
фінансових прибутків, і, як наслідок - зростання негативних випадків застосу-
вання допінгу. За даними професора Торонтського університету Роя Дж. Ше-
марада, від 90 до 100% висококласних спортсменів-інвалідів з четвертої медич-
ної групи - параплегія, використовують заборонену Міжнародним Параолім-
пійським Комітетом ще у 1994 році автономну дисрефлексію - специфічну фо-
рму підвищення працездатності спортсменів [5]. Згідно поглядів провідних спе-
ціалістів, окрім розробки адекватних способів антидопінгового контролю, не 
менш важливу роль у цій галузі повинні відігравати превентивні заходи вихов-
ного та освітнього характеру [2,5,7]. 
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ВПЛИВ СИЛОВИХ ТРЕНУВАНЬ НА ГЕМОДИНАМІКУ НЕПОВНОСПРАВНИХ 
ОСІБ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ПРИСТУПА Є., ПРИСТУПА Т., ЯСІН-

СЬКИЙ Р.) 
Характерною особливістю хворих на ДЦП (дитячий церебральний пара-

ліч) є психомоторні порушення, сутність яких проявляється, у першу чергу, у 
вираженій патології м'язового тонусу (прояви суттєвих диспропорцій у динамі-
ці напруження та розслаблення м'язів синергістів, антагоністів та агоністів), а 
гакож у значно зниженій здатності підтримувати динамічну та статичну рівно-
вагу. Зазначені особливості протікання цього захворювання суттєво обмежують 
можливості виконання довільних рухів, необхідних для самообслуговування та 
активної життєдіяльності [4]. Всі ці симптоми зумовлюють значні обмеження у 
сфері реалізації неповносправними з ДЦП оздоровчих форм рухової активності 
Циклічного характеру (ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді і т.д.). Власне із 
Цих причин в середовищі неповносправних з ДЦП останнім часом, окрім тре-
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нувань аеробної спрямованості, набули розповсюдження силові тренування, 
спрямовані у першу чергу на оптимізацію м'язового тонусу [4]. Як зазначасгь. 
ся у низці публікацій, оптимальне силове тренування може позитивно впливати 
на нормалізацію м'язового тонусу інвалідів з ДЦП [4,6]. В той же час нам не 
вдалося у доступних джерелах віднайти інформації про вплив силових наван-
тажень на головні гемодинамічні параметри неповносправних осіб з ДЦП, що 
суттєво обмежує можливості використання силового тренування у сфері реабі-
літації інвалідів. Зазначена теза набуває ще більшої ваги з погляду на факт, щ0 

інваліди з ДЦП конкурують на Параолімпійських Іграх з представниками ін-
ших медичних груп у такій винятково „силовій" дисципліні спорту, як пауерлі-
фтінг (піднімання штанги лежачи на важкоатлетичній лаві). Аналіз наукової лі-
тератури з проблеми адаптаційних реакцій системи кровообігу здорових людей 
на силові навантаження свідчить про доволі широке коло дискусійних аспекті», 
які, на жаль є невирішеними. Так, у роботі Уілмора та Костілла зазначається 
що діастолічний тиск крові під час максимальних силових навантажень може 
зрости до 240-250 мм рт.ст.[3]. Подібні параметри систолічного тиску під час 
максимальних силових навантажень заобсервовано у дослідженнях Озоліня [2] 
та ін. У праці Мас ОоицаІІа еі аіі [5] стверджується, що СИСТОЛІЧНИЙ ТИСК крові 
в часі максимальних силових навантажень може зрости до 480 мм рт.ст., а Во-
робйов зазначає, що параметри систолічного тиску крові у важкоатлетів під час 
силової роботи можуть зростати до 150-180 мм. рт. ст. [1]. Практично у біль-
шості наукових робіт, в яких розглядаються проблеми адаптації системи крово-
обігу до силового навантаження не піддається дискусії наявність специфічного 
ефекту Вапьсальви, характерною ознакою якого виступає суттєве збільшення 
гемодинамічних параметрів (тиску крові, пульсу) в кінцевій фазі силового на 
пруження, а також протягом перших 20-40 секунд після граничного фізичноп 
напруження [1,2,3,6]. Зазначені розбіжності про характер адаптаційних реакш 
системи кровообігу на силові навантаження зумовлюються, на наш погляд, ни 
зкою причин методичного (спосіб вимірювання тиску крові - прямий чи посе 
редній), експериментального (вимірювання проводились на моделях різних ру 
хів, при різних положеннях і позах тіла - вертикальному, горизонтальному^) 
положенні сидячи і т.д.) 

Значне розповсюдження та популярність силових тренувань, а також сут 
тєвий дефіцит наукової інформації про їх вплив на систему кровообігу непов 
носправних зумовили напрямок наших досліджень, метою яких було вивченн» 
впливу силових навантажень на деякі гемодинамічні параметри інвалідів , ! 

ДЦП. 
Організація та методи досліджень. Дослідження проводились на групі не 

повносправних з ДЦП, яка складалася з 20 осіб, які займаються у секції важВ°' 
атлетики Вроцлавського спортивного клубу „Старт". 

Адаптаційні реакції системи кровообігу на силові навантаження проводи 
лись у двох тестах : тест із підвищенням інтенсивності навантаження та тесе1 

підвищенням обсягу навантаження. Досліджувані виконували жим штанги 
жачи на важкоатлетичній лаві. Реєстрація гемодинамічних параметрів (пуЛ^ 
систолічний та діастолічний тиск) проводилась за три хвилини до жиму штаШ"1 
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після прийняття стартового положення (лежачи на лаві), безпосередньо після 
піднімання штанги, а також - на другій хвилині реституції із використанням 
електронного апарату фірми М155ЕЬ Ш5 - 200. 

В тесті з підвищенням інтенсивності навантаження кожен досліджуваний 
виконував чотири підходи, під час яких інтенсивність навантаження зростала 
від 50 % до 85 % максимального (рекордного) для кожної особи вантажу (ма-
си) штанги. 

В тесті із збільшенням обсягу навантаження досліджувані виконували чо-
піри підходи, витискуючи штангу стандартної маси (приблизно 30 % від мак-
симального рекорду кожного учасника). У першому підході досліджуваний 
піднімав штангу 5 разів, у наступних - 10 , 15 та 20 разів відповідно. 

Отримані результати оброблялись із використанням методів математич-
ної статистики. 

Результати дослідження. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
т о силові навантаження із збільшенням обсягів у суттєво більшій мірі вплива-
ють на збільшення пульсу, у порівнянні із тестом, у якому збільшувалась інтен-
сивність навантаження. Встановлено також, що після навантажень у тестах із 
збільшенням обсягів, спостерігається також незначне (Р<0,05) зменшення сис-
толічного та діастолічного тиску крові. На противагу зазначеним трендам, у 
пробах із збільшенням інтенсивності, параметри тиску та пульсу збільшуються 
більш суттєво (Р<0,05) у порівнянні із пробами, у яких при сталій інтенсивності 
збільшувалися параметри обсягу навантаження. Встановлені закономірності 
адаптаційних реакцій на високоінтенсивні силові навантаження пояснюються 
механізмами ефекту Вальсальви, достатньо вивченим у експериментах із здоро-
вими людьми, які виконували силові вправи високої інтенсивності [1,2,3,6]. Ви-
сокої нтенсивне напруження під час силового навантаження спричиняється до 
суттєвого зросту гемодинамічних параметрів відразу по закінченні вправи, уже 
в часі реституції. В дослідженнях із зростанням інтенсивності навантаження 
повне відновлення пульсу і параметрів тиску наступає уже на другій хвилині 
реституції. Слід зазначити, що рівень відновлення залежить у значній мірі від 
інтенсивності навантаження : чим вищий рівень інтенсивності, тим більше часу 
потребують реституційні процеси. 

Аналіз гемодинамічних реакцій у тестах із збільшенням інтенсивності на-
вантаження дає змогу виділити 5 типів адаптаційних пристосувань : 35% із них 
становлять реакції типу гіпотонічного (суттєве зниження систолічного тиску 
"Ри незначних змінах тиску діастолічного), 25% - реакції гіпертонічні (суттєве 
зростання систолічного тиску при одночасному несуттєвому зменшенні діасто-
^і'їного), 5% - реакції нормотонічні (несуттєве зростання систолічного тиску із 
одночасним несуттєвою різноплановою зміною тиску діастолічного), 30% - не-
специфічні реакції з трендом пониження систолічного тиску, і 5% - реакції не-
специфічні із вираженою тенденцією суттєвого пониження діастолічного тиску 
1 'ак званий «феномен безкінечного тону»).. 

В тесті із збільшенням обсягів навантаження при сталій інтенсивності 
1 '0% від максимуму), типи гемодинамічних реакцій набули наступного вигляду 
• 30% . реакції гіпотонічні, 20% - гіпертонічні реакції, 30% - неспецифічні реак-
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ції із суттєвим зниженням систолічного тиску, 20% - неспецифічні реакції , в 
яких суттєво знижується діастолічний тиск. 

Згідно наукових даних адаптаційні реакції на силове навантаження гіпер-І 
тензійного, гіпертонічного та дистонічного типів при одночасному збільшенні 
параметрів пульсу можуть свідчити про неготовність особи до силових наван-і 
тажень, а продовження тренувань необхідно обмежити до отримання результа-1 
тів поглиблених медичних досліджень. Необхідно підкреслити, що наведені реЛ 
комендації грунтуються на результатах досліджень циклічних різновидів рухоя 
вої активності людини. Отримані в наших дослідженнях типи адаптаційних ре4 
акцій неповносправних осіб з ДЦП на різні варіанти силових навантажень свід.^ 
чать про особливості формування вузькоспецифічних пристосувань системи 
кровообігу на силові навантаження. 

Висновки: 
1. Адаптаційні гемодинамічні реакції інвалідів з ДЦП в процесі силоШ 

вого тренування характеризуються багаточинниковими механізмами регуляції 
кровообігу, що знаходить свої прояви як у динаміці зміни пульсу, так і тиску 
крові. У значній мірі гемодинамічні параметри під час силової роботи залежать 
від індивідуальних психофізичних особливостей неповносправних осіб, рівня їх 
фізичної підготовленості, ступеня захворювання. 

2. Домінуючим типом гемодинамічних реакцій на силові навантажен-
ня із збільшенням інтенсивності навантаження є реакції гіпотонічні (35%), як ї 
під час силової роботи із збільшенням обсягів навантаження (30%). 

Встановлено суттєві відмінності у перебігу адаптаційних гемодинамічних 
реакцій неповносправних з ДЦП на тести із збільшенням інтенсивності та о б с я 
гів навантаження. Доведено, що силове тренування із збільшенням обсягів на-
вантаження при незначних (переважно стандартних) параметрах інтенсивності 
може бути рекомендоване для досягнення реабілітаційних завдань, реалізації 
яких здійснюється в ході рекреаційно-оздоровчих занять з неповносправними 
особами з ДЦГІ. 
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