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Стаття присвячена питанню застосування процедури гідромасажу як засобу 
і новлення організму спортсменів.

Статья посвящена вопросу применения процедуры гидромассажа как способа 
. становления организма спортсменов.

The article is devoted to a question o f application o f procedure o f a hydromassage as way of 
restoration o f an organism o f sportsmen.

Серед багатьох методів та засобів відновлення спортивної працездатності нашу увагу 
с'.вернув один із методів гідротерапії -  підводний душ-масаж.

Огляд літератури з цього питання показав, що гідромасаж використовується як самостійний 
т::5 відновлення працездатності, так і в комбінації з іншими методами та засобами відновлення 
сганізму спортсменів. 1

Х.А. Азбакієва , І.В. Титова (1974) досліджували вплив гідромасажу на нервово-м’язову 
. істему юних фігуристів в умовах середньогір’я. Обстеження відбувалося до сеансу гідромасажу, 
через 10-15 хв. після процедури та через 24 години. Гострий вплив гідромасажу характеризувався 
- лженням тонусу спокою м’язів, незначним збудженням рухового аналізатора.

В.Т.Олефіренко, І.М. Виноградова (1975) досліджуючи характер та ступінь гемодинамічних 
:т>шень у здорових осіб під впливом загальних контрастних ванн при різному дозуванні їх основного 
г ткгору -  температури, встановили, що зміни геодинаміки при різних дозуваннях контрастних ванн 
* ловідали інтенсивності подразника.

Науково обґрунтовані і впроваджені в практику великого спорту методики застосування 
~іхих фізичних факторів, як дециметрові хвилі, гідроелектричні ванни в комплексі з гідромасажем, 
г. глекислі ванни, баромасажі, сухо повітряні бані і т.п. (Журавльова А.І., Загорська М.А, 1977).

В.І. Дубровський (1979) рекомендує проводити гідромасаж у хвойній ванні апаратом УВМ 
7ангентор-8” при температурі води 34-36°. Струмінь води під тиском 1,5-2,0 атм. направляють на 

тло спортсмена в напрямку від периферії до центру. Спочатку масажують нижні кінцівки, потім 
.лину, руки, груди, живіт. Тривалість масажу 7-12 хв. Гідромасаж здійснюється за 1-2 год. до 
-ергового тренування або за 2-3 дні до змагання.

В.А. Геселевич із співавт. (1979) рекомендують на різних етапах підготовки до змагань борців 
зисокого класу застосовувати підводний масаж. Автори повідомляють, що гідромасаж сприяє 
значному перерозподілу крові в організмі за рахунок покращення периферичного крово- та 
імфотоку. Під впливом цієї процедури зменшується хвилинний об’єм крові (ХОК), знижується 

-Серіальний тиск, зменшуються м’язові болі, відновлюється спортивна працездатність. Автори 
гехомендують наступні технічні умови: температура води -  35-36°С, тиск води -  1-6 атм., тривалість 
—оиедури -15-35 хв., курс гідротерапії складається 9

застосування бальнеофізіотерапевтичноних факторів високо-кваліфікованими спортсменами 
- г-еивних тренувальних навантаженнях призводить до пришвидшення відновних процесів, 

|ик>=- -"~я адаптації організму спортсменів до фізичного навантаження, зменшення небезпеки 
-ня ознак перенапруження (А.І. Журавльова, 1980).

Д А . За горська, А.І Журавльова 0980) R<JR(/ТО МІГ ІСТОТІ QCJO 
ЖГ' 'о m  т о щ * с т а н  *V2
ирлгт авгге. греОгуО, яшшжпгеггв. встановлено, що у легкоатлетів після пдропроцедур вміст 
Щрш-: -у. дофаміну, ДОФА -  підвищився, а вміст норадреналіну -  знизився. При індивідуальному 
■ В  і -лалено регулюючу дію гідроелектричної ванни та гідромасажу на стан симнато-адреналової 
■ с си л , показники м'язового тонусу, збільшилася •здатність м’язів до довільного розслаблення та 
ззгочення. Автори пов’язують ефективність впливу гідротерапії покращенням регуляторних 
■еханізмів, особливо активізацією і збільшенням резервних можливостей симпато-адреналової 
с* стеми та вуглеводного обміну.

4 Загорська, А.(. Журавльова, І.С. Кудюков(198І) в методичних рекомендаціях, 
■■■г-е-ілх питанню комплексного застосування фізичних метаиів. 

сгт. :.лї>с m\cy\c втдводять ттдромасажу, який викликає значний нерерознодгл кров\ в ортанлзмл та
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рахунок покращення крово- та лімфотоку на периферії. Під впливом процедури зменшується 
хвилинний об’єм крові, артеріальний тиск.

П.М. Корольов (1985) в огляді патентної інформації аналізує вплив хлоридно-натрієвої ванни 
в комплексі з постійним електрострумом силою 0,5-2 А протягом 10-15 хв. і гідромасажем (1-6 атм.) 
протягом 15-35 хв. Процедури здійснюються 2-3 рази в тиждень через 30-120 хв. після тренування, 
всього 8-10 процедур. Спостерігається більш швидке відновлення лактату в крові, більш швидке 
відновлення амплітуди м’язового тонусу, більш високі темпи приросту показників фізичної 
працездатності.

В роботі В.Г. Ясногорського із співавт. (1986) наголошується, що застосування 
гідроелектричних ванн в комплексі з гідромасажем покращують процеси відновлення серцево- 
судинної та нервово-м’язової систем, що дає можливість підвищити інтенсивність тренувального 
процесу.

Значення механічного фактору при дії гідротерапевтичних процедур підкреслено в роботі 
Д.Дорінг із співавт. (1966), про що повідомляє В.Т. Олефіренко (1986). Автору встановили, що 
підводний душ-масаж значно зменшує ударний та хвилинний об’єм серця, викликає скорочення 
періоду вигнання крові і підвищує периферичний опір.

В дослідженні брали участь студенти Львівського державного інституту фізичної культури, 
які спеціалізувалися у важкій атлетиці. Всі дослідження проводились по суботах. Початок обстежень 
в 10.00, дотримувалися принципу послідовного проходження досліджуваних “етапами” обстежень.

Функціональний стан серцево-судинної та нервово-м’язової систем досліджувався у 10 
важкоатлетів віком 17-24 роки (в середньому -  20,6 ± 08), які мали спортивну кваліфікацію “КМС”.

Функціональний стан кардіореспіраторної системи оцінювався за показниками поліреографії. 
артеріотонометрії.

Поліреограма фіксувалася за допомогою реографа Львівського НВО РЕМА “P4-02“ нг 
шестиканальному електрокардіографі “ЕК-6Т-01”. Синхронно реєструвалася трансторакальнг 
реограма, диференційована реограма, реовазограма лівої гомілки, електрокардіограма та 
фонокардіограма. Артеріальний тиск вимірювався за методикою Н.С.Короткова, в правій плечовії 
артерії у всіх спортсменів.

Функціональний стан нервово-м’язової системи оцінювався за показниками нейрохронометр 
та тономіографії. Час рухової реакції на звуковий та світловий подразник при замиканні виключател* 
стопами та кистями реєструвався за допомогою електроміорефлексометра ЕМГ-01 НВО РЕМА 
з’єднаного фонофотоприставкою конструкції В.К. Остистого (1982). Показники твердості м’язіе 
реєструвалися за допомогою міотонографу конструкції В.П.Горобця (1970).

Досліджували м’язи-антагоністи гомілково-стопного суглобу — передній великогомілкові-: 
м’яз (ВГМ) та триголовий м’язи гомілки (ТМГ). Ці м’язи здійснюють згинання стопи в тильноу 
(ВГМ) та підошовному напрямках (ТМГ). Вибір цих м’язів обумовлений тим фактом, що ВП> 
складається в більшій мірі з швидких м’язових волокон, а ТМГ містить великий процент повільни 
м’язових волокон. Додатково досліджувати двоголовий та триголовий м’язи плеча. Визнана*, 
твердість м’язів при трьох функціональних станах: в спокої, при довільному напруженні п  
розслабленні з розрахунком інтегрального показника твердості м’язів -  амплітуди тонусу (АТ).

Гідромасаж здійснювався в мінібасейні з температурою води 34-36°С протягом 10-12 хв. . 
допомогою апарату “TUR UWM 50-1DS”. Для отримання компактного струменю всл- 
використовували наконечник №10. Тиск води складав 1,5-2,0 атм., напрямок струменю - 
перпендикулярно до ділянки шкіри. Методика гідромасажу наступна: спочатку масаж зади; І 
поверхні стоп, гомілок, стегон, сідниць, спини, рук, потім після повороту -  передня поверхня ст:' ] 
гомілок, стегон, ділянка живота, грудей. Дослідження параметрів фізіологічних систем проводили ] 
6-8 хв. після закінчення сеансу гідромасажу. Дослідження відбувалися в науковій лаборатст ~ І 
відновлювального центру кафедри фізичного виховання ДНУ імені Івана Франка. Цифровий матер _ j 
оброблений за допомогою методів математичної статистики. Показники центральної гемодинам • * ] 
важкоатлетів під впливом сеансу гідромасажу представлені в таблиці 1.

Таким чином, одноразовий сеанс гідромасажу викликав в середньому по групі важкоат::. * 
достовірне зменшення частоти серцевих скорочень, тенденцію до зменшення ударного об’єму кр; ї . І 
хвилинного об’єму крові, серцевого та ударного індексу та достовірне збільшення загальн: р |  
периферичного опору. Показники нейрохронометрії (ВМС) важкоатлетів (п=Т0) під впливом сеа-сЛ 
гідромасажу представлені в таблиці 2.
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Таблиця 1
Показники центральної геодинаміки важкоатлетів 
__________ (п=10) до і після гідромасажу__________

зь
■ п

Назва
показників

Величини до 
сеансу

Величини 
після сеансу

Ступінь
достовірності,

р

1 Частота серцевих скорочень 62,6±2,8 46,6±1,6 <0,05

Середній артеріальний тиск 88,5±2,7 96,7±3,4 >0,05

3 Ударний об’єм крові 105,5±9,0 98,5±6,9 >0,05

4 Хвилинний об’єм кровообігу 6,55±0,58 5,55±0,38 >0,05

5 Серцевий індекс 3,51±0,32 2,96±0,18 >0,05

6 Ударний індекс 56,3±4,6 52,5±3,4 >0,05

7 Удільний периферичний опір 26,7±2,1 33,8±2,3 <0,05

8 Загальний периферичний опір 1134,8±77,2 1440,8±94,1 <0,05

9 Об’ємна швидкість викиду 352,5±30,9 322,1±23,6 >0,05

10 Потужність скорочення лівого 
шлуночка 4,19±0,43 4,16±0,33 >0,05

11 Витрата енергії 11,8±0,36 12,88±0,45 >0,05

Таким чином, в 3-х показниках зафіксовано зменшення часу рухової реакції після сеансу 
~ цромасажу причому в одному випадку час рухової реакції на звук лівою ногою знизився достовірно 
о < 0,05). Ці зміни можуть свідчити про зростання збудження в ІДНС.

При аналізі показників тонусу м’язів плеча відмічаємо, що гідромасаж покращив здатність 
• язів до напруження та розслаблення, хоча і недостовірно (р > 0,05) в зв’язку з різницею в 
-дивідуальних показниках.

Таблиця 2
Показники часу рухової реакції (ЧРР) важкоатлетів (в мс) 
______ (п=10) до і після сеансу гідромасажу_______________

Вид подразника
Ліва нога Права нога

ЧРЗ ЧРС ЧРЗ ЧРС
Величина ЧРР 
до гідромасажу 165,4±4,0 163,9±2,9 160,8±3,8 153,0±3,8

Величина ЧРР 
після гідромасажу 152,0±2,2 156,5±3,0 151,1 ±3,1 157,8±3,6

Ступінь достовірності <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

При аналізі показників тонусу м’язів гомілки відмічаємо, що гідромасаж дещо покращив 
казники тонусу триголового м’язу гомілки та знизив показники тонусу великогомілкового м’язу 

: мілки, хоча і недостовірно (р > 0,05).
Показники амплітуди тонусу (в ум. од.) кінцівок під впливом сеансу гідромасажу 

~тедставлені в таблиці 3.
Таким чином сеанс гідромасажу в групі важкоатлетів викликав поряд із суб’єктивним 

-: кращенням функціонального стану організму зменшення ЧСС, збільшення периферичного опору, 
; ; ;.ке збудження ЦНС за показниками часу рухової реакції та покращення тонусу м’язів верхніх 
снцівок.
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Таблиця 3.
Показники амплітуди тонусу м’язів ( в ум. од.) 
___ кінцівок до і після сеансу гідромасажу

Назва кінцівки та
м’язу Стан до сеансу Стан після сеансу Ступінь достовірності, 

р
Ліва рука
д в о г о л о в и й  м ’яз

2 ,4 9 ± 0 ,4 0 2 ,9 0 ± 0 ,3 7 > 0 ,0 5

т р и г о л о в и й  м ’яз 3 ,8 5 ± 0 ,2 7 4 ,2 4 ± 0 ,3 9 > 0 ,0 5

Права рука
д в о г о л о в и й  м ’яз

3 ,3 6 ± 0 ,3 3 3 ,6 3 ± 0 ,1 9 > 0 ,0 5

т р и г о л о в и й  м ’яз 3 ,8 2 ± 0 ,4 8 3 ,7 9 ± 0 ,3 8 > 0 ,0 5

Ліва нога
вм г 5 ,7 2 ± 0 ,2 5 5 ,1 3 ± 0 ,4 2 > 0 ,0 5

тм г 1 ,7 8 ± 0 ,3 4 2 ,6 1 ± 0 ,3 3 > 0 ,0 5

Права нога
вм г 5 ,5 3 ± 0 ,2 8 4 ,9 3 ± 0 ,3 2 > 0 ,0 5

тм г 1 ,9 ± 0 ,3 8 2 ,3 0 ± 0 ,4 8 > 0 ,0 5
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Стаття присвячена фізіологічним основам зовнішньої гідротерапії 

Статья посвящена физиологическим основам внешней гидротерапии 

The Article is devoted to physiological bases o f external hydrotherapy
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