират оптимално осветление и, 

че участниците ще могат да виждат всичко. 

Използваните предмети, апарати или инсталации трябва да се поставят 

близо едни до други, след като бъдат почистени, за да се премахне рискът от 

нараняване или предаване на болести. Подложките, използвани за упражнения на 

пода, трябва да се почистват 1-2 пъти дневно или когато е необходимо. 

Преносимите предмети (дъмбели, въжета, топки), използвани за аеробните или 

тонизиращите упражнения, трябва да се проверяват за дупки, пукнатини или 
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хлъзгави части. Оборудването и инсталациите, използвани при аеробните 

упражнения (степери, машини за упражнения с плъзгане и упражнения на стол, 

машини за тонизиране на различни мускули и т.н.), трябва да се проверяват 

редовно, за да се установят различни повреди, които могат да доведат до 

сериозни наранявания.  

 

Организация на колектива 

Организацията на колектива следва работните формации, заимствани от 

обикновената гимнастика. Препоръчваме използването на свободни работни 

формации 69  когато сесията се провежда в частен клуб или с възрастни.  

Обучителят трябва да се увери, че всеки участник разполага с работно 

пространство от около 3м2. 

За груповите занятия препоръчваме следните работни формации, адаптирани към 

целите и частите на сесията. 

 

Работни формации за разгрявка 

За да има видимост всеки участник, обучителят може да избира между няколко 

вида формации:  

 Шахматна (Фигура № 11) 

 Редици (Фигура № 12) 

 Полукръг или кръг (Фигура № 13)  

 Неорганизирана формация с достатъчно разстояние между членовете 

(Фигура № 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
69

 При тези работни формации всеки участник си избира място, без да спазва определено геометрично 
разпределение. 
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Фигура № 11 Формация за разгрявка/шахматно 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фигура № 12 Формация за разгрявка /редици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1                                              Вариант 2 
 

 

Фигура № 13 Формация за разгрявка/полукръг 
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Фигура № 14 Формация за разгрявка/неорганизирана (свободна) 

  

Препоръки 

 За разнообразяване на сесията препоръчваме на обучителя да редува 

видовете формации; 

 За начинаещи групи използвайте подредени формации (шахмат, редици); 

 За средно напредналите групи могат да се използват последователно 

организирани и неорганизирани формации; 

 За напредналите групи използвайте всички видове формации, особено 

неорганизираните (свободните); 

 Разпределете участниците във формации от най-ниските (в първите редове) 

до най-високите (в последните редове); 

 В проксималната зона обучителят трябва да обърне внимание хората, 

които се нуждаят от помощ или съдействие. 

 

Работни формации за основната част 

a. За фронтални упражнения (когато всички работят едновременно) 

препоръчваме формациите за разгрявка. 

b. За груповите съчетания, изискващи диференцирана работа, можете да 

избирате от различни формации, като например: 

c. По двойки (двама по двама); 

d. В малки групи (3-5 участници); 

e. В средни по големина групи (6-10 участници). 

f. Наблюдение: Не е задължително всички участници да присъстват. 

Използвайте тази версия най-вече когато има много участници и тяхното 

ниво е поне средно. 
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Вариант 1                                                    Вариант 2 
 

                        Фигура № 15 Работна формация по двойки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фигура № 16 Работна формация по малки групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1                                                            Вариант 2 
Фигура № 17 Работна формация за групи със среден размер 
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Препоръки 
Подредените работни формации (шахматно, в редици, в полукръг, в кръг) се 

използват в следните ситуации: 

- Когато участниците са начинаещи; в тази фаза участниците все още не са 

усвоили техниката на упражненията. Всички работят едновременно по едно 

и също упражнение, за да може треньорът да контролира и коригира 

незабавно грешките или неправилното изпълнение;  

- Когато програмата за упражнения съдържа аеробни дейности, танци или 

различни видове кардио-респираторни упражнения (ходене, повдигане на 

пръсти, леко бягане или скачане), изпълнявани в изправено положение или 

на много къси разстояния (1-3 м); 

- Тренировките по двойки се прилагат, когато тренировъчните програми 

съдържат свободни мускулни упражнения, изпълнявани с партньор, с 

ластици, с преносими тежести или на машини. Те се прилагат, когато броят 

на участниците е среден или голям. 

Партньорът може да има две роли:  

- Активен партньор (едно и също упражнение се изпълнява едновременно 

или последователно за по-добра взаимна мотивация); 

- Асистент (асистира и помага, ако е необходимо става активен партньор).  

Формите на организиране на участниците в малки групи (фигура 16) и средни по 

големина групи (фигура 17) се използват в следните ситуации:  

- Когато работните пространства са на закрито и не са много големи;  

- Когато е възможно разнообразяване на динамичната колективна игра 

(адаптирани и тематични спортни игри). 

Формата на организация в групи от 3-5 участници се използва в следните 

ситуации:  

- Голям брой участници; 

- Голямо работно пространство; 

- Метод на работа по схема; 

- За едновременна, но диференцирана работа на малки, но хомогенни групи 

с различни нива на физическа подготовка и функционално здраве. 
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Работни формации за разпускане 

По време на разпускането се препоръчват свободни работни формации и средни 

или ниски работни позиции. 

 

Организация на тренировката 

Съществуват няколко мнения, свързани с организацията на обучението. След 

консултации със специалисти в областта и като взехме предвид практическия 

опит на обучителите, стигнахме до заключението, че организацията на обучението 

се влияе от няколко фактора:  

 Възраст; 

 Достигнато ниво на физическа издръжливост; 

 Степен на разбиране на упражненията и принципите на работа; 

 Налично пространство и материали; 

 Индивидуални цели и нужди; 

 Определени медицински препоръки; 

 Индивидуални ограничения, свързани с интензивното физическо 

натоварване или с определени видове упражнения. 

Основните полезни форми на обучение, включени в протокола „Happy bones“, 

могат да бъдат категоризирани, както следва. 

 

Индивидуална работа 

Ефективен за сесии с личен треньор; препоръчва се за хора, които се нуждаят от 

силно персонализирана тренировъчна програма, помощ или постоянна помощ при 

изпълнението на упражненията. Тази ситуация възниква сред хора с тежка 

остеопороза, с ниска степен на подвижност или за хора в напреднала възраст.   

 

Работа по двойки 

Този метод създава предпоставки за взаимопомощ, мотивация и социализация. 

Той се прилга успешно в следните ситуации: 

 Упражнения с тежестта на собственото тегло или в зависимост от 

телесното тегло на партньора; 

 Упражнения на стол, пейка или гимнастически уреди; 

 Упражнения с гимнастическа топка; 

 Упражнения с пръчки, топки или въже;  
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 Упражнения с дъмбели и гирички. 

 

Работа по групи 

Тази форма на организация на колектива се прилага в следните ситуации: 

 Необходимостта да се работи по групи, организирани по различни критерии 

за физическа способност, здраве и възможност за натоварване;  

 Когато се използва кръгов метод на работа (определяне на няколко работни 

места; всяко място има определен вид упражнение; участниците 

преминават през всяко работно място в предварително определен ред; 

продължителността, съдържанието, дозировката на натоварването и 

почивката се определят от треньора).  

 

Едновременна работа 

„Едновременно“ означава, че всички участници в тренировката работят по едно и 

също време. Имаме два начина за прилагане на този метод на работа: 

 Едновременна работа с еднакви упражнения за всички. Всички участници 

работят по една и съща програма, с еднаква продължителност на 

натоварването и почивката. Може да има или да няма разлики в 

натоварването. А именно, в определена времева рамка участниците могат 

да работят с едно и също темпо или с един и същ брой повторения или 

всяко лице да работи с индивидуално ниво на интензивност, попадащо в 

определените интервали на натоварване и почивка;  

 Едновременна работа с различно съдържание. Това предполага разделяне 

на съдържанието и диференцирано дозиране на параметрите на 

натоварването, така че в предварително определените интервали на 

натоварване и по време на занятието да можем да работим индивидуално 

или в малки хомогенни групи на оптимално-максимално ниво на 

интензивност. Всички работят по едно и също време, но упражненията и 

дозирането на натоварването са различни.   
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ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ И МЕНОПАУЗА 

Преди да обсъдим взаимозависимостите с общото здравословно състояние, както 

и другите онтогенетични и психодинамични компоненти, ще представим накратко 

няколко сведения за менопаузата.  

Общият подход към физиологичното състояние на менопаузата осигурява 

времеви хоризонт на репродуктивния процес на стареене сред жените на възраст 

около 50 години. Този процес може да бъде разделен на два етапа 70 : 

пременопауза, представляваща целия репродуктивен период преди ПМЦ 

(последния менструален цикъл) и преходния менструален цикъл до 

физиологичното състояние на трайно спиране на менструацията в резултат на 

загубата на яйчниковата фоликуларна активност. Следователно менопаузата 

трябва да се разбира като континуум, от раждането до яйчниковата старост, 

преминавайки през етапите на менопауза и постменопаузата. 

Добре известно е, че преходът към менопауза играе основна роля в етиологията 

на много често срещани симптоми сред жените на средна възраст и може да 

допринесе за развиването на хронични заболявания и нарушения в стареенето, 

като остеопороза и сърдечносъдови заболявания. Все още обаче не са изцяло 

открити основните механизми на стареенето на яйчниците и появата на различни 

краткосрочни и дългосрочни биологични и психологични последици. Напредъкът в 

изследванията на репродуктивното стареене и менопаузата е ограничен от 

липсата на система за стандартизация на етапите на репродуктивното стареене, 

основана на значими, жизнени и обективни критерии, както и на специфични за 

менопаузата въпроси. Настоящото естество, както е представено, има редица 

ограничения, подложени на процес на критичен анализ. По-конкретно, 

съвременната терминология не разполага с необходимата чувствителност и 

специфичност, за да определи оперативно репродуктивния статус на жената в 

рамките на континуума на репродуктивното остаряване. Необходимо е да насочим 

и фокусираме бъдещите изследвания върху този въпрос, за да получим по-добра 

                                                 
70

 Шерман С., (2005 г,). Определяне на прехода към менопауза. с. 118(12-supp-S2), 0–7.  
DOI: 10.1016/j.amjmed.2005.11.002      

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МЕНОПАУЗАТА 
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представа за прехода към менопауза и да определим валидността и 

приемливостта на предложените системи за стадиране. 

Здравословното състояние на хората има силна причинно-следствена връзка с 

процеса на стареене, качеството на живот и физиологичното състояние, 

характерно за менопаузата. Всички тези понятия имат дълбоки, взаимозависими и 

многопосочни последици.  

През съвременната епоха на здравословното състояние се е гледало от 

различни гледни точки. Едно от значимите изменения е това, представено на 

конгреса на СЗО през 1946 г.71. Така към определението за здраве като състояние 

на организма, отразяващо липсата на болест, се добавят понятията за физическо, 

психологическо и социално благосъстояние. Това определение става обект на 

многобройни дебати и изменения с течение на времето. Впоследствие към трите 

измерения на здравето експертите добавят духовно, емоционално и 

професионално благосъстояние, както и други измерения. Думата 

„здраве“ произлиза от стария термин „hale“72 , в смисъл „цялост“, означавайки 

хармонично цяло. По този начин, здравето може да бъде холистично понятие, 

отнасящо се до единицата или цялото. Това е израз на73 относително състояние, 

при което човек може да функционира добре от физическа, психическа, социална 

и духовна гледна точка, за да изпита целия набор от уникални ситуации, 

предоставени от околната среда. 

Понастоящем на определението за здраве се гледа от по-гъвкава гледна точка. 

Отправна точка за подобно начинание може би е фактът, че здравето не е 

дихотомна променлива (т.е. здраво срещу нездраво), а се очертава като 

континуум между „по-здраво“ и „по-малко здраво“ 74 . Двете състояния на 

човешкото тяло – здраво и болно – са два динамични физиологични процеса, 

                                                 
71

 Ракел, Джером и Вашингтон, Трейси и Кокшоу, Уендъл и Бримър, Ерик. (2013 г.). Оперативно разбиране на 
благосъстоянието. Списание за духовност, лидерство и управление. 7. 3-12. 10.15183/slm2013.07.1112. 
72

 Олерибе, О. О., Укуедех, О., Бърстоу, Н. Дж., Гомаа, А. И., Сондеруп, М. У., Кук, Н., Уейкд, И., Спирман, У., и 
Тейлър-Робинсън, С. Д. (2018 г.). Здраве: новото определение. Панафриканското медицинско списание, 30, 
292. https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.292.15436 
73

 Хюбер М. Конференция „Здравето състояние ли е или способност“ Динамична концепция за здравето 
Доклад от срещата през декември 10-11, 2009 г. Достъп: септември 2021 г. 
74

 Кард Алън. (2017 г.). Отвъд определението за здраве на СЗО: Нова перспектива за застаряващия свят и 
настъпващата ера на ориентирани грижи: Предефиниране на здравето. Световна медицинска и здравна 
политика. 9. 127-137. 10.1002/wmh3.221. 
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които варират между двете крайности 75 , 76 : общо благосъстояние, 

характеризиращо се с оптимално функциониране и болест (завършваща със 

смърт). 

Всички гореспоменати аспекти определят възприемането на това човешко 

състояние като задоволително и приемливо състояние на физическо (биологично), 

умствено (интелектуално), емоционално (психологическо), икономическо 

(финансово) и социално (обществено) благосъстояние 77 . Точно както 

специалистите по околната среда описват здравето на планетата като 

способността на една сложна система да поддържа стабилна околна среда в 

относително тесен диапазон78, понятието „здраве“ следва да се разглежда като 

динамично функционално състояние на човешкия организъм, вариращо между 

стойностите, считани за нормални, чието настъпване е резултат от способността 

за постоянна адаптация към променливите и постоянно променящите се условия 

на всички среди, в които живеем и извършваме ежедневните си дейности79.  

Следователно може да се каже, че това физиологично състояние, специфично за 

жените, т.е. менопаузата, представлява етап от онтогенетичната еволюция, към 

който тялото трябва да се адаптира от множество гледни точки. Най-важните 

измерения на био-физиологичните модификации на менопаузата са 

поведенческото и психологическото измерение. 

 

Най-очевидните поведенчески нагласи са тези, генерирани от начина на живот на 

човека, които могат да бъдат количествено измерени чрез серия от основни 

компоненти: 

 Характеристиките на вида професия на дадено лице; 

 Продължителността и качеството на ежедневните дейности (домакински 

задължения и социални дейности); 
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 Куджунджич Тиляк М. 90-годишнината на Училището по обществено здраве „Андрия Щампар”. Хърватско 
медицинско списание 2017;58:330-1. Medline:29094810 doi:10.3325/cmj.2017.58.330 
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 The Free Dictionary – Медицински речник. Холистично здраве. Достъпно на: http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/holistic+health. Accessed: September 2021. 
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 Олерибе, О. О., Укуедех, О., Бърстоу, Н. Дж., Гомаа, А. И., Сондеруп, М. У., Кук, Н., Уейкд, И., Спирман, У., и 
Тейлър-Робинсън, С. Д. (2018 г.). Здраве: новото определение. Панафриканското медицинско списание, 30, 
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 Рокстрьом Дж., Стефен У., Нуун K., Персон О., Чапин А. С., Ламбин E. Ф., и др. Безопасно работно 
пространство за човечеството. Природа 2009 г.; 461:472-5. 
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 Хюбер, М., Ноттнерус, Дж. А., Грийн, Л., Хорст, Х., Джадад, А. Р., Кромхаут, Д., ... Смид, Х. (2011 г.). Как да 
определим здравето? BMJ, 343(jul26 2), d4163–d4163. DOI:10.1136/bmj.d4163 
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 Нивото на заседналост или активност и системно практикуване на спортни 

дейности; 

 Хранителните навици и дневната динамика на храната; 

 Качеството и продължителността на съня.  

 

Анализът на менопаузата подчертава, че този физиологичен етап при жените 

може да се определи като етап на еволюция, включващ психологически промени80. 

От друга страна, менопаузата води до изостряне на вече съществуващи психични 

разстройства 81 . Взаимодействието между психологическите и биологичните 

фактори определя реакциите на организма към хормоналните промени, 

настъпващи по време на менопаузата 82 . Някои от симптомите включват 

тревожност, раздразнителност, депресивни състояния и проблеми с вниманието. 

Негативната нагласа към менопаузата може да е причина за появата на по-тежки 

симптоми83. 

Състоянието на духа често е първият индикатор за пременопауза, като може да 

се наблюдава депресия, тревожност и понижено либидо, което е свързано с 

нарастващата честота на предменструалния синдром през този период84. Жените, 

които винаги са били в добро настроение, внезапно могат да станат апатични, 

раздразнителни и дори тъжни. Същото поведение може да се появи и по време на 

самата менопауза85. 

Депресията намалява способността на организма да се възстановява след 

заболявания и увеличава риска от преждевременна смърт – не само от 

самоубийство, но и от привидно несвързани заболявания 86 . Изследователите, 
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 Хънтър, М. С. (1993 г.). 3 Предиктори на симптомите на менопаузата: психосоциални аспекти. Клинична 
ендокринология и метаболизъм на Бейлиер, 7(1), 33-45. 
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 Грациотин, А., и Лайблум, С. Р. (2005 г.). Биологична и психосоциална патофизиология на женската 
сексуална дисфункция по време на менопаузалния преход. Списание „Сексуална медицина“, 2(s3), 133-145. 
82

 Елавски, С., и Маколи, И. (2005 г.). Физическа активност, симптоми, самочувствие и удовлетвореност от 
живота по време на менопаузата. Мауритас, 52(3), 374-385. 
83

 Стюарт, Д. Е. и Бойдел, К. М. (1993 г.). Психологически дистрес по време на менопаузата: Симптоми през 
целия репродуктивен цикъл. Международно списание за психиатрия в медицината, 23(2), 157-162. 
84

 Славен, Л. и Лий, К. (1997 г.). Настроение и симптоми сред жените на средна възраст: Връзката между 
менопаузалния статус, хормонозаместителната терапия и физическата активност. Психология на здравето, 
16(3), 203. 
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 Бромбергер, Дж. Т., Асман, С. Ф., Авис, Н. Е., Шокен, М., Кравиц, Х. М., и Кордал, A. (2003 г.). Промени в 
настроението при мултиетническа общностна кохорта от жени в пред- и перименопауза. Американско 
списание за епидемиология, 158(4), 347-356. 
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 Авис, Н. Е., Крофърд, С., Стелато, Р., и Лонгкоп, Ц. (2001 г.). Изследване на нивата на хормоните и 
депресията сред жени, преминаващи през менопауза. Климактериум, 4(3), 243-249. 
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които проучват този ефект, го свързват със стреса, като подчертават, че 

смущаващите събития (най-вече дългосрочния стрес) могат да причинят депресия, 

тревожност и други заболявания 87 . Хроничният стрес и депресията изглежда 

причиняват преждевременно настъпване на менопаузата, особено сред жени, 

които са приемали антидепресанти88. 

Типът на личност и сексуалността могат да повлияят на симптомите, проявяващи 

се по време на менопаузата. Жените, които са по-ангажирани с професията си, се 

характеризират с по-добро здравословно състояние. Жените, чието ежедневие е 

свързано с по-високи нива на стрес или психическо натоварване, са по-склонни да 

използват хормонално-заместителна терапия89.  

Качеството на живот на жените в постменопауза е резултат от редица 

психологически и биологични фактори. По време на климактеричния период,90 80% 

от жените се оплакват от субективни смущаващи симптоми, които често се 

отразяват на качеството им на живот91. 
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Фигура № 18 Субективни фактори, повлияни от климактеричните трансформации 

 

 

Тези климактерични симптоми обхващат широк спектър от соматични симптоми 

на дисфункця на централната нервна система. Тези промени могат да включват 

следното: 

 Соматични фактори: метаболитни промени, повишен риск от 

сърдечносъдови заболявания, нередовно вагинално кървене, урогенитални 

симптоми, вагинална сухота, остеопороза и риск от фрактури на костите; 

 Промени в централната нервна система (ЦНС): вазомоторни симптоми, 

нарушения на съня, промени в настроението, мигрена, сексуални 

дисфункции. 

Промените в невроендокринната и невротрансмисионната система, свързани с 

намаляването на естрогена, често имат отрицателно въздействие върху 

психофизическото състояние на жените. Това може да обясни, поне отчасти, по-

голямата честота на психични и неврологични разстройства по време на 

постменопаузата в сравнение с жените във фертилна възраст. Тази група прояви 

включва промени в психичното равновесие (представени преди всичко от 

раздразнителност, емоционална лабилност с внезапни изблици на плач, безсъние, 

умора и апатия). Сред пациентите, които са силно предразположени към тях, тези 

нарушения могат да прераснат в психиатрични заболявания, тревожни 

разстройства или депресивен синдром92,93. 
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 Геназани, А.Р.; Гамбачиани, М. Хормонозаместителна терапия: Перспективите на 21-ви век. Матуритас 
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Възможности за интервенция. Мауритас 1999 г., 3, 103–110. DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1 

Днес сме 
свидетели на нова 
и безпрецедентна 

ситуация във 
филогенетичната 

еволюция на 
хората на Земята. 

1/3 от живота на съвременните 
жени преминава в менопауза и 

постменопаузата 

https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1
https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1


61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимо от патологиите, свързани с климактериума (напр. алцхаймер и 

паркинсон), при жените се наблюдава и влошаване на когнитивните функции 

(промени в паметта или когнитивни разстройства), свързани с хипоестрогенизма. 

Поради постоянното нарастване на процента на хората, които достигат 

напреднала възраст сред общото население на света, и големия брой жени, които 

се сблъскват с климактериума, е задължително да се придобие по-добра 

представа за значението на менопаузалния преход и постменопаузалния период. 

И двата контекста са от значение за по-доброто разбиране на функционирането 

на женското тяло и за постигане на биофизиологично и психоповеденческо 

благосъстояние на жените по света. 

Този нов контекст може да породи потенциално отрицателно въздействие върху 

общото качество на техния живот, семейство, взаимоотношения и професионални 

дейности. 

Здравеопазването на жените по време на климактеричния преход включва 

няколко специалисти, които трябва да наблюдават и насърчават здравословните 

дейности, стратегиите за превенция и да предписват медицински или 

алтернативни препарати, в зависимост от нуждите на жените и личните рискови 

фактори. Системата трябва да предоставя консултации и реални възможности за 

активен живот. Това може да се изрази в демократизиране и осигуряване на 

достъп до физическа активност, като се предостави устойчива логистична 

подкрепа и стратегии за активен туризъм, адаптирана спортна програма, 

трудотерапия и динамични дейности.  

Настоящата концепция, към която се присъединяваме, предлага подход, 

персонализиран спрямо индивидуалните особености, прилагащ набор от 

междинни и преходни знания и ресурси от областта на медицината, науката за 

човешката моторика и психосоциологическата подкрепа.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

МЕНОПАУЗАТА 

Въздействието на ендокринната функция върху душевното състояние на жените в 

менопауза все още е тема на интензивни дискусии. Въпреки че много жени 

изпитват депресия и тревожност по време на менопаузата, причините за тези 

разстройства на настроението не могат да бъдат приписани само на 

физиологичните ѝ аспекти. Не може да се пренебрегне влиянието на 

психологическите фактори, начина на живот, образа на тялото, междуличностните 

отношения и социо-културните фактори при прогнозиране на нивата на депресия 

и тревожност по време на този период от живота.  

 

Психологически фактори 

Депресията и менопаузата 

Въпреки че някои изследователи са стигнали до извода, че честотата на 

депресията сред жените, претърпели хирургична менопауза е по-висока 94 , 95 , 

физиологичните връзки между естествената менопауза и депресията също са 

значителни96,97. Теориите, свързани с начина, по който хормоналните промени 

влияят върху душевното състояние на жените в менопауза, все още са обект на 

дебати. 

Някои изследователи твърдят, че психологическа симптоматика, като депресивно 

настроение, раздразнителност и тревожност, се проявява в по-тежка степен по 

време на пременопаузата и постменопаузата 98 . Предполага се обаче, че 

повишената интензивност е по-вероятно да се прояви по време на 

пременопаузата при жени, които са преминали през предишен период на 

депресия. 99 . Други изследвания 100  твърдят, че по време на прехода от 
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99

 Робинсън Г. Е.. Психотични разстройства и разстройства на настроението, свързани с перименопаузалния 
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пременопаузата към постменопауза, нарушенията е съня, които предизвикват 

негативно общо настроение и тревожност се увеличават.  

Най-последователната връзка между менопаузата и депресията е, че 

депресивните разстройства не могат да бъдат предсказани само от етапа на 

менопаузата. Обобщавайки въпроса, разгледан в горните редове, по-долу 

представяме редица психосоциални фактори, които могат да предскажат появата 

на депресивни състояния, свързани с менопаузата101,102,103: 

- Предишна депресия; 

- Заседнал начин на живот и липса на физическа активност; 

- Негативно отношение към менопаузата и стареенето; 

- Изпитване на по-тежки симптоми на менопаузата; 

- Високи нива на стрес; 

- Тютюнопушене; 

- Проблеми във взаимоотношенията с партньора или други лица; 

- Принадлежност към по-ниски социално-икономически класи; 

- Наличие на периоди на безработица. 

 

ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (депресия) 

- Благодарение на биопсихосоциалния характер на депресията е необходим 

многоизмерен подход; 

- Жените с лека форма на депресия могат да се възползват от 

хормонозаместителна терапия (ХЗТ), когнитивно-поведенческа терапия, 

групови фитнес занимания или физическа активност на открито; 

- В случай на умерена до тежка или клинична депресия се препоръчват 

антидепресанти в комбинация с психотерапия и ХРТ; Ролята на активния 

живот чрез спорт, физическа активност на открито и системно участие в 

динамични програми има очевиден принос за смекчаване на критичните 

етапи на депресията. 
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 Оуенс Дж. Ф и Матюс К. А. Нарушения на съня при здрави жени на средна възраст. Матуритас 1998 г.; 30: 
41–50 
101

 Авис Н. Е., Крофърд С., Стелато Р. и Лонгскоп Ц. Изследване на нивата на хормоните и депресията сред 
жени, преминаващи през менопауза. Климактериум 2001 г.; 4: 243–249. 
102

 Блоч А. Самоосъзнатост по време на менопаузата. Матуритас 2001 г.; 41: 61–68. 
103

 Босуърт Х. Б., Бастиан Л. А., Кучибхатла М. Н. и др. Депресивни симптоми, менопаузален статус и 
климактерични симптоми при жени на средна възраст. Психосоматична медицина 2001 г.; 63: 603–60 
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Тревожността и менопаузата 

Повечето хора изпитват тревожност в отговор на ежедневни ситуации. Въпреки 

това, когато тревожността стане твърде силна и продължителна, тя се наслагва 

върху ежедневието. В този момент тревожността се превръща в проблем. 

Осъзнаването на този момент може да се превърне в шанс в борбата с нейните 

последици. Това може да се постигне чрез медикаменти, психологическа помощ и 

участие в специална програма за физическа активност. Тревожността може да се 

прояви чрез различни физиологични реакции, поведенчески нагласи, чувства и 

мисли. 

 
Фигура № 19. Признаци на тревожност 

Въпреки че много изследователи са разглеждали връзката между депресията и 

менопаузата, въздействието на ендокринната функция върху тревожността при 

жените в менопауза е по-малко известно. 

Научните постижения в тази област дават основание да се смята, че 

тревожността по-скоро е свързана с две по-тежки форми или симптоми на 

менопаузата. Жените могат да проявяват състояния на тревожност поради 

различни фактори, като например:  

 Анамнеза за тревожни разстройства; 

 Психосоциални фактори: състояние на връзката, семейни проблеми, 

социално-икономически статус, фактори, свързани с активния начин на 

Тревожност 

треперене и 
световъртеж 

учестено 
дишане 

горещи 
вълни 

гадене 

 внезапно 
сърцебиене 
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живот, като например заседнал начин на живот и липса на физическа 

активност. 

 

 

 

 

Психосоциални фактори 

Установени са редица ситуации, предшестващи появата и настъпването на 

менопаузата, които оказват влияние върху качеството на живот по време на този 

преход. 

 Анамнеза за разстройства на настроението 

Ако жената е имала депресивни състояния в по-младите си години, то тя е 

склонна към същите психоповеденчески разстройства и по време на 

менопаузата.  

 Негативно отношение към менопаузата и стареенето 

Противоположността, нетолерантността, повърхностният и нереалистичен 

подход или просто негативното отношение към явленията на стареенето, 

проявяващи се през предишните етапи от живота, могат да доведат до 

засилване на психологическите симптоми и до по-висока степен на депресия 

по време на менопаузата. 

 Събития от живота, личност и адаптация  

Преждевременната смърт на близък човек, кризите в брака и разводите 

получават по-високи резултати при тестовете за психологическа 

мобилност104. Анализът на способността за адаптиране и специфичният тип 

личност предоставят елементи за прогнозиране на депресивни или 

тревожни състояния. 

 Самооценка 

Ниското ниво на увереност, емоционалната нестабилност и ниското 

самоуважение създават предпоставки за психологически разстройства по 

време на менопаузата. Лицата, които имат висока самооценка, намират 

необходимите ресурси, за да се справят с предизвикателните ситуации, с 

които се сблъскват в живота си. 

                                                 
104

 Гат Д., Озбърн М., Бънджи Г. и др. Психиатрични разстройства и гинекологични симптоми при жени на 
средна възраст: изследване на обществото. Британско медицинско списание 1987 г.; 294: 213–218. 
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ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (тревожност) 

 Идентифициране на нивото на тревожност: припокриване на ежедневието с 

продължителността на симптомите; 

 Водене на дневник, в който редовно да се записва възприемането и 

разбирането на симптомите (той може да се превърне в истински 

инструмент за определяне или анализиране на причините за тревожността); 

 ХЗТ може да допринесе за смекчаване на симптомите на тревожност, като 

например горещите вълни; 

 Динамични програми за релаксация, като пилатес, енергийна гимнастика, 

тай-чи, или статични програми за релаксация, като йога или медитация. 

 

ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (психосоциални фактор) 

 Кратко изследване на живота на жените: 

- Предишен опит с депресия и тревожност; 

- Тяхното отношение им към менопаузата и остаряването; 

- Всички негативни събития в живота, които може да са причинили стрес; 

- Начина за справяне с проблемите; 

- Каква е тяхната самооценка. 

 Търсете когнитивни дисфункции при пациентите си, като например: 

- Прекомерно обобщаване; 

- Свеждане на успеха до минимум; 

- Персонализиране на вината. 

 

Странични ефекти от менопаузата 

Изглежда, че негативните настроения и тревожните състояния са по-скоро 

повлияни от страничните ефекти на симптомите на менопаузата, отколкото от 

самата менопауза. Жените, изпитващи физиологичните ефекти на менопаузата 

(т.е. нощното изпотяване), съобщават за значително нарушение на качеството на 
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съня; те са хронично уморени и летаргични. Такива лица с нарушения на съня, 

горещи вълни и нощно изпотяване съобщават за силни депресивни и 

психиатрични състояниея. 

 

ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (странични ефекти от менопаузата) 

 Оценяват тежестта на симптомите на менопаузата и определят причинно-

следствената връзка с разстройствата на настроението. 

 

Проблеми, свързани с начина на живот 

Жените, които активно и постоянно се занимават със спорт, не пушат и пият 

алкохол в умерени количества, се отличават със стабилна и положителна 

психоповеденческа динамика. При жените, които водят заседнал начин на живот, 

се наблюдава намаляване на общия психофизически тонус с наближаването на 

менопаузата. 

 

ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (начин на живот) 

 Насърчаване на активен начин на живот; 

 Участие в програми за системна физическа активност; 

 Жените трябва да оценят негативните здравни практики в живота си (напр. 

тютюнопушене) и след да открият начин да направят положителни промени 

(консултация, терапия или лечение). 

 

Образ на тялото 

Като се има предвид, че значителен брой изследвания са посветени на връзката 

между неудовлетвореността от тялото и депресивните състояния сред младите 

жени , , само няколко проучвания (Джаксън и др., 2014 г.) изследват пряко тази 

връзка сред възрастни жени, като при тях няма връзка между 

неудовлетвореността от тялото и ХР (хранителни разстройства). Освен това 405 

жени от афроамерикански и кавказки произход на възраст между 42 и 52 години 

участват в трансверсално проучване, изследващо връзката между образа на 

тялото и депресията . Резултатите показват, че жените, категоризирани като 

неудовлетворени от тялото си, съобщават за клинично значими депресивни 

симптоми два пъти повече от жените, които са доволни от тялото си. 
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Негативният образ на тялото изглежда представлява проблем за редица жени, 

които наближават менопаузата или вече са започнали този период от живота си. 

Много от тези жени имат ниско самочувствие и са изправени пред реални 

предизвикателства, за да запазят контрола в живота си. 

 

ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (образ на тялото) 

 Оптимистична нагласа към прехода към менопауза и  хормоналното 

стареене; 

 Значението на здравословното състояние и оптималното ниво на телесните 

функции за сметка на вниманието, което се обръща на теглото и 

различните соматични параметри; 

 Насърчаване на физическата активност като средство за укрепване на 

здравето, функционалната независимост и психичния тонус. 

 

Междуличностни взаимоотношения 

Взаимоотношения с партньора 

Независимо от това дали жените са във връзка с партньор или са самотни, 

вдовици или разведени, те ще преживеят менопаузата в определен момент. Все 

още не е ясно дали менопаузата е по-вероятно да се повлияе от чувствата и 

качеството на връзката на жената с партньора ѝ или от хормоналните 

трансформации по време на прехода. Различни изследвания показват връзката 

между семейното положение и депресивните симптоми. Изследване, проведено105 

през 2009 г., установява, че жените, които са неомъжени, повторно омъжени, 

разделени, разведени, вдовици, или в съжителство, изпитват значително повече 

симптоми на депресия от жените, които са били омъжени само веднъж. Нещо 

повече, при всички изследвани групи (с изключение на групата на жените, които 

никога не са се омъжвали) тези психологически проблеми се влошават с течение 

на времето. 

 

 

 

                                                 
105

 Лапиери, Трйси. (2009 г.). Семейно положение и възникване на депресивни симптоми с течение на 
времето: вариации свързани с възрастта и пола. Семейни отношения. 58. 404 - 416. DOI: 10.1111/j.1741-
3729.2009.00562.x   
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Взаимоотношения с децата 

Менопаузата бележи края на репродуктивните години на жената и често съвпада 

с момента, в който собствените ѝ деца напускат дома. За някои жени, които никога 

не са имали деца, менопаузата е знак, че създаването на потомство вече не е 

възможно, което може да допринесе към депресивните състояние. 

Сред изследванията, проведени сред жени с деца, авторите съобщават за 

противоречиви резултати по отношение на въздействието на напускането на дома 

от децата. Някои изследвания предполагат наличието на емоционално и 

депресивно въздействие върху въпросните жени, докато други не установяват 

никакви значителни последици от подобни ситуации (празно гнездо).  

През първите пет години след менопаузата жените са по-неудовлетворени от 

взаимоотношенията си с децата и искат да променят степента на контакт с тях. В 

периода след менопаузата (около пет години след нея) жените съобщават за по-

голяма удовлетвореност в отношенията с децата си106. Изглежда, че децата се 

завръщат вкъщи, което също може да окаже влияние върху живота на жените в 

менопауза. В това отношение са необходими допълнителни изследвания. 

Може би менопаузата показва на жените, че те имат различна роля в живота на 

децата си. След определен период на приспособяване и добавяне на нови роли 

(напр. баба и дядо) жените могат да станат по-удовлетворени от отношенията си с 

тях. 

 

Взаимоотношения с приятелите/социална подкрепа 

Жените, които изпадат в депресивни състояния по време на менопаузата, е по-

вероятно да са тези, които имат по-малко приятелки и по-ниска социална 

подкрепа. Установено е, че жените, интегрирани в различни социални кръгове, с 

активен социален живот, посрещат менопаузата, без да са много податливи на 

депресия. Друг особен аспект е представен от факта, че липсата на довереник 

може да бъде прогностичен фактор за психиатрична мобилност по време на 

постменопаузата. 

 

 

 

                                                 
106

 Дийкс А. А, и МакКейб М. П. Менопауза, възраст и възприемане на образа на тялото. Психология и здраве 
2001 г.; 16: 367–379. 
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ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (взаимоотношения) 

 Попитайте жените за техните минали връзки, семейна среда, статус на 

социалните им отношения; 

 Попитайте жените какво и как се чувстват по отношение на: 

- Партньора (ако имат такъв); 

- Децата (ако е приложимо); 

- Приятелите; 

 Важно е да се определи дали жените, на които предстои да променят 

семейния си статус, страдат или се притесняват от потенциални проблеми, 

свързани с партньора им, което може да повиши риска от депресия. 

 

Социокултурни влияния 

Роля 

Прехода към менопауза, може да повлияе на психологическите функции на 

жените. За да се разбере цялостното състояние на жените по време на 

менопаузата, би било добре ако специалистите отделят време, за да оценят 

житейските роли на жените и какво е тяхното отношение. Що се отнася до 

въздействието на ролята, която имат жените, преживяващи преждевременна 

менопауза, все още сме на етап на събиране на данни. 

 

ПРКАТИЧЕСКИ МЕРКИ (роли) 

 Попитайте жените за: 

- Ролите, които са имали в живота си; 

- Дали са удовлетворени от тези роли. 

 Насърчете ги да търсят нови роли и да опитат нещо, което винаги са искали: 

- Да се запишат на курс, който да ги учи на различни способности, които 

искат да придобият; 

- Да работят като доброволци; 

- Да приемат предизвикателства като изкачване на планина, каране на 

колело и др. 

 Оценете социалния статус на жените в менопауза; 

 Попитайте ги за културните традиции и обичаи в социалната и 

демографската им среда и за начините, по които те биха могли да ѝ 

повлияят; 
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 Попитайте ги за личният им опит с менопаузата. 

 

Социални фактори 

Стига се до заключението, че социалната класа на жената може да повлияе на 

начина, по който тя се отнася към предполагаемото депресивно настроение. 

Жените, принадлежащи към по-ниски социални класи, са по-склонни към 

депресивни настроения и състояния на тревожност, потенциално причинени от 

менопаузата. 

Установено е, че безработицата е по-голям предиктор за по-високи нива на 

тревожност отколкото менопаузата. Интересно е, че нивото на образование не е 

точен предиктор на негативните настроения107. 

 

Култура 

Въздействието на културата върху менопаузата е реален факт. Проблематиката е 

широкообхватна и за нас е важно да опознаем въздействието на културата върху 

начина на интерпретиране на менопаузата, особено от гледна точка на душевното 

състояние. Докато жените в някои култури могат да поемат по-ценени роли след 

менопаузата (например в развиващите се страни), други култури могат да 

подценят приноса на жените след менопаузата към обществото. 

Нагласите на дадена култура по отношение на отглеждането на деца например се 

отразяват на жената, когато децата ѝ напуснат дома и тя вече не трябва да 

изпълнява ролята на майка. Ако обществото се фокусира върху ролята на жената 

като детегледачка, тя става маловажна и незначителна, когато децата напуснат 

дома. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 Денерщайн Л., Лехерт П., Бургер H. и Дъдли Е. Настроението и прехода към менопауза. ж Списание за 
нервни и психични заболявания 1999 г.; 187: 685–691. 
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Степента на влошаване на костната архитектура е следствие от начина на живот 

на човека. От детска възраст, както и през всички останали хронологични 

житейски етапи, активният начин на живот и редовната физическа активност 

допринасят значително за превенцията на остеопенията и остеопорозата. 

Ефективността на обществените здравни програми за превенция на 

остеопорозата се определя от успеха на усилията за промяна на нагласите и 

оптималния прием на калций. Проучвания108,109,110 показват, че поведенческите 

промени са насочени предимно към участието в тренировки, използващи 

собственото тегло. Тези тренировки са предпоставки за придобиване на 

функционален капацитет за независимост, като по този начин се допринася 

значително за изпълнението на домакинските задължения и за създаването на 

устойчива социална мобилност на възрастните хора.  

Начин на живот, който включва111 не непременно интензивна, но честа физическа 

активност, на работното място или у дома, както и участие в специализирани 

програми за физическа активност, като двигателна терапия, програми за активен 

отдих и системното практикуване на спорт, представлява съществена 

предпоставка за поддържане на здрави кости. В този смисъл може да се каже, че 

физическата активност влияе върху три основни компонента от поведението на 

хората (биологичен, психологически и социален) и, очевидно, има три цели: 

физическо и хармонично развитие на тялото, изграждане на психо-физическо 

равновесие и социална интеграция. По този начин, научно изготвените дейности 

имат ясни и постижими цели и чрез тяхното практикуване се осъществява 

оптималната активност на хората от всички възрасти. Много изследвания, 
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анализиращи участието в спортни дейности на възрастните хора, изтъкват 

психологически фактори, като мотивация, воля, саморегулация, конструкция на 

тялото и т.н., но също и социо-културни и демографски променливи, свързани с 

възрастта, пола, социално-икономическия статус, стереотипите и ценностите.  
Всички общи аспекти, представени по-горе, всъщност подкрепят една нова 

концепция с висока степен на актуалност – активното остаряване.  

Концепцията за активното остаряване не е много стара. Тя е в центъра на 

вниманието, благодарение на въздействието на съвременната цивилизация. 

Допреди 150-200 години хората са били принудени да имат динамичен начин на 

живот. Те са пътували пеша, занимавали са се с различни физически дейности и 

дори са извършвали първични дейности като лов, риболов или земеделие, само 

за да оцелеят. Индустриалната революция от XIX в. и особено технологичният и 

информационният прогрес през XX и XXI в. създават нови модели на живот и 

съответно нови макросоциални заболявания: заседяване, преяждане и 

професионален стрес. Този нов начин на живот генерира безпрецедентни в 

човешката история модели на поведение. За да предотвратим, смекчим или дори 

да се преборим с тези явления, се налагат специални и добре насочени подходи. 

Тези нови подходи всъщност са свързани със старите активни двигателни 

поведения. Те мотивират обществото да пренасочи вниманието си към простите 

средства за придвижване и да намалят употребата на заместители на 

физическата работа. Всъщност ставаме свидетели на манифест за възвръщане 

на простите ценности на живота.  

Въпреки че напредналите изследвания в областта на медицината постоянно 

генерират фармацевтични решения за превенция и лечение на заболявания, те 

никога няма да успеят да заменят ползите от активния начин на живот, дължащи 

се на излагането на физически упражнения и динамични дейности. Това води до 

нова аксиома, възникнала в резултат на динамиката на съвременното общество:  

 
 

 

 

 

 

Добавянето на години към живота ви не е гаранция за добавяне на 

живот към годините ви! 

Тази нова аксиома 
представлява 
надеждно 
доказателство, че 
устойчивостта на 
нашия живот се 
изразява в 
очертаването на 
нова концепция. 
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Тъй като е трудно да се очертаят границите на това понятие, ние го тълкуваме от 

специфичната гледна точка на нашето начинание, осигурена от връзката, 

представена по-долу.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура № 20. Факторна връзка между остеопорозата и качеството на живот 

 

Анализирайки процеса на стареене, от настоящата гледна точка, ние се 

фокусираме върху идеята, че ефектът от забавянето на стареенето е тясно 

свързан с поддържането на определена устойчивост на организма. Това 

схващане включва определен функционален и двигателен капацитет на тялото, 

който има силна причинно-следствена връзка с редовната физическа активност. 

Има и още добри новини: редица резултати от изследвания112,113,114 твърдят, че 

стареенето не е автоматично кумулативен и непрекъснат процес на деградация. 

Напротив, горните изследвания лансират идеята за адаптацията на тялото, която 

може да се противопостави на теорията за естествения подбор, защитавана от 

еволюционните биолози115,116. Като се има предвид, че този спад намалява или се 

забавя, може да се каже, че стареенето е етап на адаптация, който може да се 

изрази в относително стабилизиране на функционалността и двигателните 

                                                 
112
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116
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Здравословн
о остаряване 

Физически 
упражнения 

Активен 
начин на 

живот 

Качество на 
живот 

Остеопороза Качеството на живот 
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характеристики при ниско ниво на деградация. Априори, можем да заявим, че не 

съществува граница, нито твърдо определен момент, отвъд който ускореното 

стареене, значителното влошаване на качеството на живот и накрая смъртта 

могат да се превърнат в неконтролируема реалност. 

Остеопорозата е отговорна за генерирането на дълбоки и разнообразни 

последици, които допринасят (кумулативно или индивидуално) за влошаването на 

качеството на съвременния живот в голяма степен.  

 

Сред основните последици от остеопорозата споменаваме:  
Аспекти, свързани със социалната активност на възрастните хора: 

- По-ниско самочувствие и прехвърляне на последиците от него върху околните; 

- Ниска социализация, определяща появата на психологически ефекти; 

- Нисък принос към решенията на обществото от гледна точка на опита на 

възрастните хора. 

 

Влияние на остеопорозата върху психиката: 

- Депресия – по-ниските нива на физическа активност могат да доведат до 

загуба на независимост и до изолация; 

- Тревожност – загуба на подвижност и сила, към които се прибавя и страхът от 

счупвания (с по-висок риск от нараняване); 

- Емоционална зависимост – крехкото психическо състояние може да ограничи 

способността за справяне със здравните проблеми и да доведе до 

прехвърляне на отговорността върху други хора. 

 

Аспекти, свързани с физическата функционалност: 

- Повишен риск от фрактури; 

- Намаляване на физическите способности и ефективността на ежедневните 

дейности; 

- Намалена мускулна сила и сила на захвата (например на помощните уреди); 

- По-малка физическа независимост; 

- Болка с по-голяма интензивност; 

- Болки в гърба или врата; 

- Намаляване на ръста.  
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При обобщаването на анализа, представен по-горе, установихме положителна 

връзка между физическите упражнения и активния начин на живот като начини за 

постигане на по-високо качество на живот и борба с последиците от 

остеопорозата. Тази връзка е сложна и многопосочна. Изчерпателният анализ е 

труден и относително безполезен от гледна точка на ускорената динамика на 

всички разглеждани променливи. Една валидна систематизация на ползите от 

физическите упражнения за процеса на профилактика на остеопорозата включва 

следните елементи: 
 

 

 

 

 Хармонично физическо развитие 

 Поддържане и подобряване на сърдечната и дихателната функция  

 Оптимизиране на дейността на вътрешните органи и апарати 

 Стимулиране на регенерацията на костите 

 Контролиране на теглото и състава на тялото 

 Профилактика на затлъстяването   

 Функционално възстановяване и корекция на стойката 

 Повишаване на показателите мускулния тонус и укрепване на ставите и 

сухожилията  

 Развитие на кондиционните умения (сила, бързина, издръжливост), 

координационните способности (пространствено-времева ориентация, 

равновесие, комбиниране и съединяване на движения), подвижността на 

ставите, гъвкавостта на мускулите и развитие на интелектуалните 

способности 

 

 

 

 

 Формиране на обща двигателна база за практикуване на широк спектър 

от спортни дейности през свободното време 

 Придобиване на специфични спортни умения и способности 

Физически ползи 

Практически ползи 
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 Придобиване на набор от практически и физически умения, необходими 

за успешно участие в различни ежедневни и професионални дейности 

 Придобиване на висок потенциал и устойчивост към съвременните 

стресови фактори 

 

 

 

 

 

 

 Повишена устойчивост на организма към влиянието на отрицателните 

фактори на околната среда 

 Способност за бърза адаптация към различни битови и професионални 

условия 

 Разширяване на възможностите за физическа активност в свободното 

време 

 Ергономична автономност и социална мобилност 

 

 

 

 

 

 Подобряване на специализираната (двигателна) памет и фокуса върху 

конкретна задача 

 Развиване на вниманието и способността за разбиране на предаденото 

познавателно съдържание 

 Развиване на двигателната интелигентност 

 Развиване на мисловни процеси като предвиждане, анализ-решение, 

адаптация, бързина, интуиция 

 Регулиране на емоционалната динамика чрез многократно излагане на 

различни ситуации 

 Балансиране на поведенческата динамика, саморегулиране на нагласите 

във връзка с различни конфликтни или трудни ситуации и подобряване на 

увереността в собствените ресурси 

Социални ползи 

Психодинамични ползи 
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 Стимулиране на интереса на лицата към системно и самостоятелно 

практикуване на физическа активност  

 Разширяване на кръгозора на познанието чрез усвояване на система от 

ценности и стандарти, необходими за практикуването на физическа 

активност 

 Изграждане на устойчива мотивация за практикуване на физически 

упражнения (средства за укрепване на здравето) 

 Формиране на положително морално поведение (алтруизъм, честна игра, 

другарство, приятелство)  

 

Човешкото тяло е изключително сложна машина с много аспекти, които все още 

са неизвестни или частично известни. Вникването в сложните механизми на 

остеопорозата ще ни помогне да вземем най-добрите решения, за да се преборим 

с негативните последици за здравето, качеството на живот, социодинамичните, 

психоповеденческите и релационните аспекти. Проактивното и отговорно 

поведение представлява предпоставка за здравословно остаряване и пълноценен 

живот. 

 

 
 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avis, N. E., Crawford, S., Stellato, R., & Longcope, C. (2001). Longitudinal study of 

hormone levels and depression among women transitioning through menopause. 

Climacteric, 4(3), 243-249. 

 

Baucom K, Pizzorno L, Pizzorno J. Osteoporosis: The need for prevention and 

treatment. J Rest Med 2014; 3:2-9. 

 

Bearman, S. K., Martinez, E., & Stice, E. (2006). The skinny on body dissatisfaction: A 

longitudinal study of adolescent girls and boys. Journal of Youth Adolescence, 35(2), 

217–229 

 

Benedetti, M. G., Furlini, G., Zati, A., & Letizia Mauro, G. (2018). The Effectiveness of 

Physical Exercise on Bone Density in Osteoporotic Patients. BioMed Research 

International, 2018, 1–10. doi:10.1155/2018/4840531  

 

Blain H, Vuillemin A, Teissier A, Hanesse B, Guillemin F, Jeandel C. Influence of 

muscle strength and body weight and composition on 

regional bone mineral density in healthy women aged 60 years and over. Gerontology 

2001;47:207‑12. 

 

Bloch A. Self-awareness during the menopause. Maturitas 2001; 41: 61–68 

 

Boskey AL and Robey PG. (2013). The Composition of Bone. Primer on the Metabolic 

Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. John Wiley & Sons, Inc., p. 49-58 

 

Borgström F, Lekander I, Ivergård M, Ström O, Svedbom A, Alekna V, et al.The 

international costs and utilities related to osteoporotic fractures study (ICUROS) – 

quality of life during the first 4 months after fracture. Osteoporos Int 2013; 24:811-23 

 

Bosworth HB, Bastian LA, Kuchibhatla MN et al. Depressive symptoms, menopausal 

status, and climacteric symptoms in women at midlife. Psychosomatic Medicine 2001; 

63: 603–60 

БИБЛИОГРАФИЯ 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromberger, J. T., Assmann, S. F., Avis, N. E., Schocken, M., Kravitz, H. M., & Cordal, 

A. (2003). Persistent mood symptoms in a multiethnic community cohort of pre-and 

perimenopausal women. American Journal of Epidemiology, 158(4), 347-356. 

 

Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. (2017). American College of Rheumatology 

guideline for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. 

Arthritis Care Res (Hoboken);69(8):1095–1110. 

 

Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, Wong J B, King A, Tosteson A. Incidence 

and Economic Burden of Osteoporosis-Related Fractures in the United States, 2005-

2025. Journal of Bone and Mineral Research 2007;22(3): 465–475. [DOI: 

10.1359/jbmr.061113] 

 

Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. (2016). American Association of Clinical 

Endocrinologists and American College of Endocrinology: clinical practice guidelines for 

the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. Endocr Pract;22(suppl 

4):S1–S42. 

 

Card, Alan. (2017). Moving Beyond the WHO Definition of Health: A New Perspective 

for an Aging World and the Emerging Era of Value-Based Care: Redefining Health. 

World Medical & Health Policy. 9. 127-137. 10.1002/wmh3.221. 

 

Clarke B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clinical journal of the American 

Society of Nephrology: CJASN.; 3 Suppl 3: S131-9. 

 

Compston J. Osteoporosis: Social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010; 

48:477-82. 

 

Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd (1993) Population-

based study of survival after osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 137:1001–1005  

 

Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's 

guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 2359-81. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das S, Crockett J. (2013). Osteoporosis—a current view of pharmacological prevention 

and treatment. Drug Des Devel Ther; 7:435–448. 

 

Deeks AA & McCabe MP. Menopausal stage and age and perceptions of body image. 

Psychology and Health 2001; 16: 367–379. 

 

Dennerstein L. Well-being, symptoms and the menopausal transition. Maturitas 1996; 

23: 147–157. 

 

Dennerstein L, Lehert P, Burger H & Dudley E. Mood and the menopausal transition. 

Journal of Nervous and Mental Disease 1999; 187: 685–691. 

 

Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C. Epidemiology of hip fracture: 

Worldwide geographic variation. Indian J Orthop 2011; 45: 15-22 

 

Edwards, MH, Dennison, EM, A Aihie Sayer, Fielding, R., (2015). Osteoporosis and 

Sarcopenia in Older Age, Bone, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 

10.1016/j.bone.2015.04.016 Reference: BON 10683 

 

Elavsky, S., & McAuley, E. (2005). Physical activity, symptoms, esteem, and life 

satisfaction during menopause. Maturitas, 52(3), 374-385. 

 

Faber MJ, Bosscher RJ, Chin A Paw MJ, van Wieringen PC. (2006). Effects of exercise 

programs on falls and mobility in frail and pre-frail older adults: a multicenter 

randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil.;87(7):885-96. 

 

Folta SC, Lichtenstein AH, Seguin RA, Goldberg JP, Kuder JF, Nelson ME. (2009). The 

strong women-healthy hearts program: reducing cardiovascular disease risk factors in 

rural sedentary, overweight, and obese midlife and older women. Am J Public Health.; 

99(7):1271-7. 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genazzani AR, Stomati M, Spinetti A, et al. Neuroendocrinology of the climacteric 

period and hormonal replacement therapy. In Wren BG (ed.) Progress in the 

Management of Menopause. pp 380–384, London: Parthenon Publishing Group, 1997. 

 

Genazzani, A.R.; Gambacciani, M. Hormone replacement therapy: The prospectives for 

the 21st century. Maturitas 1999, 32, 11–17.  DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-

5122(98)00109-1 

 

Genazzani, A.R.; Spinetti, A.; Gallo, R.; Bernardi, F. Menopause and the central 

nervous system: Intervention options. Maturitas 1999, 3, 103–110. 

DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1 

 

Giannini, A.; Caretto, M.; Genazzani, A.R.; Simoncini, T. Neuroendocrine Changes 

during Menopausal Transition. Endocrines 2021, 2, 405–416. 

https://doi.org/10.3390/endocrines2040036 

 

Gold, P. W., & Chrousos, G. P. (2002). Organization of the stress system and its 

dysregulation in melancholic and atypical depression: high vs low CRH/NE states. 

Molecular psychiatry, 7(3), 254. 

 

Graziottin, A., & Leiblum, S. R. (2005). Biological and psychosocial pathophysiology of 

female sexual dysfunction during the menopausal transition. The Journal of Sexual 

Medicine, 2(s3), 133-145. 

 

Guadalupe-Grau A, Fuentes T, Guerra B, Calbet JA. Exercise and bone mass in adults. 

Sports Med 2009;39:439-68. 

 

Hernlund, E., Svedbom, A., Ivergård, M., Compston, J., Cooper, C., Stenmark, J., Kanis, 

J. A. (2013). Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology 

and economic burden. Archives of Osteoporosis, 8(1-2). doi:10.1007/s11657-013-0136-

1  

 

https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1
https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1
https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1
https://doi.org/10.3390/endocrines2040036


83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapierre, Tracey. (2009). Marital Status and Depressive Symptoms Over Time: Age and 

Gender Variations. Family Relations. 58. 404 - 416. DOI: 10.1111/j.1741-

3729.2009.00562.x   

 

Kenkre, J., & Bassett, J. (2018). The bone remodelling cycle. Annals of Clinical 

Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine, 55(3), 308–

327. doi:10.1177/0004563218759371 apud Frost HM. Skeletal structural adaptations to 

mechanical usage (SATMU): 2. Redefining Wolff's law: the remodeling problem. The 

Anatomical record. 1990; 226: 414-22. 

 

Kujundžić Tiljak M. The 90th anniversary of Andrija Štampar School of Public Health. 

Croat Med J. 2017;58:330-1. Medline:29094810 doi:10.3325/cmj.2017.58.330 

 

Hamilton, W. D. (1966). The moulding of senescence by natural selection. J. Theor. Biol. 

12, 12–45. 

 

Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et 

al.Osteoporosis in the European union: Khosla, Sundeep,  Shane, Elizabeth. A Crisis in 

the Treatment of Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 31, No. 8, 

August 2016, pp 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 

 

Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, Ballinger C (2011) Exercise for improving 

balance in older people. Cochrane Data- base Syst Rev 11:CD004963 

 

Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, Murray A, Ross C, Harbour RT, Caldwell LM, 

Creed G (2011) Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal 

women. Cochrane Database Syst Rev CD000333 

 

Huber M. Invitational Conference "Is health a state or an ability" Towards a dynamic 

concept of health? Report of the meeting December 10-11, 2009. Accesed: september 

2021. 

 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khosla%2C+Sundeep
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shane%2C+Elizabeth


84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. v. d., Jadad, A. R., Kromhout, D., … 

Smid, H. (2011). How should we define health? BMJ, 343(jul26 2), d4163–d4163. 

doi:10.1136/bmj.d4163 

 

Isaacson J, Brotto M. Physiology of mechanotransduction: how do muscle and bone 

‘talk’ to one another? Clin Rev Bone Miner Metab 2014; 12:77– 85. 

 

Jackson, K. L., Janssen, I., Appelhans, B. M., Kazlauskaite, R., Karavolos, K., Dugan, S. 

A.,…Kravitz, H. M. (2014). Body image satisfaction and depression in midlife women: 

The study of women’s health across the Nation (SWAN). Archives of Women’s Mental 

Health, 17(3), 177–187. 

 

Jeremiah, Michael & Unwin, Brian & Greenawald, Mark & Casiano, Vincent. (2015). 

Diagnosis and Management of Osteoporosis. American Family Physician. 92. 261-8. 

Johnell O, Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability 

associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int 17:1726–1733 

 

Johnell, O., & Kanis, J. A. (2006). An estimate of the worldwide prevalence and 

disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporosis International, 17(12), 

1726–1733. doi:10.1007/s00198-006-0172-4  

 

Jung, W. S., Kim, Y.Y., & Park, H.Y. (2019). Circuit Training Improvements in Korean 

Women with Sarcopenia. Perceptual and Motor Skills, 

003151251986063. doi:10.1177/0031512519860637 

 

Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis 

in postmenopausal women. Osteoporos Int. (2013)  

 

Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, Oden A, 

Zethraeus N, Pfleger B, Khaltaev N (2005) Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 

16:581–589 

 

Kanis JA, Compston J, Cooper C et al (2012) The burden of fractures in the European 

Union in 2010. Osteoporos Int 23 (Suppl 2): S57 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689


85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK (2003) The 

components of excess mortality after hip fracture. Bone 32:468–473 

 

Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal 

women: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Endocrinol. 2013; 2013: 

741639 

 

Kerr D, Ackland T, Maslen B, Morton A, Prince R. Resistance training over 2 years 

increases bone mass in calcium‑replete postmenopausal 

women. J Bone Miner Res 2001;16:175‑81. 

 

Manolagas SC. (2000). Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanisms and 

implications for the pathogenesis and treatment of osteoporosis. Endocr Rev.; 21: 115-

37. 

 

Martyn-St James M, Carroll S. Meta-analysis of walking for preservation of bone mineral 

density in postmenopausal women. Bone 2008;43:521-31. 

 

Medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in 

collaboration with the international osteoporosis foundation (IOF) and the European 

federation of pharmaceutical industry associations (EFPIA). Arch Osteoporos 2013;8: 

136 

 

Mueller, L. D., Rauser, C. L., and Rose, M. R. (2011). Does Aging Stop? New York: 

Oxford University Press. 

 

National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Osteoporosis 

prevention, diagnosis, and therapy. NIH Consensus Statement 2000;17(1):1–45. 

 

NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%2

0Final%20Update%20290719.pdf) 

 

https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf


86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh EG, Yoo JY, Lee JE, Hyun SS, Ko IS, Chu SH. Effects of a three month therapeutic 

lifestyle modification program to improve bone health in postmenopausal Korean 

women in a rural community: a randomized controlled trial. Res Nurs Health 2014; 

37:292e301 

 

Oleribe, O. O., Ukwedeh, O., Burstow, N. J., Gomaa, A. I., Sonderup, M. W., Cook, N., 

Waked, I., Spearman, W., & Taylor-Robinson, S. D. (2018). Health: redefined. The Pan 

African medical journal, 30, 292. https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.292.15436 

 

Owens JF & Matthews KA. Sleep disturbance in health middle-aged women. Maturitas 

1998; 30: 41–50 

 

Pearce, J., Hawton, K., & Blake, F. (1995). Psychological and sexual symptoms 

associated with the menopause and the effects of hormone replacement therapy. The 

British Journal of Psychiatry, 167(2), 163-173. 

 

Pearson JA, Burkhart E, Pifalo WB, Palaggo-Toy T, Krohn K. A lifestyle modification 

intervention for the treatment of osteoporosis. Am J Health Promot 2005;20:28e33. 

 

Platen, Petra. (2001). The importance of sport and physical exercise in the prevention 

and therapy of osteoporosis. European Journal of Sport Science. 1. 

10.1080/17461390100071307. 

 

Plawecki K, Chapman-Novakofski K. Effectiveness of community intervention in 

improving bone health behaviors in older adults. J Nutr Gerontol Geriatr. 

2013;32(2):145-60. doi: 10.1080/21551197.2013.781421. PMID: 23663213. 

 

Pfeifer M, Sinaki M, Geusens P, Boonen S, Preisinger E, Minne HW, et al. 

Musculoskeletal rehabilitation in osteoporosis: A review. J Bone 

 

Rachele, Jerome & Washington, Tracy & Cockshaw, Wendell & Brymer, Eric. (2013). 

Towards an operational understanding of wellness. Journal of Spirituality, Leadership 

and Management. 7. 3-12. 10.15183/slm2013.07.1112. 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauser, C. L., Tierney, J. J., Gunion, S. M., Covarrubias, G. M., Mueller, L. D., and 

Rose, M. R. (2006). Evolution of late-life fecundity in Drosophila melanogaster. J. Evol. 

Biol. 19, 289–301. 

 

Rawana, J. S. (2013). The relative importance of body change strategies, weight 

perception, perceived social support, and self-esteem on adolescent depressive 

symptoms: Longitudinal findings from a national sample. Journal of Psychosomatic 

Research, 75(1), 49–54. 

 

Rector RS, Rogers R, Ruebel M, Hinton PS. Participation in road cycling vs running is 

associated with lower bone mineral density in men. Metabolism 2008;57:226-32. 

 

Reginster, J.Y. , Beaudart, C. , Fanny Buckinx, F., Bruye`re, O. (2015). Osteoporosis 

and sarcopenia: two diseases or one?, 1363-1950, Wolters Kluwer Health, Curr Opin 

Clin Nutr Metab Care, 2016, 19:31–36 DOI:10.1097/MCO.0000000000000230 

 

Robinson GE. Psychotic and mood disorders associates with the perimenopausal 

period: epidemiology, aetiology and management. CNS Drugs 2001; 15: 1175–1184. 

 

Rockström J, Steffen W, Noone K, Persson Å, Chapin AS, Lambin EF, et al. A safe 

operating space for humanity. Nature 2009; 461:472-5. 

 

Rose, M. R., Drapeau, M. D., Yazdi, P. G., Shah, K. H., Moise, D. B., Thakar, R. R., 

Rauser, C. L., and Mueller, L. D. (2002). Evolution of late-life mortality in Drosophila 

melanogaster. Evolution 56, 1982–1991. 

 

Rose, M. R., Rauser, C. L., Benford, G., Matos, M., and Mueller, L. D. (2007). 

Hamilton’s forces of natural selection after forty years. Evolution 61, 1265–1276. 

 

Rubin RT, Rahe RH. Effects of aging in Masters swimmers: 40-year review and 

suggestions for optimal health benefits. Open Access J Sports Med. 2010;1:39‑44. 

Published 2010 Apr 7. doi:10.2147/oajsm.s9315 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saletu B. In Birkhauser MH & Rozenbaum H (eds) Does the Menopause Change the 

Psyche? pp 79–93, Menopause: European Consensus Development Conference, Paris: 

Editions Eska, 1996. 

 

Shanb, A., & Youssef, E. (2014). The impact of adding weight-bearing exercise versus 

nonweight bearing programs to the medical treatment of elderly patients with 

osteoporosis. Journal of Family and Community Medicine, 21(3), 

176. doi:10.4103/2230-8229.142972  

 

Sherman, S. (2005). Defining the menopausal transition. 118(12-supp-S2), 0–7. DOI: 

10.1016/j.amjmed.2005.11.002      

 

Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NV, Oliveira EM, Dantas EH. (2010). 

Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly 

females. J Bodyw Mov Ther;14(2):195-202. 

 

Slaven, L., & Lee, C. (1997). Mood and symptom reporting among middle-aged women: 

The relationship between menopausal status, hormone replacement therapy, and 

exercise participation. Health Psychology, 16(3), 203. 

 

Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of 

osteoporosis. European Journal of Rheumatology, 4(1), 46–56. 

doi:10.5152/eurjrheum.2016.048  

 

Stamm, T.A., Pieber, K., Crevenna, R. et al. Impairment in the activities of daily living in 

older adults with and without osteoporosis, osteoarthritis and chronic back pain: a 

secondary analysis of population-based health survey data. BMC Musculoskelet 

Disord 17, 139 (2016). https://doi.org/10.1186/s12891-016-0994-y 

 

Stewart, D. E., & Boydell, K. M. (1993). Psychologic distress during menopause: 

associations across the reproductive life cycle. The International Journal of Psychiatry in 

Medicine, 23(2), 157-162. 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston JE, Cooper C, McCloskey E, Jonsson B 

(2011) Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU. A report 

prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the 

European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 

Osteoporos doi:10.1007/s11657- 011-0060-1  

 

Taaffe DR, Snow-Harter C, Connolly DA, Robinson TL, Brown MD, Marcus R. 

Differential effects of swimming versus weight-bearing activity on bone mineral status of 

eumenorrheic athletes. J Bone Miner Res 1995;10:586-93. 

 

Taketani, Y., Yano, T. and Kugu, K. The Climacteric as a Crucial Stage of Female Life. 

Journal of the Japan Medical Association. Vol. 128, No. 9, 2002, pages 1189–1191. 

 

Tanaka H, Seals DR. Age and gender interactions in physiological functional capacity: 

insight from swimming performance. J Appl Physiol. 1997; 82(3):846–851. 

 

The Free Dictionary - Medical dictionary. Holistic health. Available at: http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/holistic+health. Accessed: September 2021. 

 

Tolomio S, Lalli A, Travain G, Zaccaria M. Effects of a combined weight‑bearing and 

non‑weight‑bearing (warm water) exercise program on bone mass and quality in 

postmenopausal women with low bone‑mineral density. Clin Ter 2009;160:105‑9. 

 

Tosteson AN, Burge RT, Marshall DA, Lindsay R. (2008). Therapies for treatment of 

osteoporosis in U.S. women: cost-effectiveness and budget impact considerations. Am 

J Manag Care;14(9):605–615. 

 

Tournadre, A Vial, G. Capel, F., Soubrier, M.,Boirie, Y., Sarcopenia, Joint Bone Spine, 

Vol. 86 (3): 309-314. 10.1016/j.jbspin.2018.08.001 

 

Vanwsenbeeck I, Vennix P & van de Wiel H. Menopausal symptoms: association with 

menopausal status and psychosocial factors. Journal of Psychosomatics and Obstetrics 

2001; 22: 149–158. 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5429676
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/88479


90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaughan S, Morris N, Shum D, O’Dwyer S, Polit D. (2012) Study protocol: a 

randomised controlled trial of the effects of a multi-modal exercise program on cognition 

and physical functioning in older women. BMC Geriatr.;12:60.  

 

Vieira S. Different land-based exercise training programs to improve bone health in 

postmenopausal women. Med Sci Tech. 2013; 54:158-63 

 

Vincent KR, Braith RW. Resistance exercise and bone turnover in elderly men and 

women. Med Sci Sports Exerc 2002;34:17‑23. 

 

Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O’Malley CD. Estimating prevalence 

of osteoporosis: Examples from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014; 9:182. 

 

Wassertheil-Smoller, S., Shumaker, S., Ockene, J., Talavera, G. A., Greenland, P., 

Cochrane, B., ... & Dunbar-Jacob, J. (2004). Depression and cardiovascular sequelae in 

postmenopausal women: the Women's Health Initiative (WHI). Archives of internal 

medicine, 164(3), 289-298. 

 

Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, et al. (2012). Osteoporosis in men: an Endocrine 

Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol and Metab;97(6):1802–1822. 

 

World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at 

the primary health care level: summary meeting report. Brussels, Belgium; May 5-7, 

2004. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходно положение (ИП): Легнете по гръб, свийте крака, разтворете рамене и опрете 
цялото ходило на пода; ръцете докосват пода, за да стабилизират тялото. 
Описание: Бавно повдигнете таза, като се оттласнете с крака от пода  
Избягвайте 
- Твърде високо повдигане на таза 
- Замахване и неконтролирано изпълнение  
- Прекалено стегната позиция на ръцете (те помагат само за стабилизацията на тялото) 
Количество 
Начинаещи 
8-10 повторения * 2-3 серии 
Средно напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии 
Напреднали 
12-16 повторения * 3-4 серии 70% 
Вариации 

1. Изпъване на крак при повдигане на таза  
2. Фиксиране на ластик около таза: повдигане на таза, като се добави и 

съпротивлението на ластика  
Оперативно-методически указания 
- Двата крака трябва да са успоредни един на друг по време на изпълнението 
- Насочете вниманието и контрола си върху изтласкването на стъпалата от пода и 
активирането на глутеуса. 

 

ПОРТФОЛИО С УПРАЖНЕНИЯ 

Следните упражнения могат да бъдат добра отправна точка за предотвратяване 

на страничните ефекти на менопаузата и остеопорозата. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ТЕЖЕСТИ 
 
Повдигане на таза 

Изходно положение                                                      Движение 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Изходно положение: Застанете на колене, с ръце, опрени на по-висока повърхност 
(пейка, фитнес уред, стол); изпънете ръцете (разстоянието се определя от треньора). 
Описание: Бавно сгънете ръцете, докато гърдите леко докоснат опорната повърхност, 
върнете се в ИП  
Избягвайте 
- Рязко сгъване на ръцете 
- Удряне на гърдите в ръба на повърхността 
- Люлеене на таза 
Количество 
За начинаещи 
6-8 повторения * 2-3 серии 
Средно напреднали 
8-10 повторения * 3-4 серии 
Напреднали 
12-14 повторения * 3-4 серии 
Вариации 

1. ИП е с изпънати крака и ходило, опряно на пода: движението на ръцете е 
същото 

2. ИП на четири крака: движението на ръцете е същото 
Оперативно-методически указания 
- Изпънете ръцете бавно, с контролирани движения, като се съсредоточите върху 
движението по цялата положителна и отрицателна траектория  
- Използвайте медицински топки или дискове за по-голяма сигурност при 
изпълнението, като стабилизирате горната част на рамото и контролирате динамиката 
на движението. 

 

Модифицирани лицеви опори 

Изходно положение                                   Движение 
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Изходно положение: Застанете изправени, с раздалечени крака, ръцете са свити и се 
докосват пред гърдите (държат дъмбели). 
Описание: Това упражнение ангажира предната и задната част на бедрените мускули, 
мускулите на прасците и глутеуса. 
Избягвайте 
- Повдигане на ходилата от пода 
- Проекцията на коленете не трябва да преминава над пръстите на краката 
Количество 
Начинаещи 
8 повторения 
Средно напреднали 
 2 x 8 повторения 
Напреднали 
3 x 8 повторения 
Вариации 

1. Клекове с ластик на бедрата  
2. Клекове, докато с двете си ръце държите краищата на пръчка 

Методически указания 
- Проекцията на коленете не трябва да преминава над пръстите на краката  
- Равномерно разпределяне на тежестта върху всеки крак, докато гърбът е изправен 

 

Клек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изходно положение                                                Движение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опция 1 
   
                                                                            
 

Изходно положение                                                      Движение 
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Изходно положение: На колене, докато се подпирате на ръцете 
Описание: Изпънете единия крак назад с мах, докато изпъвате противоположната ръка. 
Упражнението ангажира задната част на бедрените (глутеусите) и коремните мускули. 
Избягвайте 
- Разтягане на торса в лумбалната област 
- Неравномерно разпределение на тежестта 
- Разтягане на врата 
Начинаещи: 6 повторения/на крак 
Средно напреднали: 8 повторения/на крак 
Напреднали: 10 повторения/на крак 
Вариации 

1. Можете да сгънете крака, който изнасяте 
2. Махове с ластик на нивото на коляното  
3. Упражнението може да се изпълнява с тежести на ръцете или краката 

Методически указания 
- Дръжте гърба изправен (без лумбално разгъване) 
- Ръката и кракът да се изпъват успоредно на пода 

Махове на четири крака 
 

Изходно положение                                                      Движение  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Опция 1 
 

Изходно положение               Движение 
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Начална позиция: Легнете по гръб, свийте краката и поставете стъпалата на пода, ръцете 
са кръстосани на тила. 
Описание: Повдигнете раменете си, като едновременно с това повдигнете и краката. По 
този начин ще активирате коремните мускули. 
Избягвайте  
- Повдигане на раменете преди краката или на краката преди раменете. 
- Доближаване на лактите един до друг. 
Количество 
За начинаещи – 6 повторения  
Средно напреднали – 8-10 повторения  
Напреднали – 12 повторения 
Вариации 

1. Коремни преси с дъмбели 
2. Коремни преси, като в същото време държите двата края на пръчка 
3. Коремни преси със скръстени на гърдите ръце 

Методични указания 
- Не изнасяйте брадичката към гърдите 
- Не приближавайте лактите един към друг 
- Повдигайте раменете и краката едновременно, а не поотделно 

 

Коремни преси 

                  Изходно положение                                       Движение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Опция 1 
 
    

Изходно положение                     Движение  
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Изходно положение: Легнете по гръб, сгънете краката, разтворете раменете и 
поставете цялото си ходило на пода; ръцете са трябва да са полусгънати, 
предмишниците да са вдигнати нагоре; дръжте дъмбелите. 
Описание: Бавно вдигнете дъмбелите и ги приближете на нивото на гърдите; върнете 
се в ИП и докоснете пода с лакти. 
Избягвайте 
- Да правите упражнението на пейка, защото по този начин поддържате само гърба и 
позволявате на лактите да се спуснат под тялото  
- Работа с големи тежести, които са трудни за контролиране 
Количество 
Начинаещи 
6-8 повторения * 2-3 серии 50% 1RM 
Средно напреднали 
8-10 повторения * 2-4 серии 60-65% 1RM 
Напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии 70% 1RM 
Вариации 

1. Вместо дъмбели можете да използвате медицинска топка (с различно тегло) 
или диск 

Оперативни методически указания 
- Изпъвайте ръцете бавно, с контролирани движения, като се съсредоточите върху 
движението по цялата положителна и отрицателна траектория 
- Използвайте медицински топки или дискове за по-голяма сигурност при изпълнението 
като стабилизирате горната част на рамото и контролирате динамиката на движението 

УПРАЖНЕНИЯ С ТЕЖЕСТИ С ПРЕНОСИМИ ПРЕДМЕТИ 
 

Повдигане на дъмбели, докато лежите по гръб 

Изходно положение                                                      Движение 
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Изходно положение: Застанете изправени с ръце до тялото, държейки дъмбелите 
Описание: Напъди напред със сгъване в коляното; едновременно с това сгънете 
ръцете, държащи дъмбелите. 
Избягвайте 
- Залитането напред в началните фази или ако лицето не успява да контролира 
динамичното равновесие.  
- Твърде дълги напъди 
- Изнасяне на лактите далеч от торса 
Количество 
Начинаещи 
6-8 повторения * 2-3 серии 50% 1RM 
Средно напреднали 
8-10 повторения * 2-4 серии 60-65% 1RM 
Напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии 70% 1RM 
Вариации 

1. Сгънете ръцете, държащи дъмбелите, към края на напъдите 
2. Сгънете ръцете, държащи дъмбелите, при връщането в ИП 

Оперативно-методически указания 
- За безопасен динамичен контрол на тялото, позицията на бедрото на крака, 
изпълняващ напъдите, трябва да е вертикална и сгъната (коляното леко докосва пода) 

 

Сгъване на ръцете и напъди (с дъмбели) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Изходно положение                             Движение  
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Изходно положение: Седнете на стол (фитнес уред, пейка), краката са свити на 90°, 
петите са на пода, ръцете държат дъмбели отстрани на тялото 
Описание: Изнасяне на ръцете настрани 
Избягвайте 
- Вдигане на ръцете над нивото на раменете 
- Изкривяване на лумбалния дял на гръбначния стълб при вдигането на тежестите 
- Сгъване на краката под или над 90° 
- Докосване на бедрата с дъмбелите, докато се връщате в ИП 
Количество 
Начинаещи 
6-8 повторения * 2-3 серии 50% 1RM 
Средно напреднали 
8-10 повторения * 2-4 серии 60-65% 1RM 
Напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии 70% 1RM 
Вариации 

1. Същото упражнение, изпълнено в изправено положение 
2. Същото упражнение, изпълнено в седнало положение, със стол/стена за опора 

Оперативно-методически указания 
- Дръжте ръцете леко свити в лактите 
- Избягвайте да се люлеете, когато изнасяте ръцете 

 

Изнасяне на дъмбели в седнало положение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изходно положение                          Движение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходно положение: Застанете диагонално зад степера, ръцете са поставени на 
кръста. 
Описание: Направете крачка напред с левия крак върху степера и изнесете десния крак 
напред и нагоре. Упражнението тренира мускулите на краката и позата. 
Избягвайте 
- Изгърбване 
- Усукване на коксофеморалната става на активния крак 
- Навеждане на главата напред 
Количество 
Начинаещи 
8 повторения на крак 
Средно напреднали 
12 повторения на крак 
Напреднали 
16 повторения на крак  
Вариации 

1. 6.1.1. Повдигане на коляното с изнесени ръце напред и нагоре 
2. Повдигане на коляното с тежести на глезените 
3. Повдигане на коляното без сваляне на опорния крак от степера 

Методически указания 
- Дръжте активния крак в правилната позиция  
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата напред  

Повдигане на коляното         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Изходно положение           Междинно положение         Движение 
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Изходно положение: Застанете на степера (настрани), ръцете са отпуснати пред 
тялото, докато държите тежести. 
Описание: Крачка в страни с левия крак/десния крак на пода, като едновременно с 
това ръцете са сгънати до гърдите. Упражнението тренира мускулите на краката, 
глутеусите и ръцете.  
Избягвайте 
- Проекцията на коленете не трябва да преминава над пръстите на краката  
- Изгърбване 
- Усукване на коксофеморалната става на активния крак 
- Навеждане на главата напред 
Количество 
Начинаещи 
8 повторения на крак 
Средно напреднали 
10 повторения на крак 
Напреднали 
12 повторения на крак  
Вариации 

1. 2.5.1 Странични напъди без тежести 
2. Странични напъди с тежести на глезена 

Методически указания 
- Дръжте активния крак в правилната позиция  
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата напред  
- Дръжте проекцията на коляното перпендикулярна на пода 

 Странични напъди 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                    Движение 
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Изходно положение: Застанете на степера (надлъжно), ръцете са отпуснати надолу, 
държейки две тежести 
Описание: Стъпка назад с левия/десния крак на пода, като същевременно се сгъват 
ръцете на гърдите. Упражнението тренира мускулите на краката, глутеусите и ръцете.  
Избягвайте 
- Проекцията на коленете не трябва да преминава над пръстите на краката  
- Изгърбване 
- Усукване на коксофеморалната става на активния крак 
- Навеждане на главата напред 
Количество 
Начинаещи 
8 повторения на крак 
Средно напреднали 
10 повторения на крак 
Напреднали 
12 повторения на крак  
Вариации 

1. Напъди напред без тежести 
2. Напъди напред с тежести на глезена 

Методически указания 
- Дръжте активния крак в правилната позиция  
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата напред  
- Дръжте проекцията на коляното перпендикулярна на пода 
 

Напъди назад 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                       Движение  
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Изходно положение: Легнете по гъб 
Описание: Придърпайте сгънатия крак към гърдите (като държите крака с двете ръце 
за коляното), а другия крак дръжте изпънат, на 20-30° от пода. Упражнението тренира 
долните крайници и коремните мускули.  
Избягвайте  
- Усукване на коксофеморалната става на активния крак 
- Повдигане на таза от пода 
Количество 
За начинаещи 
20 секунди на крак  
Средно напреднали 
30 секунди на крак 
Напреднали 
40 секунди на крак 
Вариации 

1. Свободният крак (изпънатият) може да бъде поставен на пода или на различни 
разстояние от пода  

2. Свободният крак може да бъде сгънат, с ходило на пода  
3. Кракът до гърдите може да бъде изпънат и придържан с двете ръце  

Методични указания  
- Дръжте вдигнатия крак в правилна позиция, без да усуквате тазобедрената става 
- Не изпъвайте торса и не го дръжте плътно на пода, а в неутрално положение 
- Не повдигайте главата от пода. 
 

Повдигане на коляното от лег 

Изходно положение                                               Крайно положение 
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Изходно положение: Седнало положение, с крака прибрани до тялото 
Описание: От седеж, изнесете коленете встрани, като краката са свити, а стъпалата се 
допират едно до друго; приближете коленете максимално до пода и леко ги натиснете. 
Упражнението тренира гъвкавостта на коксофеморалния апарат и ангажира аддукторите 
на бедрата и мускула пектинеус.  
Избягвайте  
- Изгърбването 
- Навеждането на главата напред 
- Неравномерно спускане на коленете 
Количество 
Начинаещи 

20 секунди на крак  
Средно напреднали 
30 секунди на крак 
Напреднали 
40 секунди на крак 
Вариации 

1. Можете да изпълните същото упражнение с ръце на пода или на гърба 
2. Можете да изпълните същото упражнение, като хванете глезените си 

Методически указания  
- Дръжте вдигнатия краката в правилна позиция 
 

Турска позиция 

 Изходно положение                                                     Крайно положение 
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Изходно положение: Легнете по гръб със свити в коленете крака, стъпала поставени 
на пода и ръце отпуснати отстрани на тялото. 
Описание: Бавно изпънете крака, хванете глезена (или коляното) и внимателно 
издърпайте към торса. Упражнението тренира задната част на бедрото, прасеца и 
глутеевите мускули. 
Избягвайте  
- Свиване на повдигнатия крак 
- Повдигане на таза от пода 
- Навеждането на главата напред 
- Усукване на коксофеморалната става 
Количество 
Начинаещи 
20 секунди на крак  
Средно напреднали 
30 секунди на крак 
Напреднали 
40 секунди на крак 
Вариации 

1. Можете да изпълнявате упражнението с изпънат свободен крак  
2. Можете да поддържате вдигнатия крак с ластик или въже 
3. Можете да поддържате положението на повдигнатия крак, без да го хващате  

Методически указания 
- Поддържайте повдигнатия крак в правилна позиция 
- Не повдигайте таза от пода 
- Дръжте главата си на пода 

Изпъване на крака в лег 

 

 Изходно положение                                        Крайно положение 
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Изходно положение: Легнете по гръб, единият крак трябва да бъде свит, а другият 
изпънат и фиксиран в глезена с помощта на ластик.  
Описание: Сгънете крака, като приберете коляното към гърдите  
Избягвайте 
- Рязко/неочаквано или твърде бързо изпълнение на движението 
- Изкривяване на лумбалния дял на гръбначния стълб при сгъване на коляното  
Количество 
За начинаещи 
8-10 повторения * 2-3 серии (ластик с минимално съпротивление) 
Средно напреднали 
8-10 повторения * 2-4 серии (ластик със средно съпротивление) 
Напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии (ластик с голямо съпротивление) 
Вариации 

1. В изправено положение, като ластикът е фиксиран на нивото на глезена: 
повдигане на коляното до гърдите 

2. Същото ИП: повдигане на изпънатия крак  
3. В легнало положение по гръб, с ластик, фиксиран на нивото на глезена за 

двата крака: последователно сгъване на коленете 
Оперативно-методически указания 
- Избягвайте замахването, тъй  
като движението се инициира от  
дълбоките бедрени мускули 
- При упражненията от стоеж се  
препоръчва движението да се  
изпълнява без ластик в началния етап 

УПРАЖНЕНИЯ С ЛАСТИК 
 

Упражнение за бедрените флексори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                             Движение 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Опция 1 
Изходно положение                  Движение 
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Изходно положение: Седнете на пейка с фиксиран ластик около краката, точно над 
коленете; краката са събрани.  
Описание: Изпънете краката встрани 
Избягвайте 
- Да се накланяте назад 
- Асиметрично разгъване на краката 
- Употребата на ластици с твърде голямо съпротивление за капацитета на тялото, което 
води до неправилно или неадекватно изпълнение  
Количество 
Начинаещи 
8-10 повторения * 2-3 серии (ластик с минимално съпротивление) 
Средно напреднали 
8-10 повторения * 2-4 серии (ластик със средно съпротивление) 
Напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии (ластик с голямо съпротивление) 
Вариации 

1. В изправено положение, като ръката държи пръчка, а  ластикът е поставен около 
глезените: изнасяне на крака встрани 

Оперативно-методически указания 
- Ангажирайте мускулите на торса, за да поддържате общата стабилност 
- Връщането към ИП е активно: частта от тялото, участваща в движението, изпълнява 
ексцентрична контракция  

Упражнения за абдукторите 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                              Движение 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опция 1 
 

Изходно положение                                             Движение  
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Изходно положение: Застанете в изправено положение с леко раздалечени крака; 
ластикът е фиксиран на нивото на глезена (кракът е обърнат към точката на фиксиране). 
Описание: Кръстосайте активния крак пред опорния.  
Избягвайте 
- Навеждането на тялото настрани, с цел компенсиране 
- Люлеене по време на движението 
- Отпускане на мускулите при връщане към ИП 
Количество 
За начинаещи 
8-10 повторения * 2-3 серии (ластик с минимално съпротивление) 
Средно напреднали 

8-10 повторения * 2-4 серии (ластик със средно съпротивление) 
Напреднали 
10-12 повторения * 3-4 серии (ластик с голямо съпротивление) 
Вариации 
3.3.1. В седнало положение с крака разтворени на нивото на бедрата, ластикът е 
фиксиран на нивото на коляното: приближаване на активния крак  
Оперативно-методически указания 
- Поддържайте крака неутрален (избягвайте вътрешна или външна ротация) 
- Поддържайте движението активно и контролирано при връщане към ИП (ексцентрична 
контракция) 

Упражнения за абдукторите 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Изходно положение                               Движение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опция 1                                                                         
                                                                 
Изходно 
положение                                             Движение  
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Изходно положение: Застанете с лице един към друг, лявата ръка е на рамото на 
партньора, дясната - на бедрото. 
Описание: Повдигнете свития десен крак; пръстите на краката са на нивото на 
коляното. Упражнението е насочено към статичното равновесие и ангажира 
постуралните мускули.  
Избягвайте  
- Изгърбване 
- Навеждането на главата напред 
- Свиване на опорния крак 
Количество 
Начинаещи: 30 секунди/на крак 
Средно напреднали: 40 секунди/на крак 
Напреднали: 50 секунди/на крак  
Вариации 

1. Гърбът трябва да бъде в изправено положение, ръцете да са спуснати до тялото 
и да държат ръцете на партньора: Повдигнете левия/десния крак към гърдите, 
като едновременно с това изнасяте ръцете встрани. Упражнението включва 
сгъвачите на бедрата, мускулите на краката и постуралните мускули 

Методически указания 
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата 
- Дръжте опорния крак изпънат 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ДВОЙКИ 
Бедрено сгъване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Изходно положение                   Движение  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                        
 
 
 
 
 

 
Опция 1                                                                                                           

                                                                                                                                                                   
Изходно положение                                             Движение  
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4.3. Balance exercises (with partner) 

Изходно положение: Застанете лице в лице и се хванете за предмишниците. 
Описание: Свийте коленете и се върнете в ИП. Упражнението тренира мускулите на 
ръцете, краката и глутеусите. 
Избягвайте 
- Повдигане на петите от пода 
- Проекцията на коленете не трябва да преминава над пръстите на краката 
- Сгъване на ръцете 
Количество 
Начинаещи: 8 повторения 
Средно напреднали: 12 повторения  
Напреднали: 15 повторения 
Вариации 

1. Клякане с ластик, поставен на нивото на бедрата  
Методически указания 
- Проекцията на коленете не трябва да преминава над пръстите на краката 
- Разпределете равномерно тежестта на всеки крак и дръжте гърба изправен 
- Дръжте ръцете изправени 

Клекове с партньор 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                             Движение  
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Изходно положение: Застанете с разтворени крака върху тренажора за баланс, 
облегнете се на пръта. От съображения за безопасност партньорът трябва да помага на 
изпълняващия упражнението. 
Описание: Задръжте позицията. Упражнението тренира мускулите на краката и позата.  
Избягвайте  
- Изгърбване 
- Навеждането на главата напред 
Количество 
За начинаещи 
3 x 10 секунди  
Средно напреднали 
3 x 20 секунди 
Напреднали 
3 х 30 секунди 
Вариации 

1. Изпълнявайте упражнението без прът, само с помощта на партньора. 
Методически указания 
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата напред 

 Упражнение за баланс (с партнььор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Изходно положение 
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Изходно положение: Застанете изправени, изпънете ръцете си напред на ширината на 
раменете, с лице към уреда; тялото е наведено назад, ръцете са на дръжките.  
Описание: Изправяне на тялото във вертикално положение чрез набиране.  
Избягвайте 
- Изпъването на краката твърде напред, за да се избегне прекомерното натоварване на 
ръцете, което прави изпълнението много трудно и дори невъзможно 
Количество 
За начинаещи 
8-10 повторения * 2-3 серии (само с тежестта на тялото) 
Средно напреднали 
12-15 повторения * 2-3 серии (само с тежестта на тялото) 
8-12 повторения * 2-3 серии (с допълнителен колан с тежести) (60-65% 1RM)  
Напреднали 
12-15 повторения * 2-3 серии (с допълнителен колан с тежести) (70% 1RM)  
Оперативни методически указания 
- Избягвайте внезапното отпускане на ръцете в края на упражнението (при връщане към 
ИП) 
- Препоръчваме да се работи с изпънати и фиксирани крака само ако няма болка в 
лумбалната област 
- Във фазата на набиране, придвижвайте лактите близо до тялото. 

Упражнения с ластик 
 
Издърпване на тялото 

Изходно положение                                             Движение 
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Изходно положение: Застанете на четири крака, подпрете се на ръце, докато за 
глезените ви е прикрепен уреда. 
Описание: Изпънете краката назад и застанете в планк. 
Избягвайте 
- Увеличаване на ъгъла между ръцете и торса (ръцете трябва да са във вертикално 
положение през цялото време) 
- Липса на контрол върху таза (извиване на лумбалния гръбначен дял и отпускане на 
таза) 
Количество 
Начинаещи 
6-8 повторения * 2-3 серии 
Средно напреднали 
8-12 повторения * 2-3 серии  
Напреднали 
12-16 повторения * 3-4 серии 
Вариации 

1. Изпълнение на движението със стойка на предмишницата; това е по-лесно и 
осигурява по-голям комфорт на лица, предразположени към остеопорозни 
фрактури 

2. Позицията на краката на ширината на раменете, като същевременно се 
разгъват коленете. 

Оперативно-методически указания 
- Мускулите на таза се активират, за да поддържат тялото в неутрално положение  
- Упражнението се изпълнява бавно, за да се избегне загубата на равновесие 
- Да се избягва люлеенето на краката, прикрепени към уреда 

 
Клек с ластици 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                             Движение  
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Изходно положение: Седнете върху фитнес топката; краката трябва да бъдат 
събрани; ръцете трябва да са опрени на топката. 
Описание: Изпънете крака напред, като пръстите са изпънати в шпиц. Упражнението 
тренира предната част на бедрените мускули. 
Избягвайте  
- Извиване на торса напред или назад 
- Навеждането на главата напред 
- Прекалено бързо изпъване на крака 
Количество 
Начинаещи 
8 повторения на крак * 2-3 серии 
Средно напреднали 
10 повторения на крак * 2-3 серии с тежест за глезен (50-60%1RM) 
Напреднали 
12 повторения на крак * 2-3 серии с тежест за глезен (65-70%1RM) 
Вариации 

1. Изпъване на крака от седнало положение върху фитнес топка с изпънати ръце 
встрани 

2. Изпъване на крака от седнало положение върху фитнес топка с изпънати ръце 
встрани докато държите дъмбели 

3. Изпъване на крака от седнало положение върху фитнес топка с тежести на 
глезените 

Методически указания 
- Дръжте гърба изправен по време на цялото упражнение 
- Дръжте основните мускули стегнати 
- Дръжте свободния крак на пода. 
 

ПИЛАТЕС УПРАЖНЕНИЯ 
 

Изнасяне на крак върху фитнес топка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                             Движение  
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Изходно положение: Легнете по гръб; опрете задната част на прасците си на фитнес 
топката. 
Описание: Повдигнете таза и се върнете в ИП. Упражнението тренира задните мускули 
на долните крайници и тазовите мускули. 
Избягвайте  
- Разтягане на лумбалния дял на гръбначния стълб 
- Сгъване на коленете 
- Не разтваряйте краката настрани 
Количество 
Начинаещи 
6 повторения 
Средно напреднали 
8 повторения  
Напреднали 

10 повторения  
Вариации 

1. Повдигане на таза със сгънати крака 
2. Повдигане на таза, задържане 4 темпоритъма/секунди и връщане в ИП.  
3. Повдигане на таза и крака  

Методически указания 
- Изпънете краката върху гимнастическата топка и ги поддържайте в движение 
- Дръжте главата на пода 
- Дръжте ръцете встрани от тялото 

Повдигане на таза 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходно положение                                             Движение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опция 1 
 
   
               

 
 
 

Изходно положение                                             Движение 
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Изходно положение: Легнете върху фитнес топката, като тя трябва да бъде на нивото 
на таза; подпрете ръцете си на пода; краката са събрани и опират земята.  
Описание:  Махове с крака. Упражнението тренира задните мускули на долните 
крайници и глутеуса. 
Избягвайте 
- Усукване на коксофеморалната става на активния крак 
- Сгъване на краката 
- Повдигане на таза от гимнастическата топка  
Количество 
Начинаещи 
6 повторения 
Средно напреднали 
8 повторения  
Папреднали 
10 повторения  
Вариации 

1. Размахване на сгънат назад крак 
2. Повдигане на двата крака от пода 
3. Повдигане на двата сгънати крака от пода  

Методически указания 
- Дръжте ръцете изпънати и стегнати 
- Не повдигайте опорния крак от пода  
- Не навеждайте главата напред или назад, а я дръжте в една линия с гръбначния 
стълб 
 

Махове с крака 

 Изходно положение                                             Движение 
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Изходно положение: Легнете и се подпрете на предмишниците; торсът трябва да бъде 
изпънат. 
Описание: Бавно повдигане на торса, подпирайки се на предмишниците. Упражнението 
тренира подвижността и укрепва задната част на гръбначния стълб; ангажира и разтяга 
гръдния кош, раменете и коремните мускули. 
Избягвайте  
- Навеждане на главата напред 
- Разтваряне на краката 
- Повдигане на раменете 
Количество 
Начинаещи 
20 секунди  
Средно напреднали 
30 секунди  
Напреднали 
40 секунди  
Вариации 

1. Разгъване на торса, подпирайки се на предмишниците със свит крак 
2. Разгъване на торса, подпирайки се на ръце 

Методически указания 
- Притиснете раменете колкото се може повече надолу и ги изпънете колкото се може 
повече назад 
- Дръжте горната част на торса повдигната 
- Дръжте гръдния кош високо 
 

ЙОГА УПРАЖНЕНИЯ 
 Поза сфинкс 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                Движение 
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Изходно положение: Легнете по гръб; краката са разтворени и свити в коленете; 
ходилата са на пода; тазът е повдигнат максимално; ръцете са отстрани на тялото. 
Описание: Бавно повдигане на таза. Упражнението ангажира мускулите на таза и 
долните крайници. 
Избягвайте  
- Разтягане на гръбначния стълб 
- Навеждането на главата напред и накланянето на брадичката към гърдите  
- Извиване на пръстите на краката навътре или навън  
Количество 
Начинаещи 
20 секунди  
Средно напреднали 
30 секунди  
Напреднали 
40 секунди  
Вариации 

1. Поза мост със събрани крака 
2. Поза мост със събрани крака и повдигнати от пода пети 
3. Поза мост с ластик, позициониран над коленете  

Методически указания 
- Дръжте пръстите на краката в една линия с коленете 
- Не накланяйте брадичката към гърдите  
- Изпънете ръцете и ги дръжте стегнати на пода 
 

 Поза мост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                             Движение 
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Изходно положение: Застанете на един крак; ходилото на другия крак е върху бедрото 
на опорния крак (отстрани на коляното), ръцете са над главата, дланите са допрени. 
Описание: Задръжте позицията. Упражнението ангажира постуралните мускули. 
Избягвайте  
- Навеждане на торса напред 
- Сгъване на опорния крак 
- Изнасяне на коляното напред 
Количество 
Начинаещи 
20 секунди  
Средно напреднали 
30 секунди  
Напреднали 
40 секунди  
Вариации 

1. Поза дърво със свити ръце на гърдите и допрени длани 
2. Поза дърво при повдигане на пръстите на опорния крак  

Методически указания 
- Дръжте гърба изправен 
- Дръжте коремните мускули стегнати 
- Дръжте коляното на свития крак настрани 
- Дръжте опорния крак изпънат 
 

Поза дърво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изходно положение                                             Движение 
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Изходно положение: Напъд напред, ръцете са вдигнати  над главата. 
Описание: Задържане на позицията. Упражнението ангажира мускулите на долните 
крайници, глутеусите и коремните мускули.  
Избягвайте 
- Разтягане на ръцете 
- Усукване на коксофеморалната става на задния крак 
- Сгъване на задния крак 
Количество 
Начинаещи 
10 секунди  
Средно напреднали 
20 секунди  
Напреднали 
30 секунди  
Вариации 

1. Поза воин 1, като задния крак е изправен на пръсти 
2. Поза воин 1, като торса е наведен, а ръцете са изпънати напред (ръцете, торса 

и задния крак трябва да бъдат в една линия) 
3. Поза воин 1 с една вдигната ръка (ръката от страната на свития крак), другата 

се опира на задния крак  
Методически указания 
- Не навеждайте главата назад 
- Не разтягайте ръцете 
- Дръжте торса стегнат 
- Коляното не трябва да минава над пръстите на краката. 
 

Поза воин 1 
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Изходно положение: Напъд напред; завъртете торса на 90º наляво; раменете, бедрата 
и краката са в една равнина. 
Описание: Изнесете ръцете встрани, завъртете главата надясно (ако правите напъд на 
десния крак) и задръжте позицията. Упражнението ангажира мускулите на долните 
крайници, глутеусите и коремните мускули. 
Избягвайте  
- Навеждането на торса напред 
- Коляното не трябва да минава над пръстите на краката 
Количество 
За начинаещи 
1 секунда  
Средно напреднали 
20 секунди  
Напреднали 
30 секунди  
Вариации 

1. Поза воин 2 с ръка, опряна на стената 
2. Поза воин 2 с гръб, опрян на стената 

Методически указания 
- Не навеждайте главата назад 
- Не разтягайте ръцете 
- Дръжте торса стегнат 
- Коляното не трябва да минава над пръстите на краката. 
 

Поза воин 2 
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Изходно положение: Застанете в изправено положение.  
Описание: Вдигане на крака напред, докато е свит в коляното. Стъпалото на 
повдигнатия крак трябва да бъде на нивото на коляното на опорния крак. Докато крака е 
вдигнат, изнесете ръцете встрани и задръжте позицията. Упражнението ангажира 
мускулите на долните крайници и постуралните мускули. 
Избягвайте 
- Сгъване на опорния крак  
- Изгърбване 
- Навеждането на главата напред 
Количество 
Начинаещи 
3 x 10 секунди на крак 
Средно напреднали 
3 х 20 секунди на крак 
Напреднали 
3 x 30 секунди на крак 
Вариации 

1. Можете да изпълните упражнението, като се облегнете на стена или на 
монтиран на стената лост 

2. Застанете на пръстите на опорния крак, докато се облягате на стена или на 
монтиран на стена лост 

Методически указания 
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата напред 
- Дръжте опорния крак изпънат 

Упражнения за баланс 
 

Стоеж на един крак 
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Изходно положение: Застанете в изправено положение. 
Описание: Повдигнете и изнесете крака назад, докато е свит в коляното и хванете 
пръстите с ръката от същата страна. Докато повдигате крака, вдигнете над главата 
противоположната на активния крак ръка и задръжте позицията. Упражнението 
ангажира мускулите на долните крайници и постуралните мускули. 
Избягвайте 
- Сгъване на опорния крак  
- Изгърбване 
- Навеждането на главата напред 
Количество 
Начинаещи 
Начинаещи 
3 x 10 секунди на крак 
Средно напреднали 
3 х 20 секунди на крак 
Напреднали 
3 x 30 секунди на крак 
Вариации 

1. Можете да изпълните упражнението, като се облегнете на стена или на 
монтиран на стената лост 

2. Застанете на пръстите на опорния крак, докато се облягате на стена или на 
монтиран на стена лост 

Методически указания 
- Дръжте гърба изправен 
- Не навеждайте главата напред 
- Дръжте опорния крак изпънат 

Упражнение фламинго 
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