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ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно Закона за физическото възпитание 
и спорта основната цел на този вид дейност е да 
се подобри здравето и физическата активност 
на нацията чрез системни занимания с физиче-
ски упражнения и спорт от всички възрастни [6]. 
В теорията и практиката са познати две основни 
направления на тази човешка дейност: а) физи-
ческо възпитание и спорт за всички и б) спорт за 
високи постижения [6, 9]. Първото направление 

обхваща различните двигателни активности и 
спортни занимания, извършвани от непрофесио-
налисти с цел укрепване на тяхното здраве и фи-
зическа кондиция. Второто направление включва 
в себе си всички професионални спортисти, т.е. 
лицата, при които това е основното им занима-
ние (това е тяхна работа). 

Спортната медицина най-често се асоциира 
с травматични проблеми, кардиологични услож-
нения, хранене и допинг контрол [3-5, 7-11]. Из-
броените медицински направления са най-сре-
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Резюме. В България има 109 спортни федерации, 5104 спортни клуба и над 50 хил. активно спор-
туващи лица. При извършването на физически упражнения атлетите влизат в постоянен кон-
такт с различни инфекциозни агенти (бактерии, вируси, микози и паразити). Много често това 
води до различни инфекциозни заболявания и до откъсване от тренировъчния процес. Целта на 
настоящия обзор е да се разгледат най-често срещаните инфекциозни заболявания при лицата, 
занимаващи се активно със спортна дейност. 

Ключови думи: инфекция, спорт, обзор

Abstract. In Bulgaria there are 109 sports federations, 5104 sports clubs and more than 50 thousands 
actively sporting people. During the physical exercises athletes have a permanent contact with different 
infectious agents (bacteria, viruses, mycoses and parasites). Frequently these contacts lead to development 
of infectious diseases and accordingly break from training regime. The aim of this study is to present the 
most common infectious diseases among people who do sports activities.

Key words: infection, sport, review
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щаните при спортистите, но не са единствените. 
Инфекциозните заболявания могат да нанесат 
сериозни поражения върху здравето и спортните 
резултати на атлетите. Целта на представения 
обзор е да се разгледат най-често срещаните ин-
фекциозни заболявания при лицата, занимаващи 
се активно със спортна дейност. Разгледаните в 
статията заболявания са приети за инфекциозни, 
тъй като имат инфекциозна генеза (предизвикани 
са от бактерии, вируси, микози или паразити).

ЕФЕКТИ ОТ ИНФЕКЦИИТЕ ВЪРХУ 
СПОРТУВАЩИ

Инфекциите увеличават риска от други боле-
сти и наранявания при спортуващите. Така на-
пример повишената температура и абнормните 
промени в терморегулационния процес водят до 
нарушаване на координацията (напр. в художест-
вената гимнастика), концентрацията (спортна 
стрелба), мускулната сила (вдигане на тежести) 
и аеробната мощност (колоездене на шосе) [1]. 
Фебрилните състояния оказват влияние и върху 
издръжливостта (триатлон) и точността (спортна 
стрелба) [2]. Вирусните инфекции са причина за 
увреда на мускулния катаболизъм и за отрицате-
лен азотен баланс [17]. Болката, дискомфортът 
или други инфекциозни симптоми могат да бъ-
дат силно разсейващи по време на състезание, 
което е сериозен проблем в спортове като шаха, 
спортната гимнастика, стрелбата с лък, модер-
ния петобой [27]. Обикновенно за овладяване 
симптомите на инфекциозните заболявания се 
използват различни терапевтични средства, кои-
то имат разнообразно въздействие върху атле-
тите [19]. Acetaminophen има разностранни стра-
нични ефекти, хинолоните могат да се асоциират 
с разкъсване на сухожилия, някои антибиотици 
причиняват диария, антихистамините могат да 
са причина за седация, а Ephedrine-съдържащи-
те съединения са част от забранителния списък 
на много спортни организации [25]. Използването 
на много от тези медикаменти води до положи-
телен тест за допинг и до дисквалификация на 
спортиста по време на състезателния сезон [22].

ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ 
ПЪТИЩА (ИГДП)

Извършването на умерено интезивни упраж-
нения се дефинира като упражнения, осъщест-
вявани в продължение на от 5 до 60 min при 
сърдечна честота в диапазона от 40 до 60% от 
максимума за съответното лице [17, 25]. Приема 

се, че този вид натоварвания подобряват имуния 
статус на индивида. Интензивните физически 
упражнения са тези с продължителност от 5 до 
60 min при сърдечна честота в диапазона от 70 
до 80% от максимума за съответното лице, както 
и упражненията с продължителност над 60 min. 
[17, 25]. Lisa R. Callahan и сътр. установяват, че 
умерените физически натоварвания намаляват с 
20 до 30% риска от инфекции на горните диха-
телни пътища в сравнение с водещите заседнал 
начин на живот [17]. За разлика от тях интензив-
ните упражнения имат негативно въздействие 
върху имунната система. Високоинтезивните на-
товарвания увеличават потребностите на органи-
зма от кислород, което принуждава спортуващия 
да премине от носово дишане към устно, а това 
води до заобикаляне на носното окосмяване и 
специфичния носен турбулентен въздушен по-
ток, които играят ролята на естествена прегра-
да за белия дроб от различни инфекциозни па-
тогени [28, 31]. Вдишването на по-големи обеми 
от по-студен и обикновено сух въздух води до 
удебеляване на лигавицата и нарушава мукоци-
лиарния „асансьор” [25]. По този начин повече 
чужди частици се отлагат в долните дихателни 
пътища, което намалява способността им да 
се освободят от тях и резултатът е възпаление 
на дихателните пътища [29]. Връзката между 
ИГДП и интезивността и продължителността на 
извършваните упражнения най-добре се описва 
от т.нар. J-образна крива: индивидите с по-засед-
нал начин на живот са изложени на по-висок риск 
от ИГДП за разлика от умерено спортуващите, а 
най-застрашени от ИГДП са екстремно тренира-
щите [17, 25]. Може да се каже, че този модел 
е валиден и за други инфекциозни заболявания 
при спортистите. 

ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА

При над 90% от случаите инфекциозната мо-
нонуклеоза (ИМ) се причинява от Epstein-Barr 
virus (EBV) [16]. EBV е ДНК вирус, принадле-
жащ към род Lymphocryptovirus, подсемейство 
Gammaherpesvirinae, семейство Herpesviridae 
[21]. EBV е известен още като Human Herpes Virus 
4 (HHV-4) и е открит през 1964 г. от Anthony Epstein, 
Yvonne Barr и Burt Achong, които от лимфобластни 
клетки изолират вируса [16, 21]. Вирусът е срав-
нително слабо устойчив във външната среда, на 
стайна температура и под въздействието на де-
зинфектанти бързо губи инфекциозните си свой-
ства. EBV е адаптиран към човешките В-лимфо-
цити, в които предизвиква пожизнена инфекция. 
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В тази връзка заболяванията, които причинява, се 
дължат на свръхактивен имунен отговор или на 
отсъствие на ефективен имунен контрол. ИМ се 
характеризира с повишена температура, ангина, 
генерализирана лимфаденопатия и специфична 
кръвна картина. Инкубационният период е 2-6 
седмици (при малките деца е по-кратък), обща-
та продължителност на заболяването е 2-4 сед-
мици, а размерите на черния дроб и слезката се 
нормализират до 3-4 месеца [16, 21]. ИМ засяга 
основно лица във възрастовия диапазон от 15 до 
25 години, а над 35-годишна възраст честотата на 
тази инфекция рязко намалява, т.е. основно са за-
сегнати индивидите в активна възраст, сред които 
попадат и спортистите [16, 21]. Няма етиологично 
лечение на ИМ, основно място в терапията зае-
мат постелният режим и симптоматичното лече-
ние с аналгетици и антипиретици. Спортистите, 
засегнати от тази инфекция, е препоръчително да 
ограничат физическата си активност за 3 месеца 
с цел предпазване от руптура на слезката [25]. 
Съгласно консенсуса на Американското меди-
цинско дружество за спортна медицина (AMSSM) 
атлетите трябва да избягват всякакви физически 
упражнения през първите 21 дни от началото на 
заболяването, след което се започва с ходене и 
постепенно увеличаване на натоварванията (с не 
повече от 10% на седмица, стълбовидно покач-
ване), като пълното възстановяване отнема до 3 
месеца (но може да отнеме и повече време) [14]. 

СИНУЗИТ

Синузитът представлява остро или хронично 
възпаление на околоносните кухини (синусите). 
Причинява се от различни бактерии (Enterobacter 
spp., E. coli, H. infl uenzae, K. pneumoniae, M. 
catarrhalis, P. mirabilis, P. aeruginosa, S. aureus, 
S. pneumoniae, S. pyogenes), вируси (аденови-
руси, ентеровируси, коронавируси, риновиру-
си, Infl uenza type A virus, Infl uenza type В virus, 
Respiratory syncytial virus) или микози (Alternaria 
spp., Aspergillus spp., Bipolaris spp., Curvularia 
spp.) [32]. Най-често при синузита се наблюдава 
главоболие, съпроводено с болка и тежест около 
очите и скулите, които се засилват обикновено 
при навеждане и завъртане на главата, както и 
в следобедните часове на деня. Други често сре-
щани симптоми са фебрилитет, втрисане, обща 
отпадналост, хрема, зачервено гърло, кашлица, 
мускулни и ставни болки. Познати са няколко 
вида синузит: а) остър, с продължителност 2-3 
седмици; б) подостър, с персистиране на оп-
лакванията за 4 до 12 седмици; в) хроничен, с 

продължителност на оплакванията над 3 месеца 
[32]. Това заболяване засяга всички възрастови 
групи, като изключение не правят и спортуващи-
те. Успехът на лечението зависи основно от свое-
временното откриване на етиологичния причини-
тел и започването на прицелна терапия спрямо 
него. Най-застрашени от развитие на синузит са 
атлетите, занимаващи се с различни видове во-
дни спортове (плуване, скокове във вода, водна 
топка, сърф, кайтсърф). 

СРЕДЕН И ВЪНШЕН ОТИТ
Отитът по същество представлява възпале-

ние на ухото. В зависимост от това коя част от 
ухото засяга, са известни три вида отит: вътре-
шен, среден и външен. Средният отит се причи-
нява от няколко вида бактерии – C. pneumoniae, 
H. infl uenzae, M. catarrhalis, M. tuberculosis, S. 
aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes [24, 33]. Най-
честата причина за външен отит са някои бак-
терии (Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.) 
или микози (Aspergillus spp., Candida spp.) [24, 
33]. Водещите оплаквания при това заболяване 
са повишена температура, болка в ухото, раз-
дразнителност, изтичане на течност от ухото, 
намален слух, главоболие. Много често отитът 
отшумява спонтанно в рамките от 2-3 дни до 1-2 
седмици [24, 33]. Ако обаче болката в ухото е с 
продължителност над 48 часа и е съпроводена 
с фебрилитет над 390С, е уместно да се започне 
антибиотично лечение с Amoxicillin-Clavulanate 
или Ceftriaxone [24, 33]. Практикуващите водни 
спортове са най-застрашени от развитие на отит. 
Рискови фактори при тях са редовното къпане 
във водни басейни, предшестващи алергии и не-
адекватната ушна хигиена. 

ОСТЪР БРОНХИТ

Острият бронхит е възпаление на бронхиал-
ното дърво с продължителност около 3 седмици 
и много често е съпроводено с отделянето на 
храчки. При над 90% от случаите се причинява от 
вируси (аденовируси, риновируси, Infl uenza type 
A virus, Infl uenza type В virus, Respiratory syncytial 
virus), а при 10% от засегнатите причината е бак-
терия (B. pertussis, C. pneumoniae, H. infl uenzae, 
M. catarrhalis, M. pneumoniae, S. pneumoniae) 
[12]. За разлика от ИГДП при бронхита кашли-
цата е доминиращият симптом [12]. Лечението е 
симптоматично и в зависимост от етиологичния 
причинител. От това заболяване са застрашени 
лицата, занимаващи се с някои зимни спортове, 
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като биатлон, ски бягане, северна комбинация, 
ски алпийски дисциплини (спускане и суперги-
гантски слалом). 

ПНЕВМОНИЯ

По същество пневмонията представлява въз-
палително заболяване на белите дробове. Може 
да бъде с инфекциозна генеза или с алергичен 
произход. Инфекциозните агенти, причиняващи 
пневмония, са някои бактерии (A. baumannii, A. 
israelii, B. anthracis, Enterococcus spp., E. coli, 
F. tularensis, H. infl uenzae, K. pneumoniae, M. 
catarrhalis, N. asteroids, P. aeruginosa, S. aureus, 
S. pneumoniae, Y. pestis) или вируси (от семей-
ства Adenoviridae, Bunyaviridae, Coronaviridae, 
Herpesviridae, Orthomyxoviridae, Papovaviridae, 
Paramyxoviridae, Picornaviridae, Reoviridae, 
Retroviridae) [15]. Заболяването се характеризи-
ра с повишена температура, кашлица, неразпо-
ложение, анорексия и миалгия, а при по-тежките 
случаи може да има затруднено дишане (вкл. и 
тахипнея) [15]. Терапевтичното поведение включ-
ва постелен режим, прием на витамини и имунос-
тимулатори, както и специфично етиологично ле-
чение. Прогнозата при пневмония е сериозна и 
би могло да се стигне до дихателна и/или сърдеч-
на недостатъчност [15]. Спортистите, упражнява-
щи зимни спортове на открито, са сред най-често 
засегнатите, особено участниците в ски алпийски 
дисциплини (спускане), биатлон, ски бягане. 

КОНЮНКТИВИТ

Конюнктивитът е възпаление на конюнктива-
та на окото. Причинява се от алергени, дразнещи 
токсини (като хлора в басейните) или инфекции 
[25]. Инфекциозният конюнктивит се предизвик-
ва от бактерии (C. trachomatis, Corynebacterium 
spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., N. 
gonorrhoeae, Pseudomonas spp., Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp.) или вируси (аденовируси, 
пикорнавируси, поксвируси, Herpes Simplex Virus, 
Human Immunodefi ciency Virus, Varicella-Zoster 
Virus) [13]. Заболяването протича със сърбеж, 
парене, усещане за чуждо тяло, сълзене, оток на 
клепача. Водещото оплакване е секреция от око-
то, която може да бъде и от гноен характер [13]. 
Лечението включва поддържане на отлична хигие-
на на ръцете, антибиотичен курс при бактериален 
конюнктивит и противовирусни средства при виру-
сен конюнктивит. Спортистите от висококонтактни 
спортове (като борба, джудо, самбо, бокс), забо-
лявайки от инфекциозен конюнктивит, трябва да 

бъдат изключени от участие в спортни състезания 
до пълното им оздравяване. Това е обусловено от 
факта, че инфекциозният конюнктивит има висок 
индекс на контагиозност, поради което рискът от 
разпространение на инфекцията е голям. Също-
то ограничение е валидно и за атлетите от водни 
спортове като плуване, водна топка, синхронно 
плуване и скокове във вода, защото аденовируси-
те могат да се предават и в басейни с хлорирана 
вода (аденовирусите са сред основните причини-
тели на вирусен конюнктивит) [13, 25]. 

МЕНИНГИТ

Менингитът е животозастрашаваща инфек-
ция на менингитите (обвивките на главния и 
гръбначния мозък). Оставен без лечение, менин-
гитът може да доведе до мозъчен оток, кома и 
екзитус леталис [35]. Причини за инфекциозния 
менингит могат да бъдат бактерии (B. burgdorferi, 
Brucella spp., Ehrlichia spp., E. coli, H. infl uenzae, 
K. pneumoniae, Leptospira spp., L. monocytogenes, 
M. tuberculosis, M. pneumoniae, N. meningitidis, 
Nocardia spp., P. aeruginosa, R. rickettsii, Salmonella 
spp., S. marcescens, S. aureus, S. agalactiae, S. 
pneumoniae, T. pallidum), вируси (алфа-вируси, 
аренавируси, бунявируси, ентеровируси, пара-
миксовируси, рабдовируси, реовируси, ретрови-
руси, тогавируси, флавивируси, херпесвируси), 
микози (Aspergillus spp., B. dermatitidis, Candida 
spp., C. immitis, C. neoformans, H. capsulatum) 
или паразити (Acanthamoeba spp., A. cantonensis, 
Balamuthia spp., B. procyonis, G. spinigerum, N. 
fowleri, S. stercoralis, T. solium) [35]. Срещат се две 
основни форми на заболяването: септичен ме-
нингит и асептичен менингит [35]. Бактериалният 
менингит е с по-сериозна прогноза в сравнение с 
вирусния, като дори и в развитите страни смърт-
ността от него може да достигне 20-25% [35]. При 
14% от лицата, възстановили се от бактериален 
менингит, се наблюдава остатъчна загуба на слу-
ха, а при 4% хемипареза [35]. Клиничната картина 
при менингит включва класическата триада: пови-
шена температура, схващане на врата и главобо-
лие (но само при 44% от пациентите се наблюда-
ва триадата) [35]. Други симптоми са гадене, пов-
ръщане, фарингит, диария, фотофобия, а невро-
логичните нарушения и промените в съзнанието 
са особено тревожни признаци. Превенцията при 
спортисти включва отлична хигиена на ръцете и 
избягване на споделянето на общи бутилки за пи-
ене на вода. Трениращите от всички спортове са 
застрашени от менингит, ето защо спазването на 
хигиенните мерки е от съществена важност. 
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МИОКАРДИТ

Миокардитът представлява възпалително 
заболяване на миокарда. Най-честата причина 
за инфекциозен миокардит е Coxsackievirus от 
семейство Picornaviridae [20]. Освен от него ин-
фекциозният миокардит може да бъде предиз-
викан и от други вируси (аденовируси, арбовиру-
си, ентеровируси, Cytomegalovirus, Epstein-Barr 
virus, Flaviviridae, Hepadnaviridae, Herpes simplex 
virus, HIV-1, Infl uenza type A virus, Infl uenza type В 
virus, Parvovirus, Rabies virus, Respiratory syncytial 
virus, Yellow fever virus), бактерии (B. burgdorferi, 
Brucellaceae, B. pseudomallei, C. psittaci, C. 
diphtheria, C. burnetii, L. interrogans, M. tuberculosis, 
M. pneumoniae, N. meningitidis, O. tsutsugamushi, R. 
rickettsii, Staphylococcaceae, Streptococcaceae, T. 
pallidum), микози (Actinomycetaceae, B. dermatitidis, 
C. albicans, C. immitis, C. posadasii, C. neoformans, 
H. capsulatum, Mucoraceae, Trichocomaceae) 
или паразити (B. coli, L. infantum, P. falciparum, 
Sarcocystidae, T. gondii, T. cruzi) [20]. В сравнение с 
жените, мъжете са по-често засегнати от миокар-
дит, както и лицата във възрастовия диапазон от 
20 до 40 години [20]. Клиничната картина може да 
включва болка в гърдите, задух, умора, треска, 
сърцебиене. При физикалния преглед може да 
се установят приглушен сърдечен шум и митрал-
на инсуфициенция. Електрокардиограмата (ЕКГ) 
може да бъде нормална, но е възможно да демон-
стрира и неспецифични аномалии на ST и Т-въл-
ната [20]. По принцип миокардитът е самоогра-
ничаващо се заболяване, въпреки това в опреде-
лени случаи може да прогресира до дилатативна 
кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност. По-
вечето пациенти се възстановяват напълно, но по 
време на възстановяването са изложени на пови-
шен риск от аритмия и внезапна сърдечна смърт 
[7, 20]. Спортистите с вероятен или потвърден ми-
окардит трябва незабавно да прекратят участието 
си в спортни събития, както и извършването на 
спортна дейност за период от минимум 6 месеца 
[7, 20]. Спортуващите могат да се завърнат към 
извършването на физически упражнения при нор-
мални резултати от ЕКГ и трансторакалната ехо-
кардиография, липса на аритмии, както и серумни 
изследвания, изключващи определена степен на 
сърдечна недостатъчност или възпаление на сър-
дечния мускул [7, 20]. 

ГАСТРОЕНТЕРИТ

Гастроентеритът е възпалително заболяване 
на стомаха и червата. Най-честите причинители 
са вируси (норовируси и ротавируси), но могат да 
бъдат и бактерии (E. coli, Proteus spp., Salmonella 

spp., Shigella spp., Staphylococcus spp.) или па-
разити (Cryptosporidium spp., E. histolytica, G. 
lamblia) [26]. Трансмисията обикновено се осъ-
ществява по фекално-орален път, поради което 
спортистите, които често споделят храната и во-
дата си, пътуват и живеят в затворени колекти-
ви и споделят личните си вещи, са изложени на 
повишен риск от инфектиране. Симптомите при 
гастроентерит включват диария, коремни спа-
зми, гадене, повръщане, миалгия и фебрилитет. 
Сухите лигавици, тъмната урина и намаляването 
на нейното количество са сигурни признаци за 
значителна дехидратация. Спортните занимания 
изискват много добра хидратация, поради което 
атлетите с над 5% дехидратация трябва да запо-
чнат процес на орална рехидратация (ако перо-
ралният прием е невъзможен, се преминава към 
интравенозно вливане) [26]. Изотоничните напит-
ки за спортуващи могат да бъдат много полезни, 
но в повечето случаи и студената чешмяна вода 
е достатъчна. Обикновено трениращите, при 
които дехидратацията е под 5%, нямат проблем 
с пероралното рехидратиране [26]. Лечението на 
гастроентерита е симптоматично, в масовия слу-
чай отшумява за 3-4 дни. 

КРЪВНОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ

Някои инфекциозни заболявания се предават 
чрез кръв и кръвни продукти, като в настоящия 
обзор ще разгледаме три от най-значимите: HIV 
инфекцията, вирусен хепатит В и вирусен хепа-
тит С. HIV инфекцията би могла да се предаде 
при директен контакт с кръв и нарушена цялост 
на лигавиците при висококонтактни спортове 
като смесени бойни изкуства (ММА), професио-
нален бокс, борба, самбо, джудо [23]. И все пак, 
рискът за спортистите от тези спортни дисципли-
ни е изключително малък, тъй като индексът на 
контагиозност при тази инфекция е сравнително 
нисък [17]. При вирусен хепатит В ситуацията е 
противоположна. Така например за 19-месечен 
период 11 от 65 играчи от отбор по американски 
футбол се инфектират с Hepatitis B virus (HBV) 
[30]. В Япония за период от една година със съ-
щия вирус се заразяват и 5 сумисти от 10-членен 
екип на известна сумо школа [30]. Няма данни 
за предаване на Hepatitis С virus (HCV) по време 
на спортни занимания. Има информация за ин-
фектиране с HCV на трима футболисти от ама-
тьорски клуб, ползвали едни и същи игли за ин-
жектиране на витаминни комплекси [30]. Татуи-
рането и пиърсингът са високорискови дейности 
по отношение на кръвнопреносимите инфекции. 
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HIV инфекцията най-често се предава по сексуа-
лен път, особено при мъжете, които правят секс 
с други мъже и/или като споделят общи игли за 
инжектиране на различни субстанции (като напр. 
атлетите, споделящи игли за инжектиране на ви-
тамини или стероиди) [23, 30]. Установено е, че 
HIV не може да се предава чрез слюнка или пот 
по време на спортни занимания. Hepatitis B virus 
е устойчив вирус, може да оцелее извън човеш-
кото тяло повече от 7 дни, устойчив е на алкохол, 
изсушаване, резки температурни амплитуди, как-
то и на множество перилни препарати. Той е при-
близително 100 пъти по-контагиозен от HIV. Ли-
цата, инфектирани с хепатотропни вируси, често 
се оплакват от умора, гадене, повръщане, болки 
в корема и потъмняване на урината. При тежко 
протичане на инфекцията могат да се наблюда-
ват различни признаци на чернодробна недоста-
тъчност, като асцит, периферен оток и енцефало-
патия [23]. Ваксината за HBV е с приблизително 
95% ефективност и е силно препоръчително ней-
ното приложение. Много от пациентите, инфекти-
рани с HBV, се „самоочистват” от вируса, но при 
някои се стига до хронифициране на инфекция-
та и респективно при тях прогнозата е сериозна. 
Симптомите при HCV са подобни на тези при 
HBV. За HCV няма изготвена ваксина, но пък за 
сметка на това през последните три години беше 
постигнат революционен прогрес в терапията на 
заболяването (ново безинтерфероново лечение). 

ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

По данни на Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) над 2.3 млн. души в САЩ на 
възраст между 14 и 39 години са инфектирани с 
Chlamydia trachomatis [18]. Много често лицата, 
заразени с C. trachomatis, нямат клинични симп-
томи, но могат да се оплакват от дискомфорт, по-
вишена честота на уриниране или болка при ури-
ниране. Инфекцията с C. trachomatis е сравнител-
но лесно лечима с Azithromycin или Doxycycline 
[34]. При нелечение може да се стигне до въз-
паление на таза и/или до постоянен стерилитет 
при жената. Всички сексуално активни жени на 
възраст под 25 години и тези с нови сексуални 
партньори е добре да си направят скрининг за C. 
trachomatis. Инфекцията с Neisseria gonorrhoeae 
е друго често срещано полово предавано ин-
фекциозно заболяване. Симптомите са сходни с 
тези при инфекция с C. trachomatis. Инфекцията 
с N. gonorrhoeae е лесно лечима с антибиотици 
като Ceftriaxone [34]. Все още няма препоръки за 
скрининг на N. gonorrhoeae. Инфекцията с Human 

papillomavirus е общо полово предавано заболя-
ване, свързвано с рак на шийката на матката. 
Ваксината за Human papillomavirus е на разпо-
ложение от няколко години и е препоръчително 
приложението ѝ при момичета и жени на възраст 
от 12 до 26 години (преди започване на полов жи-
вот) [34]. Сексуалнотрансмисивните инфекции са 
част от живота на спортистите с по-фриволен по-
лов живот, освен това повечето активно тренира-
щи са в разцвета на своята сексуална мощ, което 
предполага повече сексуални партньори и съот-
ветно повишен риск от инфектиране с такива ин-
фекциозни патогени. Своевременният скрининг и 
адекватната протекция на половия акт са сред-
ствата за предпазване от такъв вид инфекции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спортът и спортните дейности са част от 
ежедневието на съвременния човек. По-голяма-
та част от физическите занимания предполагат 
дейност в екип или в конктакт с други трениращи, 
както и непосредствен досег със заобикалящата 
ни природа. Това неминуемо излага спортуващи-
те на взаимодействие с различни инфекциозни 
агенти (бактерии, вируси, микози и паразити). 
По-добрите познания за тях биха били от полза 
както за спортиста, така и за неговия лекуващ ле-
кар. Съвместните усилия на спортист и лекар са 
предпоставка за справяне с различните по вид и 
тежест инфекциозни заболявания.
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