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Анотації:
Мета. Досліджено вплив нового ві-
тчизняного препарат на показники 
функціональної підготовленості та 
психофізіологічні показники спортс-
менів. Матеріал і методи. В дослі-
дженні брали участь 12 кваліфіко-
ваних єдиноборців (вік 17-19 років) 
за письмовою згодою. Препарат 
містить хелатну сполуку кокарбок-
силази з магнію гліцинатом і бетаїн. 
Курсовий прийом – протягом семи 
днів ударного мікроциклу. Резуль-
тати.  Встановлено, що курсовий 
прийом справляє позитивний вплив 
на показники спеціальної працез-
датності та процеси відновлення 
спортсменів. Також встановлено 
позитивний вплив на психофізіо-
логічні показники. Встановлено ві-
рогідне зниження часу подолання 
дистанції у човниковому бігу 4 х 9 
м, підвищення коефіцієнту спеці-
альної витривалості, збільшення 
кількості повторень у тесті. Ви-
явлено зниження коефіцієнту від-
новлення та збільшення кількості 
кидків (млином) у даному тесті. Ви-
сновки. Отримані дані дозволяють 
вважати доцільним застосування 
даного препарату в практиці підго-
товки кваліфікованих єдиноборців.

Сазонов В.В., Яременко В.В., Земцова И.И. 
Эфективность курсового применения пре-
парата «Алактон» в процессе подготовки 
квалифицированных борцов. Цель. Ис-
следовано влияние нового отечественного 
препарата на показатели функциональной 
подготовленности и психофизиологические 
показатели спортсменов. Материал и мето-
ды. В исследовании принимали участие 12 
квалифицированных борцов (возраст 17-19 
лет) с письменного согласия. Препарат содер-
жит хелатные соединения кокарбоксилазы из 
магния глицинатом и бетаин. Курсовой прием 
– в течение семи дней ударного микроцик-
ла. Результаты. Установлено, что курсовой 
прием оказывает положительное влияние на 
показатели специальной работоспособности 
и процессы восстановления спортсменов. 
Также установлено положительное влияние 
на психофизиологические показатели. Уста-
новлено достоверное снижение времени про-
хождения дистанции в челночном беге 4 х 9 м, 
повышение коэффициента специальной вы-
носливости, увеличение количества повторе-
ний в тесте. Выявлено снижение коэффициен-
та восстановления и увеличения количества 
бросков (мельницей) в данном тесте. Выводы. 
Полученные данные позволяют считать целе-
сообразным применение данного препарата 
в практике подготовки квалифицированных 
борцов.

Sazonov V.V., Jaremenko V.V., 
Zemtsova I.I. The effectiveness 
of a course of the drug «Alakton»  
in the preparation of skilled 
wrestlers. Purpose. The influence of 
the new domestic preparation on the 
performance of functional readiness 
and psychophysiological performance 
athletes. Material and methods. The 
study involved 12 qualified wrestlers 
(age 17-19 years ) with the written 
consent. The drug contains chelated 
magnesium glycinate cocarboxylase 
and betaine. Course reception – within 
seven days of shock microcycle. 
Results. Found that course reception 
has a positive impact on health 
and the special recovery processes 
athletes. Also found a positive effect 
on physiological indicators. The 
authentic reduction in travel time 
distance shuttle run 4 x 9 m, increase 
in the coefficient of special endurance, 
increase the number of repetitions in 
the test. Showed a reduction in the 
coefficient of restitution and increasing 
the number of shots (mill) in this 
test. Conclusions. The data obtained 
suggest appropriate use of the drug 
in the practice of preparing skilled 
fighters.
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Вступ. 1

У зв’язку із постійно зростаючим політичним за-
барвленням та комерціалізацією спорту проводять-
ся заходи щодо підвищення його видовищності, яка 
супроводжується,зокрема, зміною та удосконаленням  
правил. Так у боротьбі за сто років правила змінюва-
лись більше 30 разів. Зміни в правилах змагань з бо-
ротьби призводять до перебудови методики підготов-
ки спортсменів: сучасний регламент поєдинку значно 
інтенсифікує його, сутички мають більш агресивне 
забарвлення, підвищуються  вимоги до рівня розви-
тку фізичних якостей борця [2].

При цьому показано, що абсолютний рівень спеці-
альної витривалості суттєво впливає на результат по-
єдинку [1]. В роботах Шияна В.В. доведено, що частка 
тренувальних навантажень гліколітичного анаеробного 
характеру вірогідно впливає (r=0,76) на темпи прирос-
ту рівня спеціальної витривалості борців та показники 
змагальної діяльності [6]. Оскільки кінцевим продук-
том гліколізу є молочна кислота, то ефекти, пов’язані 
з надмірним її накопиченням в крові та м’язах суттєво 
впливають на спеціальну працездатність борців [8, 9, 
12]. Тому для підвищення тренувальної та змагальної 
діяльності борців доцільним є застосування засобів, 
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які покращують утилізацію лактату [10, 11]. Останнім 
часом поряд з педагогічними та психологічними засо-
бами відновлення все більшу увагу з боку фахівців у 
галузі спортивної підготовки та спортивної медицини 
привертають медико-біологічні засоби. Застосування 
різноманітних фармакологічних  засобів поступово пе-
ретворилось в одну з найбільш важливих та ефектив-
них складових сучасного спорту [5, 13-15]. 

Аналіз вітчизняного ринку фармацевтичних засо-
бів спортивної спрямованості, що сприяють віднов-
ленню організму, привернув нашу увагу до препарату 
“Алактон” (ЗАТ „Фармацевтична фірма „ФарКоС”, 
Україна, м. Київ). Складовими цього препарату є ко-
карбоксилаза у вигляді хелатної сполуки з магнія глі-
цинатом та бетаїн. Хелатна сполука кокарбоксилази з 
магнія гліцинатом, яка  є кофактором ферментів вугле-
водного та енергетичного обміну, виявляє адаптоген-
ну та стресзахисну дію, сприяє активації анаболічних 
процесів у м’язах, прискорює процеси відновлення 
після тренувань, посилює адаптаційні механізми сер-
цево-судинної системи, зменшує прояви стомлення, 
знижуючи рівень молочної кислоти у м’язах. Магнію 
гліцинат бере участь у синтезі креатину. Бетаїн – ре-
човина природного походження, яка підсилює деток-
сикаційну та відновлювальну функцію печінки; ви-
являє гепатопротекторну дію, сприяючи детоксикації 
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різноманітних ксенобіотиків; володіє ліпотропними 
властивостями, сприяє нормальному функціонуван-
ню центральної нервової системи. Крім того, бетаїн, 
впливаючи на синтез метіоніну, виявляє ергогенні 
властивості [4]. 

Спроби оцінити ефективність відновлювальної дії 
Алактону на організм кваліфікованих єдиноборців 
були й раніше. Був досліджений його вплив на біохі-
мічні  параметри та показники працездатності у 30-се-
кундному велоергометричному тесті Wingate [4]. При 
цьому не був оцінений вплив препарату на показники 
спеціальної працездатності борців, від  яких в більшій 
мірі залежить результативність спортсмена. У зв’язку  
із цим проблема використання відновлювальних фар-
макологічних засобів з метою підвищення спеціаль-
ної працездатності єдиноборців висвітлена недостат-
ньо, що робить доцільним та актуальним проведення 
даного дослідження.

Дослідження проведене в межах наукової теми 
2012.2 «Контроль функціонального стану та метабо-
лізму кваліфікованих спортсменів у олімпійському 
циклі підготовки», яка затверджена наказом Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України № 1241 
від 28.10.2011 р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – дослідити вплив курсового 

вживання препарату “Алактон” на показники спеці-
альної працездатності та психофізіологічні показники 
кваліфікованих борців.

Методи та організація дослідження. Підбір 
спортсменів у дослідну та контрольну групи здійсню-
вали, спираючись на  обов’язкові умови, які існують у 
спортивній фармакології для проведення досліджень 
фармакологічних засобів, які застосовуються в спорті: 
кількість обстежуваних має складати не менше шести 
осіб у кожній групі; стать – чоловіча; рівень кваліфі-
кації – не нижчий кандидатів у майстри спорту; контр-
ольна група за складом має бути ідентична дослідній; 
наявність уніфікованого тренувального процесу на 
період проведення дослідження. Після отримання 
усного та письмового пояснення щодо мети, проце-
дур та потенційного ризику дослідження 12 чоловіків 
(спортсменів, що спеціалізуються у вільній боротьбі, 
кандидатів у майстри спорту та майстрів спорту, серед 
яких були призери та переможці чемпіонатів Украї-
ни) дали письмову згоду на участь в дослідженні. Усі 
спортсмени були довільно розподілені на дві групи – 
дослідну та контрольну. Дослідну групу склали 6 чо-
ловіків віком 17 – 19 років (Mean ± SD: 18,17 ± 0,75 
років), маса тіла від 54,9 до 76,9 кг (62,77 ± 7,85 кг); 
контрольну – 6 чоловіків віком 17 – 19 років (17,33 ± 
0,82 років), маса тіла від 61 до 77 кг (69,83 ± 6,49 кг).     

Дослідження було проведено під час «ударного» 
мікроциклу на спеціально-підготовчому етапі базово-
го періоду. Тривалість мікроциклу, який був спрямова-
ний на удосконалення тактико-технічних дій спортс-
менів, складала 7 днів. Тренувальні навантаженні 
спортсменів протягом зазначеного мікроциклу забез-
печувалися переважно за рахунок анаеробного гліко-

літичного  механізму енергозабезпечення, оскільки 
саме цей механізми є головним при виконанні роботи 
тривалістю від 20 секунд до 6 хвилин [9].

Спортсмени дослідної групи вживали препарат 
“Алактон” (ЗАТ „Фармацевтична фірма „ФарКоС”, 
Україна, м. Київ) 7-денним курсом за такою схемою: 
2 таблетки під язик через 15 хвилин після закінчення 
тренувального заняття. Добова доза діючої субстанції 
складала 1,0 г. Спортсмени контрольної групи вжива-
ли плацебо (капсули, що містили по 0,5 г крохмалю) 
за аналогічною схемою. У виборі дозувань і трива-
лості курсу ми спирались на інструкцію щодо засто-
сування препарату.

Ефективність препарату “Алактон” та його вплив 
на процеси відновлення організму після інтенсивних 
навантажень досліджували шляхом оцінювання функ-
ціональної підготовленості та визначення психофізіо-
логічних показників у спортсменів, що спеціалізують-
ся з вільної боротьби. Вибір тестів ґрунтувався  на їх 
надійності, інформативності та можливості швидкого 
проведення обстежень.

Оцінювання рівня функціональної підготовленос-
ті обстежуваних нами груп спортсменів проводилось 
з використанням таких педагогічних тестів: човнико-
вий біг 4 × 9 м, тест на визначення спеціальної витри-
валості, тест на відновлення [Вільна боротьба: чолові-
ки, жінки. Навчальна програма для дитячо–юнацьких 
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо–юнацьких 
шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної 
майстерності та спеціалізованих навчальних закладів 
спортивного профілю. – Київ: АСБУ, 2011. – 95 с.].

Визначення психофізіологічних показників здій-
снювалость за допомогою комп’ютерної програми 
«Психодиагностика» [Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., 
Коробєйніков Г.В., Міщенко Д.І., Цикунов О.А., Козін 
О.В. А.с. 39679 Україна. Комп’ютерна програма «Пси-
ходиагностика». – № 39679; заявка від 10.06.2011.]. 
Дана система призначена для визначення індивіду-
альних якостей вищої нервової діяльності людини по 
переробці зорової інформації різного ступеня склад-
ності за методикою Макаренка Н.В. та Лизогуба В.С. 
[3]. Тестування відбувалось у двох режимах роботи: 
оптимальному та зворотного зв’язку. В оптимальному 
режимі є три підрежими: ПЗМР – проста зорово-мо-
торна реакція, РВ1-3 – реакція вибору одного з трьох 
сигналів та РВ2-3 – реакція вибору двох сигналів з 
трьох. В кожному з підрежимів визначались такі па-
раметри як середня величина латентного періоду (М), 
мс; середньоквадратична величина відхилення (σ), 
мс; кількість помилок.

В режимі зворотного зв’язку є 2 підрежими: УФП 
НП – визначення рівня функціональної рухливості не-
рвових процесів та СНП – візначення сили нервових 
процесів. В даних підрежимах визначались наступні 
параметри: середня величина латентного періоду (М), 
мс; середньоквадратична величина відхилення (σ), 
мс; кількість помилок; час виконання тесту, с; міні-
мальний час експозиції, мс; час виходу на мінімальну 
експозицію, с.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Тестування спортсменів здійснювали двічі – на 
початку мікроциклу та після його закінчення. До-
слідження планували так, щоб попередній перед 
тестуванням день був вільним від тренувальних на-
вантажень. Спочатку проводили психофізіологічну 
діагностику, а потім педагогічне тестування.

Статистичну обробку результатів досліджень 
робили на комп’ютері з використанням програм-
ного пакету GraphPad Prism version 5.0 for Windows 
(GraphPad Software, San Diego California, USA [www.
graphpad.com]).

Результати досліджень.
На початку дослідження при визначенні показни-

ків педагогічного та психофізіологічного тестування 
не було виявлено вірогідних відмінностей між спортс-
менами дослідної та контрольної груп, за винятком 
величини латентного періоду РВ1-3 та РВ2-3. Серед-
ня величина латентного періоду РВ1-3 у дослідній та 
контрольній групі склала 520,8 ± 11,06 мс та 452,3 ± 
14,24 мс відповідно (P = 0,0035). Середня величина 

латентного періоду РВ2-3 – 576,3 ± 12,96 мс та 513,5 
± 10,37 мс відповідно (P = 0,0036). Отже, за більшістю 
показників дослідну та контрольну групи можна вва-
жати співставними.

Отримані під час дослідження дані свідчать про 
позитивний вплив курсового застосування препарату 
“Алактон” на показники спеціальної працездатнос-
ті та процеси відновлення кваліфікованих борців. У 
таблиці 1 наведено результати педагогічного тесту-
вання. Час подолання дистанції у човниковому бігу 
4 × 9 м знизився на 3,66 % у спортсменів дослідної 
групи, в контрольній групі вірогідних змін не відбу-
лось. Це може бути зумовлено наявністю в “Алактоні” 
магнію гліцинату, який бере участь у синтезі креатину, 
та кокарбоксилази, яка покращує функцію нервових 
волокон. Коефіцієнт спеціальної витривалості у до-
слідній групі збільшився на 4,3 %. Збільшилась також 
кількість повторень у тесті на 5,94 %, що можливо 
пов’язано з ергогенною дією кокарбоксилази: підви-
щенням утилізації глюкози тканинами, підвищенням 

Таблиця 1
Вплив курсового застосування препарату “Алактон” на показники спеціальної працездатності  

та відновлення кваліфікованих борців (Х ± σ)

Показники педагогічного тестування
Дослідна група Контрольна група

До Після До Після
Човниковий біг 4 × 9 м, с 8,21 ± 0,06 7,92 ± 0,07 * 8,147 ± 0,06 8,162 ± 0,06
Коефіцієнт спеціальної витривалості 0,93 ± 0,01 0,97 ± 0,01 * 0,9237 ± 0,01 0,9222 ± 0,01
Кількість повторень у тесті 102,7 ± 1,86 108,8 ± 2,79 * 104,5 ± 2,50 104,3 ± 2,64
Коефіцієнт відновлення 0,81 ± 0,01 0,76 ± 0,01 * 0,7707 ± 0,02 0,7655 ± 0,01
Кількість кидків млином у тесті 21,5  ± 0,34 23,67 ± 0,14 * 22,33 ± 0,61 22,33 ± 0,33
Максимальна ЧСС після тесту  
на відновлення, уд/хв 172 ± 3,41 174 ± 2,09 172,0 ± 3,69 172,7 ± 3,49

Примітка: *p ≤ 0,05 відмінність між показниками до та після дослідження

Таблиця 2
Вплив курсового застосування препарату “Алактон”  

на психофізіологічні показники кваліфікованих борців (Х ± σ)

Показники  
психофізіологічного тестування

Дослідна група Контрольна група
До Після До Після

Латентний період ПЗМР, мс 316,2 ±24,67 299 ± 11,71 308,0 ± 9,052 319,7 ± 11,24
Латентний період РВ1-3, мс 520,8 ± 11,06 458,2 ± 18,04 * 452,3 ± 14,21 456,7 ± 14,49
Латентний період РВ2-3, мс 576,3 ± 12,96 507,3 ± 10,35 * 513,5 ± 10,37 527,2 ± 9,26
Латентний період УФП НП, мс 468,8 ± 11,96 437 ± 14,13 * 453,8 ± 15,66 459,0 ± 15,00
Мінім. час експозиції сигналу УФП НП, мс 473,3 ±18,38 400 ± 28,75 * 420,0 ± 30,98 433,3 ± 27,65
Загальний час виконання тесту УФП НП, с 102,8 ± 3,24 97,83 ± 2,68 * 101,3 ± 2,50 103,0 ± 3,28
Час виходу на мінімальну експозицію 
УФП НП, с 66,5 ± 10,38 69,5 ± 6,174 82,17 ± 3,46 86,5 ± 3,32

Латентний період СНП, мс 416,3 ± 9,86 397,5 ± 9,68 * 407,5 ± 7,73 413,2 ± 7,74
Кількість помилок СНП 129,5 ± 2,91 133,3 ± 3,676 131,7 ± 3,07 136,0 ± 3,27
Мінім. час експозиції сигналу СНП, мс 363,3 ± 16,67 336,7 ± 12,02 * 370,0 ± 8,56 383,3 ± 15,85
Час виходу на мінімальну експозицію 
СНП, с 170,5 ± 31,98 146,3 ± 30,3 18,24 ± 7,45 19,23 ± 7,85

Примітка: *p ≤ 0,05 відмінність між показниками до та після дослідження
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продукції АТФ та зменшенням накопичення молоч-
ної кислоти [7]. Зниження коефіцієнту відновлення 
на 6,17 % та збільшення кількості кидків млином на 
10,09 % у дослідній групі свідчить про покращення 
процесів відновлення.

Дані, отримані в процесі психофізіологічного 
тестування (табл. 2), також свідчать про позитивний 
вплив курсового застосування “Алактону”. Вірогідне 
зниження латентного періоду РВ1-3 на 12,01 %, ла-
тентного періоду РВ2-3 на 11,97 %, латентного пері-
оду УФП НП на 6,78 %, мінімального часу експозиції 
сигналу УФП НП на 15,49 % свідчить про покращен-
ня функціонування центральної нервової системи 
спортсменів дослідної групи. Такий ефект може бути 
зумовлений наявністю у досліджуваному препараті 
кокарбоксилази, яка стимулює функції нервових воло-
кон; та гліцину, який покращує обмінні процеси в тка-
нинах головного мозку, зменшує психоемоційну на-
пругу, покращує розумову діяльність. Також не можна 
виключати можливість опосередкованої дії препарату 
на психофізіологічні показники за рахунок покращен-
ня процесів відновлення в організмі спортсменів піс-
ля інтенсивних навантажень.   
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Висновки: 
1. Курсове застосування препарату “Алактон” про-

тягом тижня під час «ударного» мікроциклу на 
спеціально-підготовчому етапі базового періоду 
справляє позитивний вплив на спеціальну 
працездатність кваліфікованих єдиноборців, про 
що свідчить вірогідне зниження часу подолання 
дистанції у човниковому бігу 4 × 9 м, підвищення 
коефіцієнту спеціальної витривалості та збільшення 
кількості повторень у тесті.

2. Виявлено, що курсовий прийом “Алактону” пози-
тивно впливає на процеси відновлення після тесту-
вального навантаження, що виявляється у зниженні 
коефіцієнту відновлення та збільшенні кількості 
кидків «млином» у даному тесті.

3. Застосування “Алактону” також покращує роботу 
центральної нервової системи, про що свідчить по-
зитивна динаміка психофізіологічних показників.
Перспективою подальших досліджень є залучення 

до досліджень за цією тематикою представників ін-
ших видів спорту, в яких основним джерелом енерго-
продукції є анаеробний гліколіз.
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