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ВНИМАНИЕ!

ДВИЖЕНИЯТА И ПОЗИТЕ ПО-ДОЛУ СА  
ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ЗА ГЪРБА
(особено за дискове в долната част на гърба, 
ако се повтарят често или за продължителен 
период от време).

Навеждане напред (с превит гръб)

Прекомерното повтаряне на тези движения 
може да доведе до нарушения на диска и 
сухожилията поради следните причини:
• неестествено прегърбване (превит гръб);
• притискане в предната страна на диска;
• изпъване на гръбните сухожилия в 
 задната част на диска;
• увеличение на напрежението на диска.

Продължително седене на стол

• Седенето дълго време пречи на подхранване-
то на дисковете.

Завъртане настрани при навеждане

Тази поза за момента напряга гърба в най-голя-
ма степен.  Тя също така има следните отрица-
телни ефекти върху гръбначния стълб и диско-
вете:
• неестествено прегърбване (превит гръб);
• свиване на предната и страничната част на диска;
• изпъване на задната и страничната част на диска  
 (която е най-податлива);
• прекъсване на влакната в пръстена;
• увеличение на напрежението на диска.

Хващане на товара от високо

Тази поза има следните отрицателни ефекти:
• прекомерно превиване на гърба;
• изпъване на задната част на диска и  
 задните сухожилия;
• увеличение на напрежението на диска.
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ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ ГЪРБЪТ?

ЧАСТИ НА ГРЪБНАКА
 
Гръбнакът се състои от:

 33 прешлена 
  и 
  24 гръбначни диска.

• Здравината на гръбначния стълб, която се 
осигурява от прешлените и неговата гъвкавост, 
която се осигурява от гръбначните дискове се 
подсилват допълнително от мускулите и сухо-
жилията. 

• Гръбначният стълб и нервните окончания, 
които са защитени от канал в средата на всеки 
прешлен (гръбначен канал), пренасят инфор-
мация от и до мозъка.

ГРЪБНАЧНИТЕ ДИСКОВЕ имат изключително 
важно значение.

Те не само омекотяват ударите, но и играят ва-
жна роля за гъвкавостта на гръбначния стълб. 

СТРОЕЖ

Гръбначният диск се намира между 
 два прешлена. 

Дискът се състои от две части:

1. Oтвътре - 
   ядро, което е пихтиесто.

2. Oтвън - 
   пръстен, който представлява 
   мрежа от влакна, които поддържат 
   ядрото по средата.

• Ядрото е показано в жълто 
 (в средата);

• Външният   пръстен от влакна е показан  
 в черно и оранжево.

ГРЪБНАЧНИ ДИСКОВЕ

ДВЕ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. АБСОРБИРАТ УДАРИТЕ:
ДИСКЪТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ
СРАВНИ С НАДУТА АВТОМОБИЛНА 
ГУМА, ОМЕКОТЯВА И АБСОРБИРА 
РАЗЛИЧНИТЕ ПРОМЕНИТЕ В НАЛЯГА-
НЕТО

2. УЛЕСНЯВА ДВИЖЕНИЕТО: НАВЕЖ-
ДАНЕ, НАКЛАНЯНЕ, ЗАВЪРТАНЕ…

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Много малко нервни клетки в ди-
ска, поради което трудно се по-

дават на промяна в началото


