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Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного 
потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема 
дослідження - динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі 
дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності серцевого ритму при дозованих велоергометричних 
фізичних навантажень аеробної та анаеробної спрямованості. 
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Аннотация. Фоменко Л.А. Адаптационный потенциал у спринтеров при физических нагрузках. В статье 
рассмотрен вопрос вегетативной регуляции кардиогемодинамики и оценки адаптационного потенциала у 
спринтеров при различных физических нагрузках. Проблема исследования – динамика развития адаптационных 
изменений кардиогемодинамики у легкоатлетов-бегунов на короткие дистанции и уровня вегетативной 
регуляции вариабельности сердечного ритма при дозированных велоэргометрических физических нагрузках 
аэробной и анаэробной направленности. 
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vegetative regulation of cardio-haemodynamics and evolution of adaptive potential in sprinters under different physical 
stain. The issue under investigation is the dynamics of development of cardio-haemodynamics adaptive changes in track 
and field athletes – short-distance runners and the level of vegetative regulation of heart rhythm variability under dosed 
veloergometric physical exercises of aerobic and anaerobic character. 
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Вступ. 
Кардіореспіраторна система (КРС) є основною системою, яка формує адаптаційну перебудову організму 

спортсмена до різних фізичних навантажень (ФН) і є тим суттєвим фактором, який забезпечує механізм 
транспорту кисню до тканин та його утилізацію [1,3,4]. 

В сучасному спорті великі ФН пред'являють високі вимоги до КРС спортсмена. Дані питання 
розглядалися в працях багатьох вчених-практиків, серед яких слід виділити: Ю. Бесараба, Є. Бойко, П.Дацківа, 
М. Миюча, Г.Чорненьку та інших. 

Однак, до сьогодні недостатньо обґрунтоване застосування різних ФН з врахуванням об'єму та 
інтенсивності тренувальних навантажень, функціональних можливостей КРС та толерантності до ФН [1,2]. 

Питання формування адаптаційного потенціалу КРС легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції до різних 
ФН залишаються відкритими. Необхідні подальші глибокі дослідження для визначення складних 
взаємовідносин систем кровообігу і дихання, динаміки основних показників КРС від потужності і 
спрямованості ФН та рівня вегетативної регуляції серцевого ритму (СР) у бігунів. Маловідомі механізми 
інтеграції вищезгаданих процесів під час ФН. Вивчення цих процесів є актуальною проблемою. 

Робота виконана за планом НДР Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Мета, завдання роботи. 
Мета роботи - дослідження динаміки розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаміки (КГ) у 

легкоатлетів - бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності серцевого ритму (ВСР) 
при дозованих велоергометричних ФН аеробної та анаеробної спрямованості. 

У дослідженнях брали участь 10 кваліфікованих бігунів на короткі дистанції (II, І і КМС), віком 18-20 р. 
(група А). Контрольна група (КГ) - студенти, які не займаються спортом. 

Методи дослідження. Застосовували велоергометричні ФН ступінчасто-зростаючої потужності та ФН 
анаеробної спрямованості (тест Уінгейта). На всіх етапах дослідження реєстрували ЕКГ та параметри 
центральної кардіогемодинаміки (ЧСС, АТ, СО, ХОК, фізичну працездатність за тестом РWС 170 та ін.). 

Для аналізу стану систем анаеробного енергозабезпечення нами був використаний ергометричний 
анаеробний тест Уінгейта. Реєструвалась тривалість кожного оберту і кількість обертів за 30 с. період за 
допомогою розробленого на кафедрі спеціального пристосування.  

Результати досліджень. 
Результати дослідження опрацьовані методом математичної статистики (дисперсійний аналіз, і критерій 

Стьюдента) і представлені в таблиці 1.  
Таблиця 1 

Динаміка показників кардіогемодинаміки у бігунів-спринтерів за умов тестового велоергометричного 
навантаження ступінчасте зростаючої потужності (п =10) 

Фізичні навантаження Відновлення ПОКАЗНИКИ До 
ФН 100Вт 150Вг 200 Вт 250 Вт 300 Вт 5 хв. 15хв. 

ЧСС (уд / хв.) 67,3±6,0 99.4; ± 6.2 126,8±8,2 156,2±14,0 171,0±5.0 176,0±6,4 102.0±4.0 0,08 
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СО(мл) 55,03±4,1 71,4±3,2 75,0±8,0 774,6±8,4 78,14±4,0 74,01±7,6 66.0±3,2 64,4±7,11 
ХОК л/хв 4,25±0,6 7,15±0,4 19,4±0,7 12,7±1,6 15.4±6,02 13,2±2,12 14,8± 1,7 5,6±1,2 

АТ сист. (мм. рт. 
ст.) 125,0±8,0 160,0-9,09 175,0±7,9 І90,0±9,0 180,01±10,01 180,09±8,0 140,03±14 125,3±12 

АТ діаст. (мм. рт. 
ст.) 90,01±6,4 90,0± 7,0 86,1±6,2 86,1±4,8 90,0 ±9,01 92,1±9,1 81,02±8,1 75,1 ±0,4 

Уо.(мл/хв. '/кгІ) 2.4±0,3 2,6±0,8 3,62Н),9 4,2±0,7 5,2±0,8 5,0±0,6 0.95±0,0 0,4±0,1 
ДХ(с) 0,35±0,13 10.09±0,01 10.07±0,02 10,0І±0,04 0,05±0,01 0,05±0,02 0,16±0,08 0,08±0,03 

ІН (І) ум. од. 332,7±83 381,0±85,2 616,7±97,8 1293± 
333,1 789,8± 893,5 8404± 70,6 219,7± 9 158,1± 73 

 
Аналіз даних, приведених в табл.1 свідчить про те, що у спринтерів при виконанні велоергометричних 

навантажень ступІнчасто зростаючої потужності на різних етапах роботи (від 100 Вт до 300 Вт) спостерігається 
поступове зростання основних показників КГ (ЧСС, СО, ХОК, АТ). Найбільший приріст (в %) відмічається при 
ФН потужністю 250 Вт, подальше зростання припиняється. 

В період відновлення реституція багатьох показників (ЧСС, СО, ХОК, АТ) на 5-йта 10-й хвилині ще 
істотно перевищує вихідні дані (відповідно на 52 %, 20 %, 46 %, 12 %). Подібна спрямованість розгортання 
адаптаційних реакцій спостерігається і у бігунів на довгі дистанції, але більш виражені зміни досліджуваних 
показників. 

У досліджуваній групі спринтерів переважає нормотонічний тип кровообігу (3,59 ±0,14 л/хв./м2), фізична 
працездатність за тестом РWС170 1376,6 ±71,3 кгм/хв."1, Vо,    63,3 ± 0,28 мл/кг-Vхв.-1. 

При дослідженні ВСР ФН ступінчасте зростаючої потужності (СЗП) спостерігається зменшення К'К 
інтервалів і більш різко виражено у порівнянні з бігунами на довгі дистанції. Зменшення гХ (у 7-8 разів) та 
збільшення Ш (в3040 разів) свідчить про зменшення тонусу блукаючих нервів та переважання симпатичних 
впливів. Високий рівень ІН вказує на тенденцію до виснаження центрального контуру регуляції СР.Відмічені 
характерні особливості змін показників центральної КГ та ВСР після анаеробних ФН (ЗО с. тест Уінгейта). 
Результати досліджень наведені в таблиці 2. 

Зростання ЧСС особливо виражено на 1 й і 3 й хв. після тестового анаеробного навантажень (ТН), 
відповідно на 91% і 50 %. у порівнянні з вихідним рівнем, систолічний об'єм (СО) на 32 % і на 8 % на 1-й і 3-й 
хв. відповідно, ХОК на 1-й хв. тесту (на 80%), на 3-й хв. (60 %), на 5-й хв. (30 %). Артеріальний тиск (АТ) 
систолічний збільшується на 1-й і 3-й хв. на 30 % і 14 % відповідно, діастолічний зменшується на 22% і 6 %. 
Після 30 с. тесту виявлені зміни з боку приросту поглинання УО,. Так на 1 -й і 3-й хв. після анаеробного тесту 
зростає УО^ у 9,5 і 2,9 рази у порівнянні з вихідним рівнем. 

Таблиця 2 
Динаміка змін центральної гемодинаміки та ВПГ у бігунів-спринтерів на анаеробні 30с навантаження (n=10) 

Після 30 с. тестування. Показники ДоФН 1 хв. 3 хв. 5хв. 10хв. 15хв. 
ЧСС(уд/хв.) 70,3 ±3,1 7* 135,0+7,01* 105,1 ±5,9* 87,0 ±6,1* 723 ± 6,0* 70,2 ±4,1* 
СО (мл) 67,2 ± 2,86* 89,4 ±6,55* 1 72,4 ±6,6 70,1 ±3,8 68,5 ±4,1* 68,5 ± 4,0* 
ХОК(л/хв) 4,72-1,25* 12,0+2,5* 17,6+1,3* 6,0+0,63* 4,9 + 0,5* 4,8 + 0,44* 

Уо̂ мл/хв.^/кг"1) 4,2 ± 0,1* 39,9 ±2,5* 12,3 ±1,9* 2,8 ± 0,2 2.4 ±0,13* 2,2 ±0,1* 
АТ сист. (мм.рт.ст.) 132,5+2,34* 170,7±17,3* 150,3+5,1* 131,0±4,5 130,0+4,6* 127,5 ±2,1* 
АТдіаст. (мм.рт.ст.) 80,5 + 23* 62,2 ±4,9* 75,3+4,6 74,5 ±2, 16 80,0+ 1,4* 80,0 ±1,2* 

ДХ (мс) 164,2 ±213* 408,6 ±32,3* 396,5 ±26,5* 240,9 ± 
15,6* 

124,4± 
10.6* 116,8 ±28,9* 

Ш (ум/од.) 107,9+32* 1102,2+49,2* 145,2+51,8* 117,2 ±44* 89,6+15,2* 72,9+ 17,0* 
Примітка: * - дані статистично достовірні при <0.05  порівнянні з вихідним рівнем. 

 
Характерні зміни після 30 с. анаеробного тесту виявлені при аналізі показників ВСР. Поряд із 

збільшенням ЧСС, ХОК, Ш зростає в 10 разів (у порівнянні з контролем) і на 3-й, 5-й хв.. досягає 50 % від 
вихідного рівня. ВСР віддзеркалює стан функціонування підкоркових структур головного мозку при 
інтенсивних ФН. 

Після 30 с. тесту вміст молочної кислоти в крові зростає до 11 17 ммоль/л. Результати дослідження 
вказують на те, що тест з велоергометричними ФН при точному дозуванні за потужністю і тривалістю є 
достатньо інформативним для розкриття реакцій КГ і можуть бути використані в якості критерія оцінки 
функціональних резервів та адаптаційного потенціалу легкоатлетів-бігунів. Доцільно використовувати тестові 
навантаження з ступінчастим (по 50 Вт) підвищення потужності роботи. За таких умов об'єктивно 
відслідковується динаміка адаптаційних змін КГ та швидкість поглинання кисню (Уо ) на різних по потужності 
етапах роботи.  

Кількісна їх оцінка може визначатися тривалістю відновлення показників КГ та індексу напруження СР. 
Показник Vо, є найбільш важливим для оцінки КРС у бігунів на довгі дистанції і відповідає швидкості з 

якою організм синтезує АТФ аеробним шляхом. У спринтерів, які адаптовані до інтенсивних і короткочасних 



навантажень метод ступінчасте зростаючої потужності є менш інформативним.Велике інформативне значення 
має індекс напруження ІН, який відображає напруження механізмів кардіорегуляції. Напруження найбільш 
виражено у бігунів на короткі дистанції і свідчить про тенденцію до виснаження адаптаційних резервних 
можливостей механізмів кардіорегуляції. 

Специфіка спринтерського бігу впливає на показники потужності анаеробного гліколізу, а також на 
інтенсивність мобілізації аеробних можливостей. Активація анаеробних гліколітичних процесів у бігунів-
спринтерів є суттєвим фактором стимуляції адаптаційних реакцій КРС і центральних механізмів регуляції СР. 
ВСР має певне практичне значення і превентивне його використання в якості маркера вегетативної активності. 

Результати дослідження важливі для оцінки адаптаційного потенціалу бігунів на короткі дистанції та 
розкриття ролі вегетативних механізмів регуляції серцевого ритму у підвищені можливостей КРС до різних 
фізичних навантажень аеробної та анаеробної спрямованості. Одержані результати мають також значення для 
обґрунтування систем фізіологічного контролю за тренувальним процесом легкоатлетів-спринтерів. 

Висновки.  
Великий практичний досвід та зусилля вчених дозволили за останні роки значно удосконалити методику 

вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у спринтерів при різних 
фізичних навантаженнях.  

На основі проведених експериментальних досліджень, в деякій мірі, було систематизовано методику 
вегетативної регуляції кардіогемодинаміки при фізичних навантаженнях. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем використання 
адаптаційного потенціалу у спринтерів при фізичних навантаженнях. 
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