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Анотації:
В дослідженні представлено ре-
зультати щодо особливостей 
впливу вітчизняного фармаколо-
гічного препарату на основі поліне-
насичених жирних кислот Епадолу 
на параметри спеціальної тренова-
ності висококваліфікованих важкоат-
летів у 21-денному передзмагально-
му мезоциклі. У 14 спортсменів віком 
20,0±1,5 роки, розподілених на осно-
вну та контрольну групи, проведено 
також визначення за інтенсивних фі-
зичних навантажень змін показників 
структурно-функціонального стану 
клітинних мембран під впливом Епа-
долу. Здійснений багатофакторний 
кореляційний аналіз між показника-
ми, що відображають спеціальну тре-
нованість важкоатлетів, та параме-
трами структурно-функціонального 
стану клітинних мембран. Показано, 
що курсове застосування препарату 
в складі стандартної схеми фармако-
логічного забезпечення тренувальної 
діяльності протягом передзмагаль-
ного мезоциклу сприяє зростанню 
висоти стрибка з місця та висоти під-
йому штанги у ривку з одночасним 
скороченням часу виконання вправ. 
Це опосередковане покращанням 
прооксидантно-антиоксидантного 
балансу в клітинних мембранах та 
поліпшенням їхнього функціональ-
ного стану, що підтверджено резуль-
татами багатофакторного кореляцій-
ного аналізу.

Гунина Л.М. Механизмы влияния препара-
та Эпадол на специальную тренирован-
ность высококвалифицированных тяже-
лоатлетов. В исследовании представлены 
результаты относительно особенностей влия-
ния украинского фармакологического препа-
рата на основе полиненасыщенных жирных 
кислот Эпадола на параметры специальной 
тренированности высококвалифицирован-
ных тяжелоатлетов в 21-дневном предсо-
стязательном мезоцикле. В 14 спортсменов 
в возрасте 20,0±1,5 лет, разделенных на 
основную и контрольную группы, исследо-
ваны изменения под воздействием Эпадола 
показателей структурно-функционального 
состояния клеточных мембран при интен-
сивных физических нагрузках. Проведен 
многофакторный корреляционный анализ 
между показателями, отражающими специ-
альную тренированность тяжелоатлетов, и 
параметрами структурно-функционального 
состояния клеточных мембран. Показано, 
что курсовое применение препарата в со-
ставе стандартной схемы фармакологиче-
ского обеспечения тренировочной деятель-
ности в течение предсоревновательного 
мезоцикла способствует увеличению высо-
ты прыжка с места и высоты подъема штан-
ги в рывке с одновременным сокращением 
времени выполнения упражнений. Это опо-
средствовано улучшением прооксидантно-
антиоксидантного баланса в клеточных 
мембранах и улучшением их функциональ-
ного состояния, что подтверждено резуль-
татами многофакторного корреляционного 
анализа.

Gunina L.M. A mechanisms of 
influence on medical drug Epadol 
on specialty trained of high-skilled 
weight-lifters. The results to the features 
of Ukrainian medical drug Epadol 
influence on the basis of polyunsaturated 
fatty acids on the parameters of special 
trained of high-skilled weight-lifters in 
last 21-day directly to the competition 
in this research are presented. 14 
sportsmen at 20,0±1,5 years divided 
into basic and control groups, 
determination at intensive physical 
activities of changes under influence of 
Epadol of the structural-functional state 
of cellular membranes indexes also 
are conducted. A multivariable cross-
correlation analysis between indexes 
reflecting special trained of weight-
lifters and parameters of the structural-
functional state of cellular membranes 
is conducted. It is shown that course 
application of preparation in composition 
the standard chart of the pharmacological 
providing of training activity in last 21-
day directly to the competition assists 
the increase of height of standing broad 
jump and height of getting up of barbell 
in a jerk with simultaneous reduction 
of time of implementation of exercises. 
It is mediated by the improvement of 
prooxidative-antioxidative balance in 
cellular membranes and improvement 
of their functional state, that it by the 
results of multivariable cross-correlation 
analysis is confirmed.
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Вступ.1

Сучасна фармакологічна наука та методологія ви-
користання нефармакологічних засобів та методів 
ергогенного характеру потребує розробки та викорис-
тання адекватного забезпечення для підтримки орга-
нізму спортсменів під час тренувань і змагань з ураху-
ванням систематизації цих методів і засобів, знанням 
механізмів їхнього впливу та головних точок прикла-
дання. Саме визначення універсальних та локальних 
механізмів дії (тобто молекулярних механізмів) того 
або іншого ергогенного чинника є першим етапом для 
його подальшого використання в практиці спортивної 
підготовки.

Отже, вирішення проблеми раціонального засто-
сування сучасних високоефективних незаборонених 
ергогенних засобів (ЕЗ) неможливе без проведення в 
цьому напрямі фундаментальних та прикладних на-
укових досліджень, зокрема визначення активності 
процесів вільно-радикального або перекисного (пе-
роксидного) окиснення ліпідів (ПОЛ) – фізіологічно-
го процесу, який постійно відбувається у біологічних 
мембранах, бере участь у важливій функції оновлення 
клітинних мембран, у біосинтезі ряду біологічно ак-
тивних речовин та є необхідним ланцюгом окислю-
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вального фосфорилювання в мітохондріях і проведен-
ня нервового імпульсу [1].

ПОЛ впливає також на активність усіх основних 
ферментних систем організму, проте, при надмірній 
активації утворення високоактивних форм кисню, 
які по суті є вільними радикалами, ПОЛ може бути 
інструментом руйнування мембран клітини та самих 
мембранозв‘язаних ферментних систем [2]. При цьо-
му значно підсилюється пряме окиснення жирних 
кислот, підвищується проникність мітохондріальних 
мембран, пригнічується активність дихальних фер-
ментів, порушується спорідненість дихання та фосфо-
рилювання, тобто загальмовується швидкість синтезу 
енергетичних субстратів. Велика кількість токсичних 
продуктів ПОЛ може пригнічувати активність ключо-
вих ферментів гліколізу, а також таких важливих фер-
ментів, як РНК-ази, сукцинатдегідрогенази, ацетилхо-
лінестерази та інші, що негативно впливає на фізичну 
працездатність спортсменів [3]. Відмічається також 
можливість негативного впливу ПОЛ на показники 
крові, що пов’язано, насамперед, з високою чутливіс-
тю еритроцитарної мембрани до активних форм кис-
ню та інших недоокиснених продуктів. При цьому і 
сам гемоглобін, що звільняється, здатний до генерації 
вільних радикалів [4].
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За умов звичайних стресових ситуацій, незначної 

відносної гіпоксії та помірних фізичних навантажень 
активація ПОЛ обмежена. Це забезпечується постій-
ним функціонуванням достатньо надійної антиок-
сидантної системи, яка обмежує ПОЛ у всіх ланках 
[5]. Проте характерні для спорту інтенсивні фізичні 
навантаження у сполученні із емоційним стресом, на-
приклад, у змагальній діяльності, викликають значну 
активацію ПОЛ [1]. Руйнування накопиченими у про-
цесі ПОЛ вільними радикалами клітинних мембран 
– один з важливих факторів стомлення, що порушує 
ресинтез АТФ і хід відновлювальних процесів. При-
гнічення активності ферментних систем, яке відбува-
ється, подовжує період відновлення після тренуваль-
них занять, що ускладнює формування необхідного 
рівня підготовленості [6, 7]. 

Основною групою препаратів, що протидіють 
оксидативному (окисному) стресу (ОС), є антиокси-
дантні засоби, які безпосередньо інактивують вільні 
радикали й перешкоджають їхньому утворенню, бе-
руть участь у відновленні природних антиоксидантів, 
або препарати, що мають опосередковану антиокси-
дантну активність. Невелика поширеність антиокси-
дантних засобів і відсутність традиційного застосу-
вання в практичній спортивній медицині зумовлені 
низкою причин: недостатньою вивченістю цього пи-
тання, складністю адекватної оцінки стану параметрів 
ПОЛ в організмі, відсутністю ефективних медикамен-
тозних засобів, що мають антиоксидантну активність 
і здатні швидко зменшити наслідки ОС [8]. Остан-
нім часом усе більшу увагу приділяють препаратам 
омега-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), 
що є незамінними для людини. Фармакологічні дослі-
дження ПНЖК інтенсивно проводяться в усьому світі, 
однак молекулярні механізми розвитку їхніх терапев-
тичних ефектів остаточно не встановлено, а у спорті 
такі дослідження практично відсутні. Українськими 
вченими наприкінці ХХ століття на фармакологіч-
ний ринок був випущений препарат Теком, який є су-
мішшю з високим (не менше 43,0 %) вмістом ефірів 
омега-3-полиненасыщенных жирних кислот, а також 
пальмітоолеїнової, пальмітинової, ліноленової, ліно-
левої, олеїнової та інших ПНЖК [9]. Його сучасним 
аналогом став також український препарат Епадол 
(виробництва Київського вітамінного заводу).

Виходячи з вищевикладеного, стає ясним, що за-
стосування антиоксидантів на основі поліненасиче-
них жирних ω-3-жирних кислот є на сьогодні вельми 
актуальним для підтримки багатьох ланок гомеостазу 
і, зокрема, енергозабезпечення м‘язової роботи. Про-
те тонкі механізми комплексного ефекту препаратів 
на основі ПНЖК під час застосування в практиці під-
готовки висококваліфікованих спортсменів з позиції 
сучасного рівня розвитку світової спортивної науки 
практично не вивчені.

Дослідження проведені у рамках НДР 2.24. «Під-
вищення ефективності тренувальної та змагальної ді-
яльності кваліфікованих спортсменів дозволеними за-
собами відновленнями та стимуляції працездатності» 
(номер держреєстрації 0111U001731) Зведеного плану 
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і 

спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення молекулярних ме-

ханізмів впливу препарату Епадол на спеціальну тре-
нованість висококваліфікованих спортсменів.

Виходячи з мети дослідження було поставлено на-
ступні завдання:
1. Проаналізувати наукову літературу з теми 

дослідження.
2. Визначити динаміку змін параметрів спеціальної 

тренованості у висококваліфікованих важкоатлетів 
в динаміці підготовки при застосуванні 
фармакологічного препарату Епадол.

3. Визначити вплив препарату Епадол на показники 
гематологічного гомеостазу важкоатлетів в динаміці 
тренувальних навантажень.

4. Провести дослідження впливу препарату Епадол 
на показники прооксидантно-антиоксидантного ба-
лансу в клітинних мембранах при інтенсивних тре-
нувальних навантаженнях.
Організація досліджень. У дослідженні впли-

ву препарату Епадол брали участь 14 важкоатлетів 
– членів чоловічої збірної команди м. Києва, розпо-
ділених на 2 групи. Середній вік спортсменів стано-
вив 20,0±1,5 роки. Серед обстежених важкоатлетів 
кваліфікаційний розряд «кандидат у майстри спорту» 
мали 2 спортсмени, а «майстер спорту України» – 12 
спортсменів. За віком, антропометричними характе-
ристиками та спортивною кваліфікацією створені ме-
тодом випадкової вибірки групи були репрезентатив-
ні. Спортсмени основної групи (9 чоловік) приймали 
Епадол, представники контрольній групі (5 чоловік) – 
отримували плацебо (капсули з крохмалем). Препарат 
приймали по 2 капсули 4 рази на добу протягом перед-
змагального 21-денного мезоциклу. Усі спортсмени 
були ознайомлені з умовами проведення дослідження, 
а також з детальною характеристикою призначеного 
препарату. З учасниками дослідження було підписано 
«Інформовану згоду», в якій коротко викладені осно-
вні умови та зобов'язання обох сторін протягом про-
ведення дослідження.

Методи дослідження. Педагогічні та біохімічні 
обстеження учасників дослідження проводили двічі: 
до початку прийому препарату Епадол і по закінченні 
його прийому. Під час мезоциклу тренувальний процес 
був спрямований на вдосконалення спеціальної під-
готовки спортсменів з контролем швидкісно-силових 
показників спеціальної тренованості за допомогою 
модифікованого тесту В.М. Абалакова [10]. Для оцін-
ки рівня спеціальної, так званої швидкісно-силової, 
тренованості тестували стрибучість на основі вимі-
рювання висоти та часу стрибка вгору по Абалакову, 
а також визначали висоту підйому штанги у ривковій 
тязі та час виконання вправи. Спортсмени виконува-
ли по 3 спроби стрибків вгору з місця із визначенням 
також часу, затраченого на виконання вправи, та по 3 
підходи при вимірюванні висоти ривкової тяги та часу 
виконання вправи. Для подальшого аналізу в кожного 
спортсмена були використані середні значення резуль-
татів трьох спроб по кожному показникові. 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

При лабораторних дослідженнях забір крові для 
гематологічного аналізу здійснювали у кількості 
0,2 мл з периферичної вени у пробірки, попередньо 
оброблені ЕДТА. Гематологічний аналіз, що включав 
визначення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобі-
ну в цільній крові, внутрішньоеритроцитарного гемо-
глобіну (mean corpuscular hemoglobin – MCH), серед-
нього об’єму еритроцитів (mean corpuscular volume 
– МСV) та ступеня анізоцитозу останніх, тощо, про-
водили до початку та по закінченні обраного мезоци-
клу в спортсменів основної та контрольної груп. Ви-
мірювання вищезазначених показників проводили на 
автоматичному гемоаналізаторі «ERMA-210 (Японія) 
з внутрішньолабораторним контролем якості шляхом 
застосування при кожному вимірюванні контрольної 
крові виробництва «ERMA LtD».

Для біохімічних досліджень використовували ве-
нозну кров у кількості 3 мл. Для оцінки прооксидантно-
антиоксидантного балансу (ПАБ) на рівні клітинних 
(на моделі еритроцитарних) мембран використовували 
суспензію еритроцитів (за суттю суміш мембран ери-
троцитів), яку отримували після триразової обробки 
зразка крові, стабілізованої 3,8 %-ним розчином на-
трію цитрату, ізотонічним розчином натрію хлориду з 
наступним центрифугуванням при 3000 хв-1 протягом 
10 хв. В отриманій суспензії досліджували показники 
структурного-функціонального стану мембран еритро-
цитів, який характеризували за допомогою комплексу 
методів, що включав визначення в мембрані активності 
ПОЛ за вмістом одного з ТБК-активних продуктів – 
малонового діальдегіду (МДА) із спектрофотометрич-
ним визначенням різниці поглинання при довжинах 
хвиль 532 і 580 нм [11] та антиоксидантного захисту 
за вмістом відновленого глутатіону (GSH). Останній 
визначали після інкубації еритроцитарної суспензії з 
реактивом Елмана при вимірюванні оптичної густини 
утвореного продукту реакції (тіонітрофенильні аніони) 
при довжині хвилі 412 нм [12]. Також розраховували 
прооксидантно-антиоксидантний коефіцієнт (Кпа) як 
відношення вмісту МДА до вмісту GSH. Функціональ-
ні властивості мембран еритроцитів оцінювали за змі-
нами їхньої сорбційної здатності (СЗЕ) [13]. Для порів-
няння лабораторні показники аналізували також у 10 
здорових нетренованих осіб (донорів).

Отримані результати обробляли за загальноприй-
нятими методами параметричної та непараметричної 
статистики [14]. Розрахунки проводили за допомогою 
IBM-сумісного комп’ютера за допомогою ліцензійної 
програми GraphPadInStat (США), а також приклад-
ного пакету програм «Excel 97». Вірогідність різниці 
розраховували за допомогою критерію Ст’юдента та 
непараметричного критерію Вілкоксона-Мана-Уїтні. 

Результати дослідження.
Було встановлено, що застосування Епадолу 

супроводжується покращанням параметрів спеціальної 
тренованості, причому, якщо у важкоатлетів 
контрольної групи по закінченні мезоциклу показники 
спеціальної тренованості погіршуються − знижується 
висота стрибка та зростає час його виконання, то 
під впливом препарату, навіть після змагань, висота 
стрибка, порівняно з даними до початку прийому 

Епадолу, зростає на 14,3 %, а час виконання стрибка 
зменшується в середньому на 9,1 % (табл. 1).

У всіх окремих атлетів спрямованість змін 
показників спеціальної тренованості більшою або 
меншою мірою відповідає загальній тенденції, тобто під 
впливом Епадолу висота стрибка та значення ривкової 
тяги зростає, а час виконання вправ − зменшується.

Водночас було встановлено, що інтенсивні фізичні 
навантаження у важкоатлетів приводять до зсуву ПАБ 
в мембранах у бік гіперактивації ПОЛ, на що вказує 
збільшення вмісту МДА та зниження − GSH. Про змі-
ни у стані ПАБ у важкоатлетів свідчить також зростан-
ня Кпа: якщо у здорових нетренованих осіб (донори) 
цей показник дорівнює 2,00 ум. од., то за інтенсивних 
фізичних навантажень зростає до 2,44 ум. од., що вка-
зує у плазматичних мембранах на переважання акти-
вації окислювальних процесів над антиоксидантними 
процесами (табл. 2).

Застосування Епадолу водночас гальмує активність 
ліпопереокиснення, що віддзеркалює зменшення вміс-
ту МДА як одного з кінцевих його продуктів, та сприяє 
зростанню ступеня антиоксидантного захисту, яке відо-
бражається збільшенням концентрації GSH в мембра-
нах еритроцитів. Під дією цього препарату з антиокси-
дантними та мембраностабілізуючими властивостями 
величина Кпа у спортсменів знижується до 1,34.

Покращання біохімічних показників у мембра-
ні супроводжується стабілізацією її функціональних 
властивостей, на що вказує суттєве зниження СЗЕ. Це 
може свідчити про покращання агрегаційних влас-
тивостей еритроцитів та попередження утворення 
еритроцитарних сладжів, які зазвичай уповільнюють 
швидкість кровообігу, що негативно відображається 
та доставці кисню [15]. В той же час у контрольній 
групі під впливом навантажень зростаючої інтенсив-
ності продовжується накопичення продуктів ПОЛ та 
зменшується антиоксидантний захист. Кпа у спортс-
менів, що не застосовували антиоксидант Епадол, у 
кінці мезоциклу зростає до 2,69 (див. табл. 2).

Як відображення покращання ПАБ у мембранах 
клітин еритроцитів, під впливом Епадолу спостері-
гаються зміни середнього об‘єму еритроцитів, зни-
ження якого характеризує раціональну побудову тре-
нувального процесу [16]. При застосуванні препарату 
на момент закінчення передзмагального 21-денного 
мезоциклу суттєво – на 12,6 % – зростає вміст гемо-
глобіну (Hb) з одночасним збільшенням насиченості 
червоних клітин крові важкоатлетів гемоглобіном 
(МСН), що, з нашої точки, разом зі змінами анізоци-
тозу, вказує на опосередкований вплив препарату на 
еритропоез (табл. 3).

На останньому етапі роботи було проаналізовано 
кореляційні залежності між вивченими параметрами 
ПАБ та показниками спеціальної тренованості важ-
коатлетів. Встановлено, що по закінченні мезоциклу 
між рівнем МДА в клітинних мембранах, який відо-
бражує інтенсивність процесів ПОЛ в них, та показ-
никами спеціальної тренованості існують такі залеж-
ності: між МДА, з одного боку, та висотою і часом 
виконання тяги ривкової та висотою і часом виконан-
ня стрибка, з другого, відповідно r1 = −0,79, r2= +0,54, 
r3 = −0,48, r4= +0,87 (P < 0,05).
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Таблиця 1

Вплив Епадолу на показники спеціальної тренованості важкоатлетів

Групи атлетів
і термін 

досліджень

Показники, що досліджували (X ±S)
Стрибок Ривкова тяга

висота, см час, мсек висота, см час, мсек
До початку мезоциклу 63,13±5,89 0,48±0,06 80,1±4,85 0,65±0,03
Контрольна по 
закінченні мікроциклу 66,24±2,67 0,46±0,07# 82,68±2,73 0,61±0,04#
Дослідна по закінченні 
мікроциклу 72,08±2,12*# 0,42±0,02*# 88,58±2,12*# 0,54±0,05*#

Примітка. 1.* − P < 0,05 порівняно з даними у контрольній групі по закінченні мезоциклу;
  2.# – P < 0,05 порівняно з даними до початку мезоциклу.

Таблиця 2
Зміни показників ПАР і функціонального стану мембран еритроцитів у важкоатлетів під впливом Епадолу

Показники,
що вивчались

(X ±S)

Групи досліджених

Здорові 
нетреновані 

особи
(n=10)

Спортсмени
до початку мезо-

циклу
(n=10) 

контрольна
по закінченні мезо-

циклу
(n=5)

дослідна по 
закінченні мезо-

циклу
(n=9)

МДА, нмоль×106ер. 3,67±0,10 5,43±0,16* 5,88±0,11** 4,20±0,09#
GSH, 10-12 
ммоль×ер.-1 1,83±0,11 2,26±0,12* 2,18±0,13 3,21±0,17#

Кпа, ум. од. 2,01±0,02 2,44±0,03* 2,69±0,05** 1,34±0,05#
СЗЕ, % 21,6±1,4 35,04±2,23* 33,9±2,19* 25,3±1,07#

Примітки: 1. * − P < 0,05 порівняно з даними у здорових нетренованих осіб;
  2. **  – P < 0,05 порівняно з даними до початку мезоциклу;
  3. # – P <0,05 порівняно з даними у контрольній групі по закінченні мезоциклу.

Таблиця 3
Зміни вмісту гемоглобіну та еритроцитарних характеристик у важкоатлетів під впливом  Епадолу

Показники,
що вивчались

(X ±S)

Групи досліджених

здорові 
нетреновані 

особи

Спортсмени
до початку  
мезоциклу

(n=10) 

контрольна
по закінченні  

мезоциклу
(n=5)

дослідна по 
закінченні  
мезоциклу

(n=9)
Hb, г×л-1 127,3±7,8 141,8±7,5* 144,2±2,3** 159,7±4,5#
MCV, фл 80,2±1,1 89,3±1,4* 84,6±0,9** 81,7±0,6#
MCH, пг 30,6±1,3 35,4±0,5* 37,1±0,4** 39,9±0,4#

Анізоцитоз, % 13,8±2,3 15,8±2,5* 15,7±0,7 14,6±0,4#*
Примітки:  1. * − P < 0,05 порівняно з даними у здорових нетренованих осіб;
  2. ** – P < 0,05 порівняно з даними до початку мезоциклу;
  3. # – P <0,05 порівняно з даними у контрольній групі по закінченні мезоциклу.

Знайдено також кореляційні залежності між вміс-
том GSH, що віддзеркалює напруженість антиокси-
дантного захисту в клітинних мембранах, з одного 
боку, та вищеназваними показниками спеціальної 
тренованості r1 = +0,94, r2= −0,49, r3 = +0,83, r4= −0,78 
відповідно (P в усіх випадках < 0,05). Тобто, процеси 
ПОЛ та антиоксидантого захисту спричиняють прямо 
протилежний вплив на показники спеціальної трено-
ваності важкоатлетів: чим вище інтенсивність ПОЛ, 
тим менша висота стрибка та ривкої тяги і тим більше 
час виконання цих вправ. Зростання вмісту GSH, на-
впаки, призводить, до збільшення висоти здійснених 
тестових вправ та зменшення часу їхнього виконання. 
Між одним з функціональних параметрів стану мемб-

рани еритроцитів, а саме, СЗЕ, та показниками спеці-
альної тренованості теж існують кореляційні залеж-
ності, але не такої сили, як у попередніх випадках.

Таким чином, застосування препарату Епадол спри-
чиняє позитивний вплив на ефективність тренувальної 
діяльності висококваліфікованих спортсменів.

Висновки.
1. Базуючись на механізмах дії Епадолу та його при-

родному походженні слід віднести препарат до 
метаболітотропних фармакологічних засобів.

2. Позитивний ефект застосування препарату Епа-
дол стосовно показників спеціальної тренованості 
важкоатлетів значною мірою ґрунтується на 
гальмуванні процесів ПОЛ та зростанні антиок-
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сидантного захисту в клітинних мембранах, тобто 
на нормалізації ПАБ, що призводить до покращан-
ня структурно-функціонального стану клітинної 
поверхні та сприяє кращому протіканню біохімічних 
процесів, які базуються на мембранних реакціях.

3. Ще одним шляхом впливу Епадолу на спеціальну 
тренованість спортсменів є покращання кисень-
транспортуючої функції крові, яке обумовлене 
збільшенням вмісту гемоглобіну безпосередньо в 
еритроциті з одночасним поліпшенням структурно-
функціонального стану еритроцитарних мембран, 

що попереджує сладжування і, відповідно, призво-
дить до зростання швидкості кровообігу.

4. Отримані дані дають змогу рекомендувати Епадол 
для включення до фармакологічних схем підтримки 
тренувальної діяльності.
В перспективі є обґрунтованим визначення впливу 

препарату Епадол на інші ланки гомеостазу організму 
та виразність проявів ендогенної токсичності, влас-
тивої фізичним навантаженням, а також проведення 
аналізу змагальної діяльності спортсменів.
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