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Анотація. Результати наших досліджень показали зв’язки між групою крові (як біомаркером) і со-
матичним здоров’ям дітей віком 11–12 років. Визначено, що діти з першою (О) і другою (А) групами кро-
ві, мають кращій рівень соматичного здоров’я, ніж фенотипічні носїї третьої (В) і четвертої (АВ) груп кро-
ві. Учні з четвертою групою крові значною мірою схильні до повноти, а з другою – до гіпертонії. Таким 
чином, серологічні показники частково можна використовувати як біомаркери для визначення рівня сома-
тичного здоров’я учнів. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день біологічні маркери набули застосування 
в різних напрямках стосовно здоров’я людини. Починаючи від застосування генетики в ме-
дицині [3, 5, 6] прояву інтелектуального розвитку на генетичному рівні [3], а також у спортив-
ній діяльності і фізичному вихованні [6]. Це свідчить про важливе значення досліджень гене-
тичних особливостей людини як науки в галузі фізичного виховання. 

Застосування генетично детермінованих біомаркерів у фізичному вихованні для визна-
чення і орієнтації дітей на певний вид рухової діяльності, як процес удосконалення в зумови-
ло необхідність проведення нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині склалася вкрай незадовільна ситуація зі 
станом здоров`я населення, у тому числі дітей середнього шкільного віку. Майже 70% шко-
лярів мають відхилення у стані здоров`я, понад 50 % – незадовільну фізичну підготовленість 
[1]. За результатами досліджень у галузі медико-біологічних і педагогічних наук [2], засоби 
фізичного виховання нині мають найбільш природній і потужний вплив, що здатний забезпе-
чити не лише загальний, а й цілеспрямований розвиток функцій і систем організму людини. 
Перебудова функцій організму, яка відбувається під впливом фізичних вправ, найбільш чітко 
виражена в молодому віці, коли вона формує не лише найважливіші адаптаційні механізми, 
але й визначає життєздатність організму та досконалість його відповідних реакцій на вплив 
різних негативних чинників. Поширені підходи до дозування фізичних навантажень, що ґру-
нтуються на використанні середньовікових нормативів, не враховують індивідуальну варіа-
бельність функціональних показників. Індивідуальні особливості біологічного формування 
організму, адаптація його до середовища потребують застосування розвивальних фізичних 
вправ, адаптованих до можливостей організму учнів [1, 2, 6]. 

Для вирішення проблеми індивідуального прогнозування розвитку морфологічних по-
казників, рухових здібностей та функціональних ознак школярів перспективним напрямком є 
використання біологічних маркерів. Біологічний маркер – це стійка морфологічна, фізіологіч-
на або генетична ознака організму, яка детермінована генетично на 70–100%, чітко виражена 
й відносно легко визначається, проявляється в наступних поколіннях [3, 6]. Біомаркери дають 
можливість передбачати імовірність прояву певних задатків дитячого організму на основі ге-
нетичних законів і закономірностей.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано 
за темами 3.7 та 2.4 «Теоретичне обґрунтування побудови системи масового контролю і оці-
нювання рівня фізичного розвитку й фізичної підготовленості контингенту обстежуваного на-
селення» і «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в 
ігрових видах спорту» згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. 

Мета дослідження – визначити серологічні особливості учнів віком 11–12 років як біо-
маркери їх соматичного здоров’я.  
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової та методичної літе-
ратури; медико-біологічні методи (антропометрія, кистьова динанометрія; спірометрія); ме-
тод індексів; методи математичної статистики (середнє арифметичне; середньоквадратична 
помилка; похибки середньоарифметичного). 

Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 218 учнів віком 11–12 років. У 
дослідну групу входили учні ЗОШ Самбірського району Львівської області (112 хлопців та 
104 дівчини).  

Виклад основного матеріалу. Аналіз отриманих наукових результатів. Нині багато 
авторів стверджують, що функціональна мінливість систем організму людини багато в чому 
визначається групою крові [6]. Цей біомаркер детермінований генетично на 100%. В еритроци-
тах людини містяться аглютиногени А і В, а у плазмі крові – аглютиніни α і β. За їх комбінацією 
виділяють чотири групи крові: О(І) – немає аглютиногенів А і В, але є певний аглютиноген О; 
А (ІІ) – містить аглютиноген А; В( ІІІ) – аглютиноген В; АВ ( ІV) – аглютиногени А і В [3]. 

Згідно з результатами досліджень, опублікованих 2012 року групою американських уче-
них, особи із групою крові A (II), B (III) і AB (IV) мають більшу схильність до серцевих захво-
рювань, ніж особи із групою крові О(I) [3]. Інші дані вказують на те що, в осіб із групою крові 
В (III) у декілька разів нижча захворюваність на чуму [6]. Є відомості про взаємозв'язок між 
групами крові і частотою інших інфекційних захворювань (туберкульоз, грип та ін.). У осіб, 
гомозиготних за антигенами першої групи крові, у 3 рази частіше трапляється виразкова хво-
роба шлунка [2, 6]. У власників B(III) групи крові вище, ніж у першої або другої, ризик важ-
кого захворювання нервової системи – хвороби Паркінсона [5, 6].  

Звичайно, сама по собі група крові не означає, що людина обов'язково буде страждати 
від "характерної" для цієї групи хвороби. Здоров'я визначається безліччю факторів, і група 
крові – лише один із маркерів [3, 6]. 

Першим кроком нашого дослідження було визначення розподілу груп крові та резус-
фактора крові дослідної групи школярів на основі медичних карток.  

Під час опрацювання даних установлено, що 78 учнів мали першу (О) групу крові тобто 
35,8 %. З другою групою крові (А) виявилося вісімдесят вісім дітей, і їх кількість становила 
40,3%. Тридцять п’ять учнів (16,1 %) мали третю групу крові (В), а сімнадцять дітей – четвер-
ту (АВ), тобто 7,8 % (рис. 1).  

 

II(A)40.3%

I(0) 35.8%

 IV (AB)7.8%

III(B)16.1%

 
Рис. 1. Розподіл груп крові учнів віком 11-12 років, % 

 

Крім системи АВО виражену антигеном несумісність виявляє система резус (Rh). Резус-
фактор – це група ізоантигенів ( С, D, E та ін.), серед яких найактивнішим є ізоантиген D.  

За результатами дослідження груп крові та резус-фактора крові дослідної групи хлопців 
і дівчат віком 11–12 років установлено, що більшість хлопців мали другу групу крові, а у дів-
чат переважала перша.  

На рис. 2 зображено особливості розподілу резус-фактора крові 218 учнів. Більшість ді-
тей 87,6 % мали позитивний резус-фактор крові.  
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Характерною особливістю є те, що дітей із першою і другою групою крові з позитивним 
резус-фактором крові було найбільше – по 33,0% та 35,8 % відповідно. Тільки двадцять сім 
дітей (12,4%) мали резус-фактор негативний, серед яких 70,4 % мали масу тіла вищу за сере-
дній рівень. Ця особливість вказує на те, що школярі з негативним резус-фактором крові ма-
ють схильність до повноти. 
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Рис. 2. Розподіл за резус-факторами крові школярів віком 11–12 років, % 
 

Наступним етапом нашого експерименту було визначення стану соматичного здоров’я 
учнів. Для цього використовували метод Г.Л. Апанасенка, що базується на застосуванні до-
ступних для дослідження показників. Простота методик оцінювання показників і викорис-
тання індексів підвищує практичну значущість такого підходу [5, 6]. 

Для визначення рівня соматичного здоров’я використовували такі показники: масу тіла, 
зріст, ЖЄЛ, силу кисті, ЧСС у стані спокою, систолічний артеріальний тиск, час відновлення 
ЧСС після 20 присідань за 30 секунд [3, 6].  

За даними багатьох авторів, вплив генотипу на ЧСС у стані спокою знаходиться в ме-
жах від 60–81%. Мобілізація функціональної діяльності ЧСС при фізичному навантаженні 
приводить до активізації генотипу та зростанню впливу генетичного фактора [6].  

Відповідна реакція ЧСС на стандартне навантаження є стабільною в індивідуальній он-
тогенетичній мінливості, тому її можна прогнозувати в дітей віком 11–12 років [6].  

На думку науковців, індивідуальна мінливість систолічного артеріального тиску кон-
тролюється генетично на 67–85,5%. Функціональна мінливість АТ крові на 70% контролю-
ється генотипом і на 30% зовнішнім фактором [3, 6]. 

Після отримання кожного показника визначали загальну суму балів. Оцінювали рівень 
соматичного здоров’я наступним чином: 5 балів і менше – низький, 6–10 – середній; 11–15 – 
високий [1]. 

Дані рис. 3 вказують на те, що з низьким рівнем соматичного здоров’я виявився 31,7% 
дітей. Це свідчить про низький рівень фізичного розвитку та наявність певних захворювань. 
До середнього рівня за розрахунками зарахували 50,4% дітей. Серед досліджуваних тридцять 
дев’ять учнів (17,9%) належать до «високого» рівня соматичного здоров’я. Це вказує на їх 
всебічний гармонійний та фізичний розвиток. 

Актуальним стало порівняння рівнів соматичного здоровя з серологічними показниками 
учнів 11–12 років. З високим рівнем соматичного здоров’я було найбільше дітей з першою 
групою крові (рис. 4). З другою групою більшість дітей мали середній рівень. Установлено, 
що однакова кількість учнів з другою і третьою групами крові мали низький рівень здоров’я 
(див. рис. 4).  

У 35,9% дітей з І групою крові зріст був вищий за середній рівень, тоді як з другою – 
тільки 19,3%. Більшість учні з другою (62,5 %) і третьою (71,4 %) групами крові мали зріст у 
межах середніх показників. У четвертій групі 41,2 % дітей мали низький зріст. Отже, можна 
стверджувати, що діти з першою групою крові мають схильність до високого зросту, а з чет-
вертою до низького. 
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Рис.3 Рівень соматичного здоров’я учнів 11–12 років, % 
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Рис. 4 Розподіл учнів з І, ІІ, ІІІ та IV групами крові  
за рівнями соматичного здоров’я, % 

 

Установлено, що 45,4% дітей із другою групою крові та 47,1% з четвертою мали над-
лишок маси тіла. Діти з першою і з третьою здебільшого мали середній показник маси тіла 
(73,1 % та 71,4% відповідно).  

Досліджуючи особливості систолічного артеріального тиску, установлено, що 39,8% ді-
тей другої групи крові мали підвищений тиск, тоді як в інших групах особливих відмінностей 
не спостерігалося.  

Висновки: 
1. Серед учнів 11–12 років 35,8 % мали першу (О) групу крові, з другою (А) групою 

крові виявилося 40,3%, з третьою (В) – 16,1% та 7,8% з четвертою (АВ). Більшість дітей мали 
позитивний резус-фактор крові (87,6 %). 

2. Установлено, що 17,9% учнів мали високий рівень соматичного здоров’я. З середнім 
рівнем за розрахунками зарахували 50,4% дітей, а з низьким – 31,7%. 

3. З високим рівнем соматичного здоров’я було найбільше дітей з першою групою кро-
ві. З другою групою крові в основному діти мали середній рівень, а з низькими рівнем біль-
шість учнів з третьою і четвертою групами крові.  

4. Виявилось, що учні з першою (О) групою крові мали вищі показники зросту. Діти з 
другою (А) та четвертою (АВ) групами крові більшу масу тіла, що вказує на їх схильність до 
ожиріння. У 39,8 % школярів ІІ групи крові мали підвищений систолічний артеріальний тиск, 
що вказує на схильність до гіпертонії. 

Перспективи подальших досліджень. Знаходження нових біомаркерів дозволить учи-
телям фізичної культури прогнозувати стан здоров’я та фізичного розвитку учнів. 
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СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УЧЕНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 11-12 ЛЕТ 

 

Виталий НАМЯК , Алиса АБЛИКОВА 
 

Львовский государственный университет физической культуры 
 

Аннотация. Результаты наших исследований показали ассоциативные связи между группой крови (как 
генетическим маркером ) и соматическим здоровьем детей 11–12 лет. Определено, что дети с первой ( О) и вто-
рой (А ) группой крови имеют лучший уровень соматического здоровья, чем фенотипические носители третьей 
(В) и четвертой ( АВ ) групп крови. Ученики с четвертой группой крови в значительной степени склонны к пол-
ноте, а второй – к гипертонии. Таким образом, серологические показатели частично можно использовать как 
один из биомаркеров для определения уровня соматического здоровья учащихся. 

 

Ключевые слова: биомаркер , генетика , соматическое здоровье . 
 
 
 

PHYSICAL HEALTH AND SEROLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF PUPILS AGED 11-12 YEARS 

 

Vitalyj NAMYAK, Alise ABLIKOVA 
 

Lviv State University of Physical Culture 
 

Abstract. The results of the research showed links between blood type (as a genetic marker ) and physical health 
of children aged 11-12 years. It is determined that the children of the first (A) and second (A) blood groups have a better 
level of physical health than phenotypic persons with the third ( C) and fourth ( AB ) blood groups . Pupils with the fourth 
blood group are highly susceptible to the obesity, and with the second - to hypertension. Thus serological indicators can be 
partly used as biomarkers for determining the pupils somatic health. 

 

Key words: biomarkers, genetics , somatic health. 
 
 


