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Показники вмісту лактатдегідрогенази  
у крові юнаків з різним рівнем фізичної підготовки  

під час тренувального процесу з атлетизму
Чернозуб А.А.
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Анотації:
Встановлено, що первинні дані 
не виходять за межі норми (195-
462E/л), але демонструють пев-
ну динаміку (підвищення і зни-
ження вмісту ЛДГ в крові) при 
варіативності показників обсягу 
й інтенсивності фізичних на-
вантажень досліджуваних груп. 
Адаптаційні процеси на наванта-
ження трьохмісячного тренуваль-
ного циклу супроводжуються змен-
шенням середньо групових рівнів 
ЛДГ в крові на 4,4% після тре-
нувального заняття в порівнянні 
зі станом спокою. Встановлено, 
що на процес зміни рівня ЛДГ в 
крові учасників досліджуваних 
груп, у результаті довгостроко-
вого тренувального процесу з 
атлетизму, істотно впливає струк-
тура і варіативність компонентів 
тренувальної роботи.

Чернозуб А.А. Показатели содержания 
лактатдэгидрогеназы в крови юношей с 
различным уровнем физической подго-
товки во время тренировочного процес-
са по атлетизму. Установлено, что первич-
ные данные не выходят за пределы нормы 
(195-462E/л), но демонстрируют определен-
ную динамику (повышение и снижение со-
держания ЛДГ в крови) при вариативности 
показателей объёма и интенсивности физи-
ческих нагрузок исследуемых групп. Адапта-
ционные процессы на нагрузки трехмесяч-
ного тренировочного цикла сопровождаются 
уменьшением средне групповых уровней 
ЛДГ в крови на 4,4 % после тренировочно-
го занятия в сравнении с состоянием покоя. 
Установлено, что на процесс изменения 
уровня ЛДГ в крови участников исследуе-
мых групп, в результате долговременного 
тренировочного процесса з атлетизму, суще-
ственно влияет структура и вариативность 
компонентов тренировочной работы.

Chernozub A.A. There is the content 
of lactate dehydrogenase in youth 
blood with the various levels of physi-
cal training during the athleticism 
training. It was established that the 
primary data do not extend beyond the 
norm (195 – 462 unit of litre), but show 
us the specified action (increase and de-
crease of LDG in the blood) by various 
kinds of  dimension index and intensity 
of physical activity of the groups. The 
process of adaptation to a three-month 
training cycle loads are accompanied by 
a decrease in average group levels of 
LDG in the blood by 4.4% after a training 
lesson in comparison with the dormancy. 
It was established that the process of 
change in the level of LDG in the blood 
of participants of the groups significantly 
affect the structure and various kind of 
the training components, consequently 
during the athleticism training.
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Вступ.1
Одне з провідних місць у контексті фізіології спорту 

займає проблема адекватності фізичних навантажень 
індивідуальним можливостям функціональних 
систем організму людини. Неадекватні тренувальні 
навантаження на фоні простійного протікання 
адаптивних процесів до повсякденних стрес-факторів 
за короткий час здатні спричиняти перенавантаження 
організму людини, що негативно впливає не лише 
на результативність у спорті, але і на стан здоров’я в 
цілому[5]. Зрозуміло, що чітка діагностика функціо-
нального стану організму, особливо при інтенсивних 
спортивних тренуваннях, дозволяє уникнути загрози 
перенавантажень та ініційованих ними патологій сис-
тем і органів. 

Одним з найбільш інформативних показників щодо 
стану енергозабезпечення життєво важливих органів 
людини виступає фермент лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 
[12]. Даний фермент каталізує зворотне окислення 
L-лактату в піруват, використовуючи NAD+, як акцеп-
тора водню[4]. Відповідно, зростання рівнів енергоза-
безпечення м’язів та забезпечуючих їх систем, особли-
во на межі переходу до анаеробного варіанту утворення 
АТФ, компенсаторні реакції супроводжується значни-
ми змінами вмісту ЛДГ. У нормі концентрація  ЛДГ у 
тканинах та органах у 500 разів вища, ніж у сироватці 
крові, що дозволяє оперативно контролювати зміни 
активності ЛДГ в крові навіть при незначній загрозі 
виходу процесів функціонування систем життєзабезпе-
чення за межі фізіологічних норм [8].

В сучасній системі фізичної підготовки,  в тому 
числі і з оздоровчою метою, що передбачає роботу з 
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людьми із різною адекватністю до фізичних наван-
тажень, особливої актуальності набуває можливість 
успішного контролю організму. Вирішення даної за-
дачі перспективно шляхом використання сучасних та 
новітніх методів клінічної діагностики. Одним із та-
ких методів слугує контроль за вмістом ЛДГ в крові, 
результати якого дозволяють впевнено профілактува-
ти виникнення патологічних процесів та явищ. 

Експериментальні дослідження виконано згідно 
мети і задач теми “Варіативність показників трену-
вальної роботи з атлетизму та їх вплив на динаміку 
функціонального стану організму студентів”, номер 
державної реєстрації 0109U004555, яка виконується 
відповідно до зведеного плану НДР кафедри ТМФВ 
та здоров’я людини Миколаївського національного 
університету ім.. В.О. Сухомлинського «Вдосконален-
ня методів відбору та підготовки спортсменів у різних 
видах спорту» протокол №7 від 11.02.2009 р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Враховуючи майже повну відсутність літератур-

них даних щодо закономірностей змін ЛДГ під дією 
довготривалих фізичних навантажень різного обсягу 
та інтенсивності, метою даної роботи слугувало ви-
значення кількісних змін рівнів ЛДГ у крові осіб з різ-
ним рівнем фізичної працездатності за умови трива-
лих (три місяці) тренувальних занять з атлетизму.

Дослідження проводились на базі фізкультурно-
оздоровчого комплексу «Алек» м. Миколаєва. Тес-
туванням було охоплено 80 осіб віком 20-21 рік, з 
яких сформували 4 дослідних групи. Перша-третя 
група учасників експерименту складалась з осіб із 
низьким рівнем адекватності до фізичних наванта-
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жень силового спрямування та відсутністю досвіду 
занять атлетизмом. Четверта група поєднувала 20 
юнаків, які мали безперервний тренувальний стаж 
занять силовими видами спорту на протязі остан-
ніх трьох років. Програми тренувальних занять, які 
використовували учасники відповідних групи, від-
різнялись одна від одної об’ємом та інтенсивністю 
виконаної роботи протягом мікроциклу. Загалом 
представників груп не підбирали за принципом 
груп-аналогів і загально ознакою їх була лише віко-
ва категорія, що відповідно передбачало отримання 
результатів за типом вільної вибірки. Всі учасники, 
які приймали участь в дослідженнях, попередньо 
пройшли повний медичний огляд та комплекс ла-
бораторного контролю (9 показників) і за цими 
результатами не мали медичних протипоказань до 
участі в експерименті.

Дослідження сироватки крові для визначення 
рівня показнику ЛДГ в крові та його змін протягом 
тренувального мезоциклу (тривалістю три місяці) 
проводили в два етапи (на початку та в кінці експери-
менту).  На кожному з етапів було проведено по два 
забори крові: до тренування в стані спокою та після 
тренувального заняття (тривалість окремого заняття 
становила 30-32 хв.).

Відбір проб крові проводили з дотриманням усіх 
потрібних норм стерильності і вимог безпеки. Зраз-
ки крові із вени відбирала медсестра під контролем 
лікаря – працівників лабораторії. Всі взяті проби ну-
мерували, складали необхідний опис та супровідні до-
кументи. Визначення  рівня вмісту ЛДГ (загального) 
в крові здійснене кінетичним методом на обладнані 
фірми “HIGHTECHNOLOGYINC” (США) [12,14] в 
умовах сертифікованої медичної лабораторії «Valeo», 
м. Миколаєва. Аналіз результатів дослідження прово-
дили виходячи з фізіологічних норм вмісту ферменту 
ЛДГ (загальний) в крові у здорових людей, який скла-
дає 195-462E/л [13].

Матеріали досліджень піддавались статистичній 
обробці з використанням пакету програм «Статисти-
ка» в системі «Microsoft Excel-2010».

Результати дослідження.
Отримані первинні результати лабораторних до-

сліджень щодо вмісту ЛДГ у крові та протягом експе-
рименту були піддані загально-статистичним обчис-
ленням, які включали в себе визначення середнього 
арифметичного, статистичної похибки, рівня досто-
вірності. Статистично оброблені та усереднені по 4 
дослідним групам результати контролю графічно ві-
дображені на рисунку1. 

На рис.1. відображені кількісні показники вмісту 
ЛДГ у крові представників 4-х дослідних груп, фіксо-
вані на початку та в кінці тренувального процесу три-
валістю 3 місяці. Для більш детальної оцінки показ-
ників на рис.1 поряд розташовані дані по групам і по 
етапам контролю. Так, першими наведені дані щодо 
вмісту ЛДГ в стані спокою (до початку тренувань) 
та після тренувального заняття (тривалістю 32 хв), 
у другій частині рисунку наведені результати анало-

гічних контролів у кінці експерименту (через 90 днів 
регулярних тренувань). 

Фактичні дані загалом свідчать про задовільний, 
у межах норми [7] рівень вмісту ЛДГ і відповідно 
– нормальне функціонування систем енергозабезпе-
чення організму. Утримання вказаних показників у 
межах норми після 3-х місяців регулярних тренуваль-
них занять атлетизмом у представників усіх 4-х груп 
вказує на адекватність застосованих фізичних на-
вантажень фізіологічним можливостям їх організму. 
Окрім цього, на початку експерименту в стані спокою 
показник рівня ЛДГ в крові осіб другої групи стано-
вив 412,60±14,61 Е/л, що є дещо вищим в порівнянні 
з середньо-груповими рівнями ЛДГ у представників 
3-х інших груп. 

Подальший аналіз результатів досліджень свід-
чить, що в учасників першої групи на початку експе-
рименту, після застосування в тренувальному занят-
ті відповідних серій фізичних  навантажень, рівень 
ЛДГ в крові збільшився на 2,27% (з 368,30±4,89 до 
376,65±11,09 Е/л) у порівнянні з станом спокою.

У представників другої групи навпаки, фіксова-
но деяке зменшення рівня ЛДГ після тренувального 
заняття – у середньому на 5,28% (з 412,60±14,61 до 
390,80±10,26 Е/л). 

На фоні фізичних навантажень тренувального за-
няття (початок експерименту) практично без змін за-
лишився рівень ЛДГ у крові осіб третьої групи. Украй 
невелике зменшення (на -3,9%) ЛДГ мало місце в чет-
вертій групі (спортсменів). При цьому, за умов певних 
коливань показнику ЛДГ в представників усіх 4 груп 
після тренувального заняття рівень даного ферменту у 
крові не набув критичних значень і не вийшов за межі 
норми. Це є прямим свідченням того, що викорис-
танні в тренувальному занятті варіативні обсяги фі-
зичних навантажень були адекватними можливостям 
організму часників експерименту і не спричиняли у 
них виходу біохімічних та фізіологічних процесів за 
межі норми.  

Тривалі фізичні навантаження, передбачені тре-
нувальним процесом на протязі тримісячного мезо-
циклу також піддавали контролю за вмістом ЛДГ у 
крові учасників експериментальних досліджень. Так, 
після застосування  протягом мезоциклу відповідних 
програм тренувальних занять (тривалістю три місяці), 
розроблених для кожної з дослідних груп, був прове-
дений повторний забір крові, результати якого графіч-
но відображені в другій (правій) половині рисунку 1. 

Встановлено, що середньо-групові показники рів-
ня ЛДГ (у стані спокою та після навантажень трену-
вального заняття) у крові представників всіх 4-х груп  
досліджуваних груп після трьохмісячного періоду 
тренувальної роботи різного об’єму та інтенсивності, 
не вийшли за межі норми. Але , має місце помітна від-
мінність рівня ЛДГ (у стані спокою) у межах різних 
груп, обсяги якої коливаються від 6 до 12 %. Найви-
щий рівень вмісту ЛДГ (397,65±14,59) встановлений 
у представників другої групи,  які на початку дослі-
джень також демонстрували дещо збільшену актив-
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ність ЛДГ у порівняні з іншими групами (див. рис.1).
Отримані по закінченню трьохмісячного мезоциклу 

дані свідчать, що в учасників всіх чотирьох досліджу-
ваних групи рівень ЛДГ, досліджений після тренуваль-
ного заняття, в порівнянні з станом спокою, відбулось 
зниження вмісту даного ферменту в крові. Обсяги зни-
ження в середньому складали  4,4%. При цьому, най-
більше падіння вмісту ЛДГ в крові (на 9,5%) фіксова-
не у представників третьої групи – від 383,80±3,69 до 
347,20±9,06 Е/л. Найменші обсяги падіння вмісту ЛДГ 
виявлені серед представників першої групи (на 1,2%) – 
від 374,4±2,41 до 369,95±4,40 Е/л.

Таким чином, проведеним дослідженням встанов-
лено, що тривалі тренувальні заняття атлетизмом при 
різних обсягах фізичних навантажень та їх інтенсив-
ності загалом призводять до виникнення адаптацій-
них реакцій організму, які у відношенні ЛДГ у крові 
супроводжуються певним зменшенням його вмісту. 
Це вказує на ефективність компенсаторних реакцій 
організму щодо ліквідації наслідків наданого рівня 
фізичних навантажень та їх адекватність фізіологіч-
ним можливостям організму.

Узагальнюючи результати, можливо вказати на 
отримання новітніх даний, не відображених у літера-
турних джерелах з проблем фізіології спорту.  Окре-
мі літературні дані з вказаної тематики епізодично 
фіксовані науковцями різних країн з метою пошуку 
патологічних рівнів ЛДГ після нетривалих фізичних 
навантажень, при яких їх об’єм та інтенсивність не 
відповідали рівню працездатності функціональних 
систем організму. Вказані дослідження виконува-
ли переважно на велоергометрі, тож результати цих 
контролів мало придатні для практичного застосуван-
ня в атлетизмі та силових видах спорту [9,10].

Висновки.
В усіх дослідних групах, які приймали участь в 

експерименті, незважаючи на різний рівень їх адапта-
ції до фізичних навантажень, встановлена тенденція 
до невеликого зниження вмісту ЛДГ у крові, що мало 
місце на протязі трьох місяців регулярних занять атле-
тизмом з оздоровчою спрямованістю тренувань.

Встановлення закономірностей змін кількісних по-
казників вмісту ЛДГ в крові за умов тренувальних на-
вантажень, типових для занять з атлетизму, дозволяє 
зрозуміти та обґрунтовано планувати і контролювати 
адаптаційні процеси в організмі людини, запобігаючи 
цим загрозі перенавантажень.  

Варіація компонентами тренувальних наванта-
жень, на фоні контролю вмісту ЛДГ у крові, дозволяє 
успішно проводити заняття не тільки з професійними 
спортсменами, але і з групами осіб з різним рівнем 
фізичної та технічної підготовки. Контроль показнику 
ЛДГ дозволяє оперативно коректувати та оптимізува-
ти тренувальний процес на усіх етапах підготовки.  

Досвід застосування варіації компонентів трену-
вальних навантажень у процесі тримісячних занять 
атлетизмом з непідготовленим контингентом свід-
чить про можливість швидкої адаптації організму, у 
результаті якої кінцевий рівень ЛДГ набуває значень, 
близьких до показників у спортсменів після 3 років 
тренувань. 

Відсутність даних у науково-методичній літературі 
щодо вмісту та змін ЛДГ, на різних етапах підготовки 
в атлетизмі, та особливостей рівнів ферменту у осіб 
з різною фізичною підготовкою свідчить , про необ-
хідність продовження досліджень в даному напрямку. 
Так в перспективі, розкриття закономірностей змін 
ЛДГ відкриває можливості для науково обґрунтова-
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Рис. 1. Динаміка показників рівня ЛДГ у крові учасників груп на початку та в кінці експерименту, n=80
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ного планування тренувальних навантажень і успіш-
ного контролю рівня реакцій організму та перебігу на 
адаптаційних процесів. 

Література:
Бутова О.А. Активность лактатдегидрогеназы как показатель 1. 
метаболизма мышечной ткани у спортсменов высокой квали-
фикации / О.А. Бутова, С. В. Масалов //Физиология человека – 
2009. – Том 35. – № 1. – С. 141-148.
Яковлєва К.В. Вплив фізичних навантажень на структуру, 2. 
метаболізм і кислотну резистентність еритроцитів спортсменів, 
які займаються греко-римською боротьбою: дис... канд. біол. 
наук: 14.03.04 / К.В. Яковлєва., Луганський держ. медичний ун- 
т. – Луганськ, 2007. – 144 c.
Камышников В.С. Справочник по клинико биохимической ла-3. 
бораторной диагностике / В.С. Камышников. – Минск: «Бела-
русь», 2002. – Т.1. – 495 с.
Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических 4. 
исследованиях с использованием Exel / С.Н. Лапач, П.Н Бабич, 
А.В. Чубенко. – К.: МОРИОН, 2001. – 408 с.
Назаренко Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных 5. 
исследований / Г.И. Назаренко, А.А. Кишкун. – М.: Медицина, 
2000. – 544 с

Фомин Н.А. Особенности активности ферментов сыворотки 6. 
крови у спортсменов и нетренированных лиц / Н.А Фомин //Тео-
рия и практика физической культуры. – 2006. – №1. – C. 9-11.
Скорняков В.И. Определение активности лактатдегидрогеназы 7. 
с применением оптического теста Варбурга / В.И. Скорняков [и 
др.]. //Журнал Лаб. дело. – 1989. – №5. – С. 52-55.
Метаболизм в процессе физической деятельности / Под ред. Д. 8. 
Харгривса. – М.: Олимпийская литература, 1998. – 288 с.
Hatfield F.C. Bodybuilding a scientificapproach / F.C Hatfield. – 9. 
Chicago: Contemporarybook, 1984. – 272 p.
Hatfield F.C. Hardcore Bodybuilding/ F.C. Hatfield. – Scientific Ap-10. 
proach: McGraw-Hill., 1993. – 448 р.
Hawley J.A. Metabolicand performance adaptationto interval train-11. 
inginen durance trainedcyclists / C Westgarth-Taylor., J.A Hawley., S 
Rickard. // Eur. J. Appl. Physiol. – 1997. – Vol. 75. – P. 298-304.
Henderson A.R., Moss D.W. Enzymes. Tietz Fundamentalsof Clinical 12. 
Chemistry, 5th Ed., Burtis, C.A. &Ashwood, E.R. (W.B.Saunderseds.
Philadelphia USA). – 2001.- 352 p. 
Ward M.K., Cockayne, S. Enzymology, ClinicalChemistry: Concept-13. 
sandApplication, Anderson, S.C., Cockayne, S (W.B.Saunderseds.
Philadelphia USA). – 1993. – 238 p.
Tietz N.W. Clinical guidetolaboratorytest, 3rd Ed., (W.B.Saunderseds.14. 
Philadelphia USA). – 1995. – 76 p.

Надійшла до редакції 12.03.2011 р.
Чернозуб Андрей Анатолиевич

Chernozub@gmail.com




