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Түйіндеме. Футбол дүние жүзі бойынша миллиондаған көрермен бақылап 
отыратын спорттың ең атақты және белгілі бір түрі болып табылады. Кәсіби 
ойыншылардың ойыны еріксіз өзіне тартады және көптеген адамдар бос уақы- 
тында футбол ойнағанды ұнатады, себебі ол олардың хоббиі. Бұл спорт пай- 
далы әрі қызық, бірақ жарақат алу қаупі де жоқ емес. Жаңадан бастап жатқан 
футболшылар да және футбол жұлдыздары да өмірінің сапасын нашарлатып, 
кейде тіпті футбол спортындағы мансабын тоқтатуына да себеп болып жата- 
тын маңызды жарақаттар алып қалады. Бұл мақалада біз ойын барысында 
футболшылардың жиі алатын жарақаттары, оларды емдеу шаралары мен 
оның салдарын қарастырамыз. Спортпен шұғылдану барысында қимыл-тірек 
аппаратының зақымдануының сипаты мен оны болдырмаудың көпжылдық 
зерттеуі жиі әрі қауіпті жарақаттың тізе буындарының зақымдануы (50%-дан 
аса) екенін көрсетіп отыр. Футболшылардың тізе буындары құрылымының 
зақымдануы түбегейлі операция жасауды және арнайы сауықтыруды талап 
ететін патологияның ерекше бір түрі.
Түйінді сөздер: гормон, сауықтыру, мениск, массаж, физиотерапия.

Аннотация . Футбол является самым известным и популярным видом спорта, 
за которым наблюдают миллионы зрителей по всему миру. Игра професси
оналов захватывает и многие люди играют в футбол в свободное время, это 
их хобби. Такой спорт является полезным и веселым занятием, но при этом и 
очень травмоопасным. И начинающие футболисты и звезды футбола неред
ко сталкиваются с серьезными травмами, которые значительно ухудшают 
качество жизни, а иногда становятся причиной окончания футбольной ка
рьеры. В статье мы рассмотрим самые популярные ранения, которые можно 
получить во время игры, и их лечение и последствия. Многолетнее изучение 
локализации и характера травматических повреждений опорно-двигатель
ного аппарата при занятиях спортом выявило, что наиболее частой (более
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50%) и наиболее серьезной травмой является повреждение коленных суста
вов. Повреждения структур коленного сустава у футболистов представляют 
особый вид патологии, требующий радикальной операции и специальной 
реабилитации.
Ключевые слова: гормон, реаблитация, мениск, массаж, физиотерапия.

Abstract. Football is the most invested and popular sport watched by millions of 
viewers around the world. The game of professionals is exciting and many people 
play football in their spare time, it's their hobby. Such sport is poles and cheerful 
occupation, but at the same time and very traumatic. And novice football and soccer 
stars are often statistics from the tram series, which significantly worsen the quality 
of life, and sometimes cause the end of a football career. In the article we will look at 
the most popular ran, which can be obtained during the game, and their treatment 
and effects . Long-term study of the localization and nature of traumatic injuries of 
the por-motor apparatus in sports revealed that the most Chest (more than 50 %) 
and the most Series of injuries is the damage to Cole joints. Damage to the struc
tures of the knee joint in football were of particular type of pathology requiring radical 
surgery and special rehabilitation.
Key words: hormone, rehabilitation, meniscus, massage, physiotherapy.

Кіріспе. Спорттық жарақат түрлері жарақат алу жиілігіне байла- 
нысты біріншілік жарақаттар, жүктеме әсерінен туындаған жарақат- 
тар, қайталанған жарақаттар деп бөлінеді.

Біріншілік жарақаттар байқаусызда, механикалық әсерлерге 
байланысты аяқ астынан туындауы мүмкін. Мұндай жарақаттарға сы- 
рып алу, сіңірдің созылуы, байламдардың жыртылуы, жабық бас-ми 
жарақаттарын айтуға болады [1].

Жүктеме әсерінен болған жарақаттар көбінесе балаларда кез- 
деседі. Егер сүйек және бұлшықет жүйелеріне шамадан тыс жүктеме 
түсірген жағдайда шынтақ жарақаттары (үлкен және үстел теннисі), 
иық буындарының созылуы (суда жүзу, доп лақтыру) т.б. жарақаттар 
кездесуі мүмкін.

Қайталамалы жарқаттар. Жалпы жарақат алғаннан кейінгі то- 
лыққанды емделу кез келген жарақаттың қайтадан мазалауының 
алдын алады. Егер жарақаттың жазылу мерзімінде клеткалық реге- 
нерацияның қалпына келуі толыққанды қалыптаспаса, онда спорт- 
шы ағзасында қайтадан патологиялық үдерістер орын алуы мүмкін.
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Сонымен қатар кез келген дене жаттығуларының жаңа түріне көшпес 
бұрын немесе спорттың белгілі бір түрлерімен ұзақ айналысқан кәсі- 
би спортшылардың өзіне де қарапайым ғана бой қыздыру жаттығула- 
рын жасаса көптеген жарақаттардың алдын алатынын ескерген жөн.

Спорттық жарақаттардың ұзақтығына байланысты өткір және 
созылмалы жарақаттар деп бөлінеді [2].

Өткір жарақаттар аяқ асты, яғни бірден немесе кенеттен болған 
қақтығысуларда, сүріне жығылғанда, құлағанда пайда болады.

Ал, созылмалы жарақаттар жылдар бойы ағза мүшелерінің неме
се жүйелерінің белгілі бір бөлімдерінде қалыптасады. Мысал ретін- 
де тендинозды алуға болады.Тендиноз кезінде сіңірлердің қабынуы 
нәтижесінде жүктеме уақыты мен жиілігіне қарай патологияның асқы- 
ну деңгейі де жоғарылай түседі.

Кейбір жерлердің зақымдалуы сипатына байланысты 3 түрге 
бөлінеді.

- Жеңіл түрі. Ол жай ғана сырылған жарақаттар мен қатар бет- 
тік жарақаттар. Көбінесе жарақаттардың осы жеңіл түрлерінде денеге 
шамадан тыс күш түсіру оншақты күнге шектеледі.

- Орташа жарақат деңгейі. Жарқаттардың бұл кезеңдерінде ағ- 
заның қалпына келуін қамтамасыз ету мақсатында 30 күнге дейін 
жаттығудан шектетіледі.

- Жарақаттардың ауыр деңгейі кезінде қыздыратын жақпа май- 
лардан бөлек емханалық емдеумен қатар 30 күнге дейін арнайы ма- 
ман тексеруінде болады.

Мақаланың өзегі болып отырған жарақаттар сипатына, кездесу 
жиілігіне, ауырлық деңгейлерімен қатар кездесетін тағы бір түрі ми- 
крожарақаттар. Бұл жарақат түрлері клетка құрылымы мен қызметінің 
бұзылуына дейін алып келетін бұзылыстар.

Спорттық жарақат алудың себептері. Спорттық жарыстарда, 
дене шынықтыру сабақтарында жарақат алудың бірнеше себептері 
бар. Олар дәрігерлік бақылау ережелерін сақтамау салдарынан бола
ды. Дәрігердің рұқсатынсыз дене шынықтыру сабақтары мен спорттық 
жаттығуларды бастау немесе рұқсат етілмеген жүктемелерді орындау 
барысында орын алатын қайталанба жарақаттар болуы мүмкін [3].

Спорттық залдар мен құрал-жабдықтардың санитарлық-гигие- 
налық талаптарға сай болмауына байланысты алынатын жарақат
тар. Бұл дегеніміз, едендердің сырғанақ болуы, спорттық залдардың
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жарықтандырылуының нашарлығы, спорттық жаттығуларға арналған 
құрылғылар мен құралдардың қолдану мерзімінің өтуі. Сонымен бір- 
ге спорттық киімдердің сапасы мен санитарлық-гигиеналық нормаға 
сәйкес келмеуі салдарынан да жарақат алу қаупі бар. Сабақтың 
дұрыс ұйымдастырылмауы, жаттықтырушының кәсіби шеберлігінің 
төмен болуы, спорттық залдардың тарлығы, бой қыздыру жаттығула- 
рының тиімді жасалынбай, жүктеме мөлшерінің шамадан тыс артық 
болуы да басты себептердің бірі болып табылады.

Жаттығу немесе дене шынықтыру сабақтары барысында оқу-әді- 
стемелік талаптардың жоспарға сай болмауы нәтижесінде, спорт- 
шы мен оқушылардың жекелей дене қасиеттерінің көрсеткіштерінің 
ескерілмеуі, спортпен немесе дене шынықтырумен шұғылдануға 
ауа райының қолайсыздығы, қауіпсіздік ережелерінің толыққанды 
сақталмауы т.б. мәселелерде аталған жарақаттар қатарының толыға 
түсетіні сөзсіз [4].

Буын жарақаттарының туындау себептері, түрлері және 
оның алдын алу. Спорттық жарақаттардың ішінде буынның 
зақымдалуына байланысты пайда болуы өте жиі кездесетін жарақат
тар қатарына жатады. Оларды жүйелей қарастыратын болсақ, төрт 
түрге бөлеміз.

Орта деңгейдегі ұрып алудан болатын буын жарақаттары. Көп 
жағдайда спортшылар соғып алу, көгеру секілді терінің механикалық 
жарақаттарына аса мән бере бермейді. Бірақ, осы аталған механика
лық соққылар нәтижесінде ұсақ қантамырлардың жарылуы, тері қа- 
баттарының зақымдалуы, буын байламдарының үзілуіне алып келіп, 
үлкен спорттан қол үзуге тура келетін жайттар да кездесіп жатады. 
Мысалы, егер спортшыда тізе буынының жарақаты болатын болса, 
ауырсынулар мерзімі ұзаққа созылғанымен қоймай, буын қапшығын- 
дағы сұйықтық қысымының өзгеруі нәтижесінде сықырлағандай ды- 
быс естіледі. Бұл жарақаттар өз кезегінде спортшының жүруімен қа- 
тар, отырған кезде тізе буынының бүгілуі де қиынға соғады.

Буынның шығуы немесе буын қалтасының жарақаттары. Буын
ның орнынан қозғалу жарақаттары көп жағдайда буын қуысының, 
қуыс қапшығындағы сұйықтықтар қысымының өзгеруімен қатар, 
буын байламдарының жыртылуына алып келетін қайтымсыз проце- 
стерге дейін жеткізеді. Мұндай жарақаттардан соң буын жанындағы 
бұлшық еттердің гемартрозына әкеп соғады [5, 6].
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- Буын байламдарының созылуы. Мұндай жарақаттар ұлпалар 
құрылымының зақымдалуынан туындайды. Нәтижесінде буын бай- 
ламдары жыртылып, ауырсынумен қатар қан кетіп, көгеруі де мүмкін.

- Сынық. Жалпы сүйектердің сынуының екі түрін бөліп қарасты- 
рамыз. Олар ашық және жабық сынықтар. Ашық сынықтар жарақат- 
тардың болуымен сипатталса, жабық сынық кезінде тері сол қалпын- 
да қалып, бұзылмай, сүйек тері ішінен сынады. Ашық жарақаттар 
кезінде қанға инфекция түсу қаупі аса жоғары болып келеді. Аталып 
көрсетілгендей, ашық жарақаттар кезінде сүйектердің бүтіндігі сы
нық түріне қарай шытынап сыну, үгітіліп, морт сыну тағы сол сияқты 
сынған кезде буынның беткі қабаттарының зақымдалуы, буын қуы- 
сындағы сұйықтық пен буын беттерінің де механикалық зақымдалуы 
болады. Жабық сынық жарақаттары кезінде эпифиз шытынауы, ме- 
нисктер жыртылуы салдарынан буын қапшықтарында қан кету си
яқты тағы да басқа жайттар кездесіп жатады [6, 7].

Спорттық жарақаттар қай кезде болса да басты мәселелердің 
бірі, өйткені спорт пен дене шынықтыру адам ағзасының шынықтыру, 
сауықтыру мақсатындағы қайталанып орындалатын жаттығуларға 
ағзаның бейімделу үдерістері болып табылады. Сондықтан, жарақат 
алған соң да қалпына келу жаттығуларының да тиімді жүргізілуі ағза 
мүшелерінің және жүйелерінің бастапқы қалпына келуіне тікелей бай- 
ланысты. Спорттық жарақаттардың алдын алу немесе болдырмау 
қиын болуы мүмкін. Өйткені жарақат алу сипаты сан түрлі. Сонымен 
қатар, спорттық жарақаттар алғаннан кейін орындалатын емдік жат- 
тығулар тиімділігі дұрыс тамақтану мен толыққанды мультидәруменді 
емделу кешенімен де тікелей байланысты екенін ескергеніміз жөн [8, 9].

Футболшылардағы жиі кездесетін жарақаттардың бірі тізе буы- 
нының зақымдалуы. Тізе жарақаттарына талшықты дәнекер ұлпа- 
лары будаларының қабынуы немесе тітіркенуі, тізе буындарының 
байламдарының жуандауы мен бұратылуы, буын қапшығы немесе 
қалталарының қабынуы, тізе тобығының шығуы, тізе тобығының 
ашық және жабық сынықтары барысында туындауы себеп болуы 
мүмкін [10].

Тізе жарақаттарының туындауына себеп болатын жайттар жүк- 
теменің шамадан тыс артық болуына да тікелей байланысты. Мы- 
салы, велосипед тебу, баспалдақтармен жылдам жоғары көтерілу, 
жүгіру, секіру тағы басқалары. Бұл кәсіби футболшылардағы құлау,
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жығылу, шалынысу, келесі бір ойыншының аяғының тиюі секілді меха- 
никалық сипатта орын алатын жарақаттарды айтпағандағысы. Нәти- 
жесінде қанталаулар, тізе буыны маңындағы ауырсынулар, ісіну бо- 
лады. Себебі қан тамырлардың қабырғалар қысымының өзгеруіне де 
байланысты ұсақ капиллярлардың жыртылуынан болады [11, 12, 13].

Тізе жарақаттарының спортшыларда кездесетін түрлерінің ал- 
дын алу мақсатында жарыс пен жаттығу кезіндегі қатаң ережелерді 
сақтай отырып, спорттық киім мен тамақтану тәртібіне және рацио- 
нын да басты назарда ұстауды талап ету керек. Тамақтану тәртібін 
жаттығу сипатына қарай жарыстан соң және жарысқа дейінгі тамақта
ну тәртібі деп бөліп қарап, тағамның құнарлылығына да мән беру ке
рек. Сонымен бірге басты талаптардың бірі -  спортшы ағзасындағы 
судың тепе-теңдігінің бірқалыпты болуы, бой қыздыру жаттығулары- 
ның ретті және толыққанды орындалғанын қадағалау.

Тізенің сырылған, жырылған жарақаттары кезінде сутегінің 
асқын тотығы секілді антисептикалық заттармен тазалау керек және 
жарақаттарға инфекция түспеуі үшін және қан кетудің алдын алу мақ
сатында йод немесе бриллиант көгін жағып, стерильді таңғыш қол- 
данған жөн.

Ал, қатты құлағанда немесе сырттан соққы тиген жағдайда де- 
ненің жұмсақ ұлпалары зақымдалатын болғандықтан, жарақат орны 
қызарып, көгеріп кейбір жағдайларда тіпті ішкі жағынан қан кетуі мүм- 
кін. Сондықтан, оның алдын алу мақсатында суық мұз қояды. Футбол- 
дағы тағы бір жиі кездесетін жарақаттар -  тізе немесе шынтақ буын- 
дарының созылуы. Аталған жарақаттар кезінде көп жағдайда салқын 
зат қоюмен қатар, таңып байлау арқылы ауырсынуды басуға болады. 
Өйткені жарақаттардың қай-қайсысы болмасын қатты ауырсынулар- 
мен, қан тамырларының жарылуымен сипатталады.

Спорттық жарақаттардың алдын алудың негізгі қағидаларының 
бірі -  жаттығу барысын жетілдіру. Бұл дегеніміз жаттығу қарқыны мен 
мөлшерін жас ерекшелігіне, бойына, салмағы мен дене дайындығына 
қарай бөлу. Спорттық киімнің де гигиеналық-санитарлық талаптарға 
сай болуы белгілі бір мөлшерде спорттық жарақаттардың алдын 
алуға өз көмегін тигізеді. Таңдаған спорт түріндегі қауіпсіздік ере- 
желерін сақтау, маусымдық өзгерістерге орай спорттық жаттығулар 
жасайтын орындар мен құрылғылардың да гигиеналық талаптары 
дұрыс сақталу керек [14, 15].
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Жарақаттардан кейінгі қалпына келу. Спорттық медицина ма- 
мандары және ортопед-дәрігерлер жарақаттан кейінгі қалпына келу 
барысындағы емдік шараларын жарақаттардың ісігі қайтып, ауыру 
сезімдері басылғаннан кейін бастаған дұрыс деп есептейді. Өйткені 
буындардың созылмалылық қасиеттерінің қалпына келуі ұзақ уақытты 
талап етеді, сонымен қатар байламдардың қалпына келуінің де өзге мү- 
шелердің клеткалық регенерациясы сияқты өзіндік ерекшеліктері бар.

Жарақаттардан кейінгі қалпына келтіру іс-шараларына:
- Медикаментозды терапия;
- Физиотерапиялық процедуралар (массаж, акупунктура, 

гимнастика, балшықпен емдеу, қыздыру);
- Суда орындалатын жаттығулар;
- Арнайы диета, яғни тағам құрамында сүйек ұлпасы мен сіңір 

байламдарының қалпына келуін тездететін құрамдас тағам түр- 
лерінің болуы [16, 17].

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, спорттық жарақаттар 
жалпы жарақаттар санының 10-17%-ды құрайды екен. Ал соның ішін- 
де тек бір ғана футбол ойынының өзінде жарақат алу жиілігі жағынан 
40%-ды құрайды екен. Көп жағдайда жарақат алу футболшыларда 
жүгіру, алаңдағы көгалдарда сырғанау, жылдам бұрылыстар кезіндегі 
қақтығысулар нәтижесінде туындап жатады [18,19].

Жарақаттар алу жиілігінің жас ерекшеліктеріне де тікелей 
байланысты екені физиологиялық заңдылық болып табылады. Өйткені, 
аталған спорт түрлерінде спорттық іріктеу ерте жас кезеңдерінен баста- 
латыны белгілі. Сүйек жүйесінің анатомиялық-физиологиялық ерек
шеліктеріне қарай сүйектің өсу үдерісі ұл балаларда 20-22 жаста, ал қыз 
балаларда 18-20 жаста ая қталады деп, биологиялық заңдылыққа сүйен
сек, жарақат алу жиілігі жас футболшыларда 13-14 жас аралығында өте 
жиі кездеседі екен. Ал сүйек дамуының қарқындылығына байланысты 
қалпына келу немесе реабилитациялық процестер барысында ешқан- 
дай асқынуларсыз сүйектердің химиялық құрамы қалпына келіп, спорт
тық жаттығуларын қалыпты жағдайда жалғастыруға мүмкіндіктері бар 
деп ескерсек, ал кәсіби футболшылардағы спорттық жарыстар, үлкен 
ойындар барысындағы техникалық қауіпсіздік ережелерін толыққанды 
сақталмауы салдарынан және кенеттен болған кездейсоқ соқтығыстар 
нәтижесінде туындаған ашық сүйек жарақаттарынан соң көптеген 
спортшыларға үлкен спорттан қол үзуге тура келеді [20, 21].
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Жарақат алу сипатына қарай, көп жағдайда тізе жарақаттары, 
балтыр сүйектерінің ашық және жабық сынықтары, сирек те болса сан 
сүйектері, яғни ортан жілік сүйегінің сынығы көптеп кездеседі [22, 23].

Жарақат алудың өте қауіпті кезеңі футболшылар үшін 18-19 жас 
деп алынған. Жылына 1000 футболшының 492-сі алған жарақаттар тізе 
тобығы, үлкен және кіші жіліншік сүйектерінің жарақаты мен буын бай- 
ламдарының зақымдалуымен сипатталады екен. Айта кететін бір жайт, 
бұл жас кезеңдеріндегі спортшыларда дене жүктемелеріне бейімділі- 
гінің төмендігімен қатар, эмоционалдылықтың басым болуы, қарапайым 
ойын тәртібі мен ережелерін елемеуі сияқты т.б жайттарға байланысты 
болады [24,25].
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