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Аннотация
В проведенном исследовании 

анализируются особенности си-
стемного кровообращения у спор-
тсменов с разным характером по-
зной статики. Показаны различия 
регуляции центрального кровоо-
бращения в ортостатике, которые 
реализуются в гипокинетической 
направленности у легкоатлетов 
и гиперкинетической у пловцов. 
Особенности периферического 
кровообращения заключаются в 
гиповолемической и гипертен-
зивной регуляции у пловцов в по-
ложении лежа и у легкоатлетов в 
положении стоя.
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Annotation
The peculiarities of system he-

modynamics in sportsmen with 
different body position has been 
studied. The differences of central 
blood circulation regulation in or-
thostatics, which are realized in hy-
pokinetic direction in athletes and in 
hyperkinetic one in swimmers are 
shown. The peculiarities of periph-
eral blood circulation are hypovole-
mic and hypertensive regulation in 
swimmers in lying position and in 
athletes in sitting position.

Keywords: central and periph-
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letes, ortostatika, klinostatika.

Постановка проблеми і ана-
ліз останніх досліджень. Типи 
кровообігу, які загальноприйняті 
в медичних і спортивних дослі-
дженнях [4, 3, 6], традиційно ін-
терпретуються як достатньо стій-
кі стани системної гемодинаміки і 
пов'язуються в клінічній практиці 
з різними потенційними захворю-
ваннями серцево-судинної систе-
ми (ССС), а в спорті із загальною 
і спеціальною готовністю крово-
обігу спортсмена до високих фі-
зичних навантажень [5, 7].

Якщо в клінічних досліджен-
нях чітко помітний взаємозв'язок 
між типами кровообігу і патоло-
гічними змінами серця і судин 
(наприклад, при артеріальній 
гіпертензії), то в спорті, де стан 
ССС, як правило, відповідає віко-
вій і фізіологічній нормі, достат-
ньо складно знайти об'єктивні і 
відтворені з високою мірою ві-
рогідності кореляти між спортив-
ним досягненням, що забезпечу-
ється його регуляцією системної 
гемодинаміки.

Пошук методичних і методо-
логічних підходів до формування 
цілісного уявлення про «гемо-
динамічний портрет» спортсме-
на, що забезпечує його високий 
спортивний результат, інтенсивно 
продовжується [2, 8, 9]. Ми при-
вертаємо увагу до особливого ста-
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тусу системного кровообігу, який 
сформувався в процесі еволюції у 
людини (вертикальне положення 
тіла) під впливом гравітаційно-
го (гідростатичного) чинника [1, 
10], що дозволяє припустити роз-
виток у кваліфікованих спортсме-
нів гемодинамічного стереотипу 
в ортостатиці, повною мірою від-
повідного положенню тіла, в яко-
му виконується фізичне наванта-
ження.

У зв'язку з вищевикладеним 
метою дослідження є вивчення 
типологічних особливостей цен-
трального і периферійного крово-
обігів у спортсменів-плавців, які 
виконують роботу в горизонталь-
ному, і спортсменів-бігунів – у 
вертикальному положеннях тіла.

Матеріали і методи дослід-
ження. У експериментальному 
дослідженні брали участь 28 ква-
ліфікованих спортсменів (КМС, 
МС, МСМК), що займаються 
спортивним плаванням, у віці 
17-23 років і 22 кваліфікованих 
(КМС, МС, МСМК) спортсме-
нів, які систематично займаються 
легкою атлетикою (біг на середні 
дистанції), того ж віку. Показни-
ки центрального кровообігу оці-

нювалися методом тетраполярної 
реоплетизмографії за допомогою 
аналізатора «Кардіо +» вранці, 
натщесерце, в положеннях сто-
ячи, лежачи і сидячи. Вимірю-
валися такі показники: середній 
артеріальний тиск (АТср., мм. рт 
ст), частота серцевих скорочень 
(ЧСС, уд. хв), ударний індекс (УІ, 
мл/м2), серцевий індекс (СІ, л/хв/
м2), питомий периферичний опір 
судин (ППО, дiн*с*см-5). Отри-
мані результати обраховувалися 
стандартними статистичними па-
раметричними методами. Пери-
ферійна гемодинаміка оцінюва-
лась за показниками пульсового 
артеріального кровонаповнення 
(ПАК), хвилинного артеріального 
кровонаповнення (ХАК), тонусу 
регіонарних артерій великого ка-
лібру (Ткр), тонусу регіонарних 
артерій середнього калібру (Тр), 
тонусу регіонарних артерій мало-
го калібру (Тм), венозного відто-
ку (ВВ). Обробка результатів до-
слідження проводилася методами 
математичної статистики з вико-
ристанням пакетів статистичних 
програм “Statistica 6.0” (Statsoft, 
США) і редактора таблиць “Excel 
2000” (Microsoft, США). Досто-

вірність змін по Т – критерію 
Стьюдента при рівні значущості 
p=0,05.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Порівняльний 
аналіз даних центрального крово-
обігу по всій дослідженій вибір-
ці у спортсменів-плавців (n=28) 
і легкоатлетів-бігунів на середні 
дистанції (n=22), отриманих в по-
ложенні лежачи, демонструють 
відсутність вірогідних відміннос-
тей по всіх досліджуваних пара-
метрах, за винятком середнього 
артеріального тиску (АТср), який 
у легкоатлетів був значно ниж-
чим, ніж у плавців, і скоротливої 
функції серця (СФС), значно ви-
щої у легкоатлетів (табл.1).

Ударний індекс (УІ) в обох 
групах спортсменів знаходився 
в межах вікової і фізіологічної 
норми. Серцевий індекс (СІ) у 
плавців і легкоатлетів визначав-
ся як еукінетичний з тенденці-
єю до гіпокінетичного. Питомий 
периферiйний опір (ППО) відпо-
відає клінічній нормі.

Більш значні відмінності в по-
ложенні лежачи спостерігаються 
при порівнянні пульсового (ПАК) 
і хвилинного (МАК) артеріально-
го кровонаповнення гомілок, які, 
при відповідності їх норматив-
ним клінічним даним, у плавців 
значно нижче, ніж у легкоатлетів 
(табл. 2). При цьому у спортсме-
нів-плавців реєструються значно 
вищі величини тонусу артеріаль-
них судин крупного (Ткр) і се-
реднього (Тср) калібру. Венозний 
відтік (ВВ) в обох групах спортс-
менів відповідає нормативним ве-
личинам. Виходячи з отриманих 
даних, можна вважати, що регу-
ляція кровообігу в гомілках в клі-
ностатиці у плавців носить більш 
гіповолемічний та гіпертензив-
ний характер, ніж у легкоатлетів.

В ортостатиці по всій вибірці, 
як в групі плавців, так і в групі 
легкоатлетів, спостерігається за-
гальна тенденція до приросту 
АТср (на 6% і 5% відповідно), 
частоти серцевих скорочень на 
25% і 32% відповідно, і СФС на 

Таблиця 1
Показники центральної гемодинаміки у спортсменів-

плавців і легкоатлетів в кліно- і ортостатиці

Показники
ПЛАВЦІ ЛЕГКОАТЛЕТИ

Лежачи Стоячи % Лежачи Стоячи %
АТср M 77,47 82,20 106 73,57* 77,29 105
мм. рт. Ст m 1,55 1,61 1,22 1,36
ЧСС M 60,27 75,47 125 57,86 76,57 132
уд.хв m 1,76 1,88 2,08 2,05
СФС M 1,94 2,30 118 2,28* 2,52 111
ом*с-1 m 0,08 0,10 0,19 0,22
УI M 42,48 34,97 82 46,04 28,79 63
мл/м2 m 1,45 1,32 2,69 2,78
СI M 2,55 2,63 103 2,61 2,18 83
л/м2 m 0,10 0,11 0,10 0,19
ППС M 2556,72 2654,35 104 2282,15 3027,29 133
дiн*с*см-1/м2 m 119,23 136,45 73,64 190,34

Примітка: показники в % і рівень достовірності наведені по відно-
шенню до фону лежачи * – Р<0,05
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18% і 11% відповідно (рис. 1). 
Привертає до себе увагу той 

факт, що компенсація поступаль-
них реакцій у легкоатлетів здій-
снюється здебільшого за рахунок 
посилення хронотропної функції 
серця (приріст ЧСС на 32%), тоді 
як у плавців у вертикальному по-
ложенні спостерігається значніше 
посилення інотропної складової 
(приріст СФС на 18%). Істотне 
збільшення ЧСС у легкоатлетів 
на фоні зниження УІ (на 37%) за-

безпечує зменшення СІ на 17%. 
Збалансованіше посилення хро-
нотропної та інотропноі функцій 
серця у плавців в ортостатиці су-
проводжується меншим знижен-
ням УІ (на 18%) і практично по-
чатковим (фон лежачи) рівнем СІ 
(приріст на 3%).

Гідростатична складова, яка 
реалізовується в кровообігу ниж-
ніх кінцівок найбільш суттєво 
проявляється в загальному зни-
женні показників об'ємного кро-

вотоку і збільшенні венозного 
депонування (рис. 2) на фоні сис-
темної вазоконстрикції артеріаль-
них судин гомілок усіх калібрів 
(рис. 3).

Висновки. 
1. При порівняльній оцінці 

системного кровообігу у спортс-
менів- плавців і легкоатлетів в по-
ложенні лежачи відсутні вірогідні 
відмінності за більшістю осно-
вних показників центрального 
кровообігу.

2. Кровообіг нижніх кінцівок в 
кліностатичному спокої у плавців 
носить гіповолемічний та гіпер-
тензивний характер в порівнянні 
з легкоатлетами.

3. В ортостатиці виявлена гі-
перкінетична спрямованість регу-
ляції центральної гемодинаміки у 
плавців на фоні інтенсивнішого 
приросту хронотропної та іно-
тропної функцій серця. У легко-
атлетів спостерігається гіпокі-
нетична спрямованість регуляції 
з переважанням хронотропної 
функції серця.

4. Регуляція кровообігу ниж-
ніх кінцівок в ортостатиці у 
легкоатлетів носить більш ви-
ражений гіповолемічний і гіпер-
тензивний характер у порівнянні 
з плавцями.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у вивченні 
особливостей становлення насо-
сної функції серця у спортсменів-
плавців в процесі довготривалих 
фізичних навантажень у горизон-
тальному положенні тіла.
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в ортостатиці у спортсменів-плавців і легкоатлетів

Примітка: показники в % наведені по відношенню до фону в поло-
женні лежачи
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