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Анотація. Вивчено вплив оздоровчих тренувань на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів та 
стан системи антиоксидантного захисту організму на різних етапах тренувань. Представлено результати 
досліджень на початковому етапі тренувань і етапі високих функціональних можливостей. Результати 
досліджень показали, що оздоровчі тренування за запропонованою нами системою позитивно впливають на 
процеси перекисного окиснення ліпідів і баланс антиоксидантної системи. 
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показателей перекисного окисления липидов и активности ферментов антиоксидантной системы в 
годичном цикле оздоровительных тренировок. Изучено влияние оздоровительных тренировок на 
интенсивность процессов перекисного окисления липидов и состояние системы антиоксидантной защиты 
организма на разных этапах тренировки. Представлены результаты исследований на начальном этапе 
тренировок и этапе высоких функциональных возможностей. Результаты исследований показали, что 
оздоровительные тренировки по предложенной нами системе положительно влияют на процессы перекисного 
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positively influenced on the processes of lipid peroxidation and balance of the antioxidant system. 
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Вступ. 

Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) є первинною реакцією в ланцюзі фізико-хімічних перетворень, які 
призводять до деструкції ліпопротеїдного комплексу мембран і порушують їх транспортні функції, а також 
пригнічують процеси генерації енергії, що в кінцевому результаті знижує життєдіяльність клітин [3]. В той же 
час ці процеси є найбільш суттєвими і значимими в адаптивному оновленні та репарації функціонуючих 
структур, ліпопротеїдних мембран, зростанні потужності та буферної ємності редокс-системи, а, значить, 
підвищенні ефективності ферментативного та неферментативного антиоксидантного захисту (АО-захисту) та в 
тонкій регламентації реакцій ПОЛ у мембранних структурах за рахунок функціонування механізмів контролю 
за вмістом активних кисневих радикалів, ліпідних перекисів і каталізаторів пероксидазних реакцій [3, 11]. 
Індукція ПОЛ відбувається під час найрізноманітніших порушень функцій організму за умов патології і стресу 
[1].  

У разі надмірного накопичення продуктів ПОЛ в організмі розвивається синдром ліпідної пероксидації, 
який включає такі патологічні компоненти як пошкодження мембранних ліпідів, ліпопротеїдів і білків, 
інактивацію ферментів, порушення клітинного поділу і фагоцитозу [1, 11], зниження реактивності ендокринних 
та імунних систем [2], що призводить до зміни структурно-функціональної організації мембран. 

У разі виснажливих фізичних навантажень в організмі значно активізуються процеси ПОЛ, продукти 
яких можуть накопичуватися в крові і негативно впливати на різні органи [6, 14, 20]. Інтенсивність процесів 
ПОЛ може зростати у нетренованих людей і тварин під впливом фізичних навантажень невеликої потужності, 
які для них все ж є стресовими. Вивчення впливу фізичних навантажень на процеси ПОЛ в організмі є дуже 
важливим завданням, оскільки людина піддається їх впливові під час фізичної праці, занять фізкультурою і 
спортом, особливо у спорті найвищих досягнень. Проблема підвищення ефективності тренувальної і змагальної 
діяльності в спорті найвищих досягнень у даний час набула особливої актуальності в зв’язку з ростом 
спортивних результатів, посиленням конкуренції на міжнародній спортивній арені і невпинно зростаючими 
фізичними навантаженнями. Їх виконання часто пов’язане із граничною мобілізацією функціональних 
можливостей організму спортсмена і ймовірністю виникнення патологічних станів, що іноді призводять до 
летального кінця [14, 28]. Активація вільнорадикального окиснення ліпідів мембран може бути показником 
первинної метаболічної відповіді організму на різноманітні екстремальні чинники. 

У спортсменів, що тренуються на витривалість, у відповідь на тренувальні навантаження збільшується 
вміст небілкових антиоксидантів і активність каталази, глутатіонпероксидази в плазмі крові, і вміст α-
токоферолу в еритроцитах, знижується вміст малонового диальдегіду (МДА) та вільних радикалів у плазмі 



крові [13]. Подібні результати отримані й на тваринах. Так, у щурів при фізичному тренуванні в крові зростає 
активність супероксиддисмутази (СОД) і каталази, вміст глутатіону [19, 21], знижується вміст МДА [15]. У разі 
тривалих тренувань невисокої інтенсивності базальний рівень АО-здатності крові може зростати. У тренованих 
щурів ефект дефіциту вітаміну В6 на вільнорадикальний метаболізм є менш вираженим, ніж у нетренованих 
[21, 23].  

При систематично виконуваних протягом тривалого часу фізичних навантаженнях середньої потужності 
зростає антиоксидантний статус організму. Тренування на витривалість знижують чутливість скелетних м’язів 
до продуктів ПОЛ in vitro і збільшує їх резистентність до змін, спричинених ПОЛ [10], сприяють адаптації АО-
системи, зокрема, зростає активність глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, каталази [5, 16]. Під час 
виконання фізичних вправ субмаксимальної потужності відбуваються значні зміни у чутливості системи крові 
до оксидативного і осмотичного стресу, знижується активність АО-ферментів, але тренування зменшує 
чутливість червонокрівців до пероксидативного гемолізу [27]. 

Систематичні заняття дозованим бігом більше 1 року сприяють обмеженню і стабілізації ПОЛ, 
зниженню рівня у крові тіобарбітурат-активних продуктів, що може бути обумовлене зростанням вмісту 
кортизолу (CORT) у крові [28]. 

Ці дані узгоджуються з тим, що в серцях тренованих тварин нижчий рівень ліпідів, здатних до 
перекисного окислення, вищий рівень активності антиоксидантних ферментів (глутатіонпероксидаза) [24], 
CuZn- i Mn-СОД, каталази, пероксидази – у лімфоїдних органах (тимус, селезінка, лімфатичні вузли) [26], 
мітохондрії серця витривалі до оксидативного стресу. У нетренованих тварин інтенсивність ПОЛ значно 
зростає під час фізичних навантажень. Однак, Л.Aвеллінi та ін. [17] стверджують, що в коней тренування 
знижують захисні можливості крові від пероксидативних ушкоджень. Автори пропонують додавати у їжу 
антиоксидантні речовини. 

Спрямованість фізичних навантажень (аеробна чи анаеробна) визначає специфіку роботи АО-систем. 
Так, В.А.Колупаєв зі співавт. [8] показали, що у спортсменів, рухова діяльність яких здебільшого аеробна 
(лижники-гонщики), показники ПОЛ (спонтанної хемілюмінесценції) вищі, ніж у спортсменів, рухова 
діяльність яких носить яскраво виражену анаеробну спрямованість (борці), тоді як показники індукованої 
хемілюмінесценції нижчі. 

Рівень інтенсивності процесів ПОЛ може бути використаний як показник роботи функціональних систем 
організму в клініці і при профілактиці деяких захворювань [4]. Так, відомо, що гіпертрофоване, але добре 
функціонуюче серце може бути більш резистентним до викликаних ішемією розладів його АО-системи [22]. 
Тренування на витривалість знижують чутливість тканин до дії вільних радикалів, причому роблять їх більш 
резистентними, ніж печінку, захищають від ішемічних ушкоджень [18, 25, 27]. Тренований м’яз з високим 
рівнем АО більш ефективно справляється з оксидативним стресом, ніж нетренований; потребує більше часу для 
ушкодження продуктами ПОЛ для унеможливлення його роботи. 

Показано, що у спортсменів високої кваліфікації психоемоційний стрес проходить легше, не викликаючи 
значного зростання ПОЛ і “трибулінової” активності сечі порівняно з низькокваліфікованими спортсменами 
[7]. 

Фізичні навантаження в анаеробному режимі нормалізують вільнорадикальні процеси у постраждалих 
від радіоактивного опромінення під час аварії на ЧАЕС [12]. 

Отже, напружена фізична праця веде до посилення процесів ПОЛ у серці, печінці, м’язах. Його 
інтенсивність в значній мірі залежить від тренованості організму. В низькотренованих людей і тварин нижча 
ємність АО-системи, тому процеси ПОЛ проходять інтенсивніше, ніж у високотренованих. Треновані люди і 
тварини легше переносять оксидативний стрес, викликаний інтенсивною м’язовою роботою, і адаптуються до 
фізичних навантажень, при чому при тренуванні на витривалість зростають функціональні можливості АО-
системи, а при тренуванні на силу чи швидкість цього не відбувається. Оксидативний стрес викликає різні 
патологічні зміни в організмі (ішемічна хвороба серця, перевтома, порушення з боку статевої сфери).  

Мета, завдання роботи. 
Метою даної роботи було дослідити зміни рівня тіобарбітурат-активних продуктів ПОЛ і активності 

ферментів АО-системи (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази і каталази) під 
впливом оздоровчих тренувань, які включали фізичні навантаження в аеробному, аеробно-анаеробному 
режимах, статичні навнтаження асан Хатха-Йоги і релакспаузу. 

В роботі були поставлені завдання: 1. встановити рівень ТБК-активних продуктів ПОЛ і активності 
названих ферментів на різних етапах тренувального процесу; 2. встановити залежність між ступенем 
кондиційної тренованості організму і досліджуваними показниками. 

Нами було обстежено дві групи студенток (контрольна – 22 ос., експериментальна – 21 ос.) на предмет 
виявлення в них змін функціональної активності органів і систем організму під впливом оздоровчих тренувань 
за запропонованою нами методикою [9]. На кожному з трьох етапів тренувань ми провели біохімічне 
визначення концентрації продуктів ПОЛ і активності ферментів АО-системи у студенток обох груп. Студентки 
контрольної групи займались фізичним вихованням за Державною програмою, студентки експериментальної 
групи займались фізичним вихованням за методикою, викладеною у монографії [9]. У студенток, які займалися 
фізичним вихованням як за Державною програмою, так і за експериментальною, проводили забір крові натще 
на визначення в ній рівня активності ферментів АО-захисту та вмісту МДА. Забір крові проводили на початку 
навчального року (вересень), посередині навчального року (лютий) і наприкінці навчального року (червень) для 



визначення динаміки ПОЛ і активності ферментів АО-системи. 
Результати досліджень. 
На початковому етапі тренувань було виявлено, що показники перекисного окиснення ліпідів і 

активності ферментів АО-захисту не мали суттєвих відмінностей у студенток контрольної і експериментальної 
груп, що вказує на однаковий фізичний стан обстежуваних студенток до початку експерименту (Рис. 1). 

Отримані нами дані говорять про те, що усі визначені нами показники знаходяться в межах фізіологічної 
норми, хоча наближаються до її межі, що вказує на те, що організм обстежених студенток знаходиться на рівні 
низьких функціональних можливостей або, інакше кажучи, є низькотренованим. 

Таким чином, рівень тіобарбітурат-активних продуктів ПОЛ (МДА) знаходиться на рівні 6,5±0,4 ум. од. 
(норма – 2,7-8,9 ум. од. флуоресценції). Активність усіх визначених ферментів-антиоксидантів знаходить на 
рівні нижньої межі нормальних значень ≈3–4 ум. од. 
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Рис. 1. Показники концентрації МДА та активності ферментів АО-захисту у плазмі крові на початковому 
етапі тренувань. Умовні позначення: МДА – малоновий диальдегід; СОД – супероксиддисмутаза; ГП – 

глутатіонпероксидаза; ГР – глутатіонредуктаза; КАТ – каталаза. 
 

На етапі оздоровчих тренувань, який відповідає рівню середніх функціональних можливостей організму і 
припадає на кінець першого семестру [9], встановлено, що існує достовірна відмінність між концентрацією 
МДА у студенток контрольної і експериментальної груп (Р>0,95). У студенток контрольної групи немає 
відмінностей концентрації МДА між початковим і середнім етапами оздоровчих тренувань. Натомість, у 
студенток експериментальної групи відмічено достовірне (Р>0,95) зниження рівня МДА до 5,5±0,4 ум. од. (Рис. 
2). 

Вже на цьому етапі тренувань відмічено достовірне (Р>0,99) значне (на 50 %) зростання активності СОД 
у студенток експериментальної групи. У обстежених контрольної групи достовірних змін не виявлено. 

Спостерігається зростання активності ГП в обстежених студенток обох груп. У студенток контрольної 
групи активність ГП зростає на 18,7 % (Р>0,95). 
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Рис. 2. Показники концентрації МДА та активності ферментів АО-захисту у плазмі крові на середньому етапі 
тренувань. Умовні позначення: див. Рис. 1. 

 
У студенток експериментальної групи зростання активності ГП більш значне і складає 64,5 % (Р>0,99). 
В активності ГР змін не спостерігається як у обстежених контрольної, так і експериментальної групи. 
Стосовно активності каталази (КАТ) спостерігається її зростання в обох групах обстежених студенток, 

яке складає 22,8 % (Р>0,95). 
Отже, можна стверджувати, що вже на етапі тренувань, який відповідає середнім функціональним 

можливостям організму, спостерігається зростання активності більшості ферментів АО-захисту, зниження 
рівня продуктів ПОЛ, що особливо яскраво видно у обстежених експериментальної групи. 

На третьому етапі досліджень, який відповідає кінцю навачального року (травень), виявлено, що 
відбувається подальше зростання адаптаційного резерву організму обстежених студенток, особливо тих, які 
належали до експериментальної групи (Рис. 3). 
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Рис. 3. Показники концентрації МДА та активності ферментів АО-захисту у плазмі крові на кінцевому етапі 
тренувань. Умовні позначення: див. Рис. 1. 

 
Спостерігається зниження рівня МДА порівняно з попереднім етапом на 13,6 % у студенток контрольної 

групи (Р>0,95) і на 30,9 % у студенток експериментальної групи (Р>0,99). 



Змін у активності ферментів АО-захисту у студенток контрольної групи порівняно з попереднім етапом 
не виявлено. 

У студенток експериментальної групи спостерігається зростання активності усіх ферментів АО-захисту, 
які визначали. Так, активність СОД зросла на 36,6 % (Р>0,99), ГП – на 58,8 % (Р>0,99), ГР – на 45,2 % (Р>0,99) і 
КАТ – на 76,7 % (Р>0,99). 

Таким чином, можна вважати, що функціональний стан організму студенток контрольної групи, які 
займались фізичним вихованням за Державною програмою, залишився на рівні другого етапу тренувань. 
Натомість адаптивні можливості організму студенток експериментальної групи значно підвищилися, про що 
свідчать результати значного зростання активності ферментів АО-захисту і зниження рівня МДА. 

Наприкінці другого семестру, який відповідає етапові високих функціональних можливостей організму, 
ці зрушення ще більш яскраво виражені як у стані серцево-судинної і дихальної систем, робота яких є 
визначальною у пристосуванні організму до фізичних навантажень [9], так і у показниках ПОЛ і системи АО-
захисту. 

Висновки 
1. На початковому етапі тренувань відсутнія різниця між показниками ТБК-активних продуктів перекисного 

окиснення ліпідів і активності ферментів АО-захисту у студенток контрольної і експериментальної груп. 
2. На етапі тренувань, який припадає на середину тренувального циклу спостерігається різниця між 

дослідженими показниками: у студенток контрольної групи спостерігається вищий вміст МДА і дещо 
нижча активність СОД і ГП (Р>0,95). 

3. На етапі високих функціональних можливостей, який припадає на кінець навчального року спостерігається 
достовірна різниця між показниками рівня продуктів ПОЛ і активністю ферментів АО-системи між 
контрольною і експериментальною групами студентів (Р>0,99). Результати свідчать про високу 
ефективність занять за запропонованою методикою по відношенню до вільнорадикальних процесів в 
організмі. 
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем оздоровчих 

тренувань. 
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