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Анотації:
Порівняно особливості фор-
мування дерматогліфіки ніг у 
спортсменів і тих людей, що не 
займаються спортом. У дослі-
дженнях брали участь 209 чоло-
віків і 198 жінок у віці 17–19 років, 
які не займались систематично 
спортом. Кількісні і якісні показ-
ники дерматогліфіки пальців і під-
ошв ступні визначалися за мето-
дикою Т.Д. Гладкової. Визначено, 
що в якості генетичних маркерів 
схильності до спортивної обдаро-
ваності можуть бути більш склад-
ні дерматогліфічні узори (W) на 
першому пальці і підошвах ніг та 
більш значні показники гребнево-
го підрахунку на перших пальцях 
ніг. Дерматогліфіка пальців і до-
лонь рук є більш інформативною 
в прогнозі високої рухової обда-
рованості, ніж дерматогліфіка ніг. 
Це може бути зумовлено тим, що 
аналізується більш значна кіль-
кість показників дерматогліфіки 
рук в порівнянні з ногами. Ймовір-
ність генетичного прогнозу вища 
у дівчат, ніж у хлопців.

Сергиенко Л. П., Лишевская В. М. Дерма-
тоглифика стопы в прогнозе спортивной 
одаренности: дифференциальные раз-
личия дерматоглифики стопы у спор-
тсменов и людей, которые не занимаются 
спортом. Сравнены особенности формиро-
вания дерматоглифики ног у спортсменов и 
людей, которые не занимаются спортом. В 
исследованиях принимали участие 209 муж-
чин и 198 женщин в возрасте 17-19 лет, кото-
рые не занимались систематически спортом. 
Количественные и качественные показатели 
дерматоглифики пальцев и подошв ступни 
определялись по методике Т.Д. Гладковой. 
Определено, что в качестве генетических 
маркеров склонности к спортивной одарен-
ности могут быть более сложные дермато-
глифические узоры (W) на первом пальце и 
подошвах ног и более значительные показа-
тели гребневого подсчета на первых пальцах 
ног. Дерматоглифика пальцев и ладоней рук 
является более информативной в прогно-
зе высокой двигательной одаренности, чем 
дерматоглифика ног. Это может быть предо-
пределено тем, что анализируется большее 
количество показателей дерматоглифики рук 
по сравнению с ногами. Вероятность генети-
ческого прогноза более высока у девушек, 
чем у ребят.

Serhiyenko L.P., Lyshevska V.M. 
A dermatoglyphics of foot in the 
prognosis of sporting gift: differential 
distinctions of dermatoglyphics of foot 
for sportsmen and people which do not 
go in for sports. The features of forming 
of dermatoglyphics of feet are compared 
for sportsmen and people, which do not 
go in for sports. In researches took part 
209 men and 198 women in age 17-19 
years, which did not go in for systematic 
sports. The quantitative and high-quality 
indexes of dermatoglyphics of fingers 
and soles of foot were determined on 
a method T.D. Gladkova. It is certain 
that as genetic markers of propensity 
to the sporting gift there can be more 
difficult dermatoglyphics patterns (W) 
on the first finger and soles of feet and 
more considerable indexes of comb-
shaped count on the first tiptoes. A 
dermatoglyphics of fingers and hands of 
hands is more informing in a prognosis 
high motive gift, than dermatoglyphics 
of feet. It can be predefined that is 
analysed greater amount of indexes of 
dermatoglyphics of hands as compared 
to feet. Probability of genetic prognosis is 
more high for girls, what for boys.
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Вступ1

Рання діагностика спортивної обдарованості дітей 
можлива при використанні генетичних маркерів [7]. 
Групи крові, особливості будови та колір райдужної 
оболонки ока, морфологічні особливості будови 
руки, дерматогліфіка тощо – все це надійні зовнішні 
генетичні маркери.

Сутність генетичного маркування можна пояс-
нити тим, що ген, який кодує певну властивість і 
проявляється на біохімічному рівні, подеколи тісно 
зчеплений (тобто перебуває достатньо близько в 
одній і тій самій хромосомі) з іншим геном (марке-
ром), який формує зовнішню легко помітну ознаку. 
При зчепленні генів контрольовані ними ознаки ма-
ють тенденцію успадковуватися разом. Відтак, одна з 
ознак, що легко визначається у фенотипі, є маркером 
(показником, що дозволяє прогнозувати рівень роз-
витку) іншої. При виявленні ознаки-маркера можна 
судити не тільки про наявність, а й про відсутність 
схильності у розвитку досліджуваної морфологічної 
ознаки або рухової здібності людини [4].

Вивчення генетичних маркерів спортивної 
обдарованості почалось з 70-х років минулого 

© Сергієнко Л.П., Лишевська В.М., 2013 
doi: 10.6084/m9.figshare.639192

століття. Дані накопичувались в основному завдяки 
окремим дослідникам (В.О. Никитюк і Т.Ф. Абра-
мова з учнями в Росії, Л.П. Сергієнко з учнями в 
Україні). Проте вивчення даної проблеми вимагає 
подальшого дослідження. Тому тема щодо викори-
стання дерматогліфічних маркерів ступні в прогнозі 
спортивної обдарованості є актуальною.

Дослідження даної проблеми в основному сто-
сувались вивчення асоціативних зв’язків між 
дерматогліфікою рук (пальців і долонь) та висо-
кого розвитку рухових здібностей чи визначення 
схильності до занять певним видом спорту. Так нами 
[5] досліджувалась пальцева дерматогліфіка осо-
бливостей розвитку координаційних здібностей, 
А.Г. Арутюнян [2] у дітей дошкільного віку вивчав 
дерматогліфічні маркери швидкісної сили. У дітей в 
віці 13–15 років Б.О. Никитюк , В.І. Філіпов [3] вивча-
ли розвиток анаеробних здібностей по показникам бігу 
на 60 м. Дерматогліфіку рук спортсменів – легкоатлетів 
вивчала Т.Ф. Абрамова [1], а гребців Л.П. Сергієнко, 
Є.А. Стрикаленко [6]. Проте публікацій щодо визна-
чення дерматогліфічних маркерів ступні для прогнозу 
рухової обдарованості дітей нам не відомі.

Робота виконана за планом НДР Херсонського 
державного аграрного університету.
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Мета дослідження – визначення дерматогліфічних 

маркерів ступні, що можуть використовуватись 
в прогнозі схильності до розвитку спортивної 
обдарованості.

Завдання:
1. Визначити диференціальні відмінності формуван-

ня дерматогліфіки ступні у спортсменів та людей 
загальної популяції, що не займаються спортом.

2. Знайти дерматогліфічні маркери, що прогнозують 
схильність дітей і підлітків до високої спортивної 
майстерності.
Методи і матеріал дослідження. Кількісні і якісні 

показники дерматогліфіки пальців і підошв ступні ми 
визначали за методикою Т.Д. Гладкової. Технологія 
одержання відбитків ступні і аналіз дерматогліфічних 
ознак описані нами раніше.

Організація дослідження. У дослідженнях бра-
ли участь 209 чоловіків і 198 жінок – у віці 17–19 
років, які не займались систематично спортом. Це 
були студенти Південного регіону України (м. Хер-
сона). Дерматогліфіка ступні досліджувалась також 
у кваліфікованих спортсменів. Серед них було 78 
чоловіків і 25 жінок, які обрали своєю спортивної 
спеціалізацією легку атлетику, академічну греблю, од-
ноборства і т.п. Розподіл спортсменів щодо спортивної 
майстерності наведено в таблиці 1.

Результати дослідження
Дерматогліфіка великого пальця ноги. Розподіл 

основних типів дерматогліфічних узорів на першому 
пальці правої і лівої ноги та сумарно на двох ногах 
наведені в таблицях 2 (для чоловіків) і 3 (для жінок).

Аналізуючи дані двох таблиць відмітимо подібну 
тенденцію розподілу типів узорів у чоловіків і 
жінок загальної популяції і спортсменів. Найбільша 
кількість спостерігається петльових узорів (L) і менша 
кількість завитків (W) і дуг (A). Порівняння наявності 
типів узорів у чоловіків і жінок загальної популяції і 
спортсменів показало такі відмінності: у спортсменів 
менша наявність дугових узорів (на 4,6% у чоловіків 

і 8,9% у жінок) та більш часто зустрічаються петльові 
(на 3,7% у чоловіків і 4,5% у жінок) та завиткові (на 
1,0% у чоловіків і 4,4% у жінок) узори. Це дає підставу 
вважати, що у людей (чоловіків і жінок) схильних до 
спортивної діяльності фенотипічно формуються більш 
складні типи дерматогліфічних узорів на перших 
пальцях ніг, ніж у людей, що такої схильності не 
мають. Зважаючи також на те, що зазначені відмінності 
дерматогліфіки значніші у жінок, ніж чоловіків, на 
наш погляд, генетичний прогноз за даною ознакою 
надійніший у жінок, ніж у чоловіків.

Кількісні показники наявності дельт на першому 
пальці ніг у чоловіків і жінок різних популяційних 
груп наведені в таблиці 4. Бачимо, що суттєвих 
відмінностей кількості дельт у чоловіків і жінок 
загальної популяції і спортсменів нема.

Особливості фенотипічного прояву кількісних 
показників гребінців на першому пальці ніг у 
спортсменів і студентів, що не займаються система-
тично спортом наведені в таблиці 5. Тенденція тут 
наступна: як чоловіки, так і жінки спортсмени мають 
більшу кількість гребінців на перших пальцях ніг в 
порівнянні з особами, що не займаються спортом. За 
абсолютними показниками гребінців переважають 
чоловіки щодо жінок, проте відмінності між спортсме-
нами і студентами більші у жінок (на 5,04 гребінці), 
ніж у чоловіків (на 2,9 гребінців).

Дерматогліфіка підошв ступні. Відмінності щодо 
кількості дерматогліфічних узорів на підошвах 
ступні у спортсменів і осіб загальної популяції були 
несуттєвими (табл. 6).

Практично аналогічна тенденція (несуттєві 
відмінності) спостерігається також при порівнянні 
кількості дерматогліфічних дельт і гребінців на 
підошвах ніг у осіб загальної популяції та спортсменів 
(табл. 7).

Розподіл дерматогліфічних фенотипів на двох но-
гах у чоловіків і жінок, що не займаються спортом, та 
спортсменів наведені в таблиці 8. Тенденція більших 
відмінностей дерматогліфічних фенотипів у двох 

Таблиця 1
Спортивна майстерність досліджуваних спортсменів

Стать Спортивна майстерність ВсьогоЗМС МСМК МС
Чоловіки 4 12 62 78

Жінки 1 6 18 25
Всього 5 18 80 103

Примітка. ЗМС – Заслужений майстер спорту, МСМК – майстер спорту міжнародного класу, МС – майстер спорту.

Таблиця 2
Розподіл основних типів дерматогліфічних узорів на перших пальцях ніг у чоловіків загальної популяції і спортсменів

Групи 
досліджуваних

Типи дерматогліфічних узорів великого пальця ніг
A L W

Кількість % Кількість % Кількість %
Права ступня

Студенти 20 9,6 173 82,7 16 7,7
Спортсмени 4 5,1 67 85,9 7 9,0

Ліва ступня
Студенти 18 8,6 168 80,4 23 11,0

Спортсмени 3 3,8 66 84,6 9 11,5
Сумарно на двох ступнях

Студенти 38 9,1 341 81,6 39 9,3
Спортсмени 7 4,5 133 85,3 16 10,3
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Таблиця 3
Розподіл основних типів дерматогліфічних узорів на перших пальцях ніг у жінок загальної популяції і спортсменок

Групи 
досліджуваних

Типи дерматогліфічних узорів великого пальця ніг
A L W

Кількість % Кількість % Кількість %
Права ступня

Студентки 31 15,7 151 76,2 16 8,1
Спортсменки 2 8,0 20 80,0 3 12,0

Ліва ступня
Студентки 36 18,2 140 70,7 22 11,1

Спортсменки 2 8,0 19 76,0 4 16,0
Сумарно на двох ступнях

Студентки 67 16,9 291 73,5 38 9,6
Спортсменки 4 8,0 39 78,0 7 14,0

Таблиця 4
Кількісні показники X +m   дерматогліфічних дельт на першому пальці ніг  

у чоловіків і жінок загальної популяції та спортсменів
Стать Популяційна група Права ступня Ліва ступня Сумарно дві ступні

Чоловіки Студенти 0,96 ± 0,027 0,98 ± 0,026 1,94 ± 0,043
Спортсмени 0,99 ± 0,035 1,05 ± 0,041 2,01 ± 0,062

Жінки Студентки 0,91 ± 0,033 0,92 ± 0,037 1,83 ± 0,062
Спортсменки 0,96 ± 0,091 1,04 ± 0,091 2,00 ± 0,163

Таблиця 5
Кількісні показники X +m  дерматогліфічних гребінців на першому пальці ніг у чоловіків і жінок  

загальної популяції і спортсменів
Стать Популяційна група Права ступня Ліва ступня Сумарно дві ступні

Чоловіки Студенти 13,00 ± 0,544 12,61 ± 0,523 25,60 ± 0,988
Спортсмени 13,83 ± 0,722 15,04 ± 1,012 28,50 ± 1,468

Жінки Студентки 10,91 ± 0,524 10,61 ± 0,567 21,52 ± 1,011
Спортсменки 13,28 ± 1,613 13,28 ± 2,076 26,56 ± 3,509

Таблиця 6
Кількісні показники X +m  дерматогліфічних узорів на підошві ніг у чоловіків і жінок  

загальної популяції і спортсменів
Стать Популяційна група Права ступня Ліва ступня Сумарно дві ступні

Чоловіки Студенти 1,88 ± 0,064 1,72 ± 0,060 3,60 ± 0,110
Спортсмени 1,58 ± 0,090 1,59 ± 0,084 3,17 ± 0,163

Жінки Студентки 1,60 ± 0,053 1,54 ± 0,051 3,13 ± 0,090
Спортсменки 1,60 ± 0,153 1,52 ± 0,165 3,12 ± 0,254

Таблиця 7
Кількісні показники X +m  дерматогліфічних дельт і гребінців на підошві ніг у чоловіків і жінок  

загальної популяції та спортсменів

Стать Популяційна група Ступня
Права Ліва Сумарно дві ступні

Дельти
Чоловіки Студенти 2,11 ± 0,087 1,94 ± 0,089 4,05 ± 0,162

Спортсмени 1,78 ± 0,137 1,78 ± 0,129 3,51 ± 0,250
Жінки Студентки 1,85 ± 0,080 1,68 ± 0,081 3,53 ± 0,143

Спортсменки 1,68 ± 0,214 1,68 ± 0,189 3,36 ± 0,351
Гребінці

Чоловіки Студенти 44,40 ± 1,944 40,61 ± 1,927 85,01 ± 3,565
Спортсмени 39,14 ± 2,906 39,05 ± 2,866 77,19 ± 5,278

Жінки Студентки 37,26 ± 1,722 32,15 ± 1,543 69,41 ± 2,939
Спортсменки 36,64 ± 4,186 36,92 ± 4,124 73,56 ± 7,306

Таблиця 8
Розподіл фенотипів дерматогліфіки підошв ніг у чоловіків і жінок загальної популяції (ЗП) та спортсменів (С)
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Ч ЗП 0 0 165 39,5 13 3,1 47 11,2 47 11,2 37 8,9 58 13,9 51 12,2
С 0 0 50 32,1 13 8,3 14 9,0 21 13,5 13 8,3 25 16,0 20 12,8

Ж ЗП 0 0 106 26,8 21 5,3 38 9,6 42 10,6 53 13,4 77 19,4 59 14,9
С 8 16,0 6 12,0 15 30,0 3 6,0 4 8,0 6 12,0 6 12,0 2 4,0
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популяційних групах спостерігається у жінок, ніж у 
чоловіків. До того ж у спортсменів (як у жінок, так і 
у чоловіків) частіше зустрічаються завиткові узори в 
комбінації з петлями (WL).

Наведене вище дає підставу вважати, що 
дерматогліфічними маркерами схильності дітей і 
підлітків до спортивної обдарованості можуть бути 
більш складні дерматогліфічні узори на пальцях і 
підошвах ніг. У спортивно обдарованої молоді (хлопців 
і дівчат) дерматогліфічні гребінці на першому пальці 
ніг мають значніші показники, ніж у тих осіб, які не 
схильні до високого прояву рухових здібностей. За 
нашими даними більш надійним може бути генетичний 
прогноз у дівчат, ніж у хлопців (у дівчат спостерігаються 
значніші міжпопуляційні відмінності).

Порівнюючи ймовірність генетичного прогнозу 
спортивної обдарованості за дерматогліфікою рук 
[8] та ніг, на наш погляд, більш інформативною є 
дерматогліфіка рук, ніж ніг. Це може бути зумовлено 

тим, що аналізується більш значна кількість показників 
дерматогліфіки рук, в порівнянні з ногами.

Висновки
1. Дерматогліфіка ніг може використовуватись в якості 

генетичних маркерів спортивної обдарованості ди-
тини.

2. Більш інформативні дерматогліфічні маркери ніг 
в прогнозі спортивної обдарованості дівчат, ніж 
хлопців.

3. Дерматогліфіка пальців і долонь рук є більш 
інформативною в прогнозі високої рухової 
обдарованості, ніж дерматогліфіка ніг.

4. Дерматогліфіку рук і ніг доцільно використовува-
ти в комплексі генетичного прогнозу спортивної 
обдарованості дітей і підлітків.
Перспективи подальших досліджень. 

Передбачається дослідження відмінностей фор-
мування дерматогліфіки ніг у спортсменів різних 
спеціалізацій.
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